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‘Dit boek geeft op een glasheldere manier 
inzichten in de meest recente gegevens over 
het brein en communicatie. Een echte aan-
rader.’
DR.  LUC SWINNEN 
Stress Management Consultancy

‘Een zeer onderhoudend en praktisch boek 
dat je leven zal veranderen en verbeteren.’
ERWIN VANDOUSSELAERE 
CEO Summa, 11de beste Belgische maakbedrijf in de MT 
top 100 2018

 
‘Diepe zingeving is een ontembare kracht. 
En die kracht is in ieder mens aanwezig.  
Dit boek helpt je om jouw kracht te vinden.’ 
ANN BAECKE 
auteur “Leider zonder masker”

 
‘Dit boek leest vlot,  biedt een juiste mix 
van theorie en praktijk, stimuleert, is tech-
nisch heel bevattelijk en bruikbaar vertaald.  
Kortom: het boeit! Heel knap.’
FRANKY VAN HAMME 
Stress- & burn-out coach, voormalig Vice President 
Marketing and Innovation Alpro 

 
‘Dit boek begint waar de meeste theorieën 
ophouden, nl. bij de vraag HOE. In theorie is 
het allemaal zo makkelijk gezegd, maar doe 
het maar eens!’
JUDITH VAN FELIUS 
Hoofddocent & Course Director International HRM, 
Saxion University of Applied Sciences

‘Kennen we de verborgen kost van het  
absenteïsme, het personeelsverloop of 
een algemeen gevoel van zich ‘niet jeunen 
op en in het werk’?  Het taboe om in deze 
soft vaardigheden te investeren is dan wel 
gedaald, maar nog steeds is er een luide 
roep naar concretisering en objectivering. 
In haar boek geeft Sharon een solide 
houvast en richting voor alle bedrijfsleiders 
en leidinggevenden die willen investeren 
in duurzame groei bij zichzelf, hun teams 
en hun bedrijven. Met haar inzet voor 
objectieve meting, research en evidence- 
based technieken overstijgt ze het niveau 
van lippendienst voor de goede zaak.’
CARL DE CLERCQ 
Human Capital & Business Mentor, H-art Matters,  
voormalig HR Director Vandemoortele, Alpro, Balta, 
Ernst & Young, Greenyards Food

 
‘Pas de 21ste-eeuwse tools uit dit boek toe en 
ervaar hoe je bedrijf, je werknemers en ook 
jijzelf op elk vlak makkelijk en duurzaam 
kunnen groeien en bloeien.’
RIA VERPLANCKE 
Mental coach, voormalig CEO van merken- en 
octrooibureau Bureau Verplancke 

 
‘Indien ik dit boek eerder toegepast had, zou 
ik mijn managementjob waarschijnlijk niet 
opgegeven hebben. Een “must have” voor 
iedereen die het beste uit zichzelf wil halen.’
TATJANA VANDENHOUWEELE 
Voormalig IT-manager bij Daikin Europe N.V.

Met haar boeken en activiteiten wil Sharon 
doorbraken realiseren bij leiders, meer 
verbinding creëren op de werkplek en bij-
dragen aan gezonde ondernemingen.

Sharon Vandousselaere is lic. Bedrijfspsychologe en 

Master Bedrijfseconomiste met ruim tien jaar ervaring 

in bedrijfsresearch en welzijnstraining bij o.a. BMW 

Group Belux, Televic, Unilever, Antwerp Management School en Universiteit Gent.

‘Een inspiratie en werkboek voor al diegenen die een succesvolle 
carrière willen uitbouwen en toch het respect voor hun lichaam 
en geest willen behouden.’ 
Wil je tools om beter met werkdruk en stress om te gaan? Dit boek helpt je om het beste uit 
jezelf te halen en je werkmotivatie en gezondheid te versterken. Daardoor werk je aan je 
welzijn en energiepeil en verbeter je bovendien jouw werkproductiviteit en prestatie tot 45%.  
Zes principes van personal energy management vormen de rode draad waarmee dit boek je 
op weg zet naar meer balans tussen zakelijk succes en levenskwaliteit. 
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BUSINESSLEIDERS OVER DIT BOEK

“Indien ik dit een jaar geleden gelezen en toegepast had,  zou ik mijn  ma-
nagementjob waarschijnlijk niet opgegeven hebben. De verwachtingen 
waren enorm hoog. De combinatie reizen, hoge druk van internationale 
projecten, overwerkte teamleden en een zware operatie hebben me er-
onder gekregen. Met meer mildheid voor mezelf zou ik het waarschijn-
lijk anders aangepakt hebben.” — Tatjana Vandenhouweele, voormalig 
IT-manager bij Daikin Europe N.V., sales & admin PDC BIKES bvba

“Ik vind het heel knap hoe Sharon kennis uit verschillende bronnen en 
wetenschapsgebieden weet te combineren met Oosterse ontspannings-
technieken tot een leesbaar en praktisch boek. Dat is echt een kunst. Dit 
boek is een aantrekkelijk geheel dat uitnodigt om inzichten ook daad-
werkelijk toe te passen. Dit boek begint waar de meeste theorieën op-
houden, nl. bij de vraag HOE. In theorie is het allemaal zo makkelijk 
gezegd, maar doe het maar eens!”— Judith van Felius, hoofddocent 
& Course Director International HRM, Saxion University of Applied 
Sciences

“Met 30 jaar ervaring in het Vlaamse en internationale HR-landschap 
leerde ik dat de soft kant een behoorlijke economische en bottom-line 
impact heeft. En wil niet elke bedrijfsleider een betere financiële re-
turn? Maar kennen we de verborgen kost van het  absenteïsme, het per-
soneelsverloop of een algemeen gevoel van zich “niet jeunen op en in 
het werk”? Het taboe om in deze soft vaardigheden te investeren is dan 
wel gedaald, maar nog steeds is er een luide roep naar concretisering 
en objectivering. Hoe moeten we dat dan wel doen als bedrijfsleider en 
leidinggevende? Wat zijn dan die 21ste-eeuwse vaardigheden? In haar 
boek geeft Sharon solide houvast en richting voor alle bedrijfsleiders 
en leidinggevenden die willen investeren in duurzame groei van zich-
zelf, hun teams en hun bedrijven. Met haar inzet voor objectieve meting, 
research en evidence-based technieken overstijgt ze het niveau van lip-
pendienst voor de goede zaak.” —	Carl	De	Clercq,	Human	Capital	&	
Business Mentor, zaakvoerder H-art Matters, voormalig HR Director 
Vandemoortele, Alpro, Balta, Ernst & Young en Greenyards Food



‘Een zeer onderhoudend en praktisch boek dat je leven zal verande-
ren en verbeteren.’ — Erwin Vandousselaere, CEO Summa, 11de beste  
Belgische maakbedrijf in de MT top 100 2018
 
‘Diepe zingeving is een ontembare kracht. En die kracht is in ieder mens 
aanwezig. Dit boek helpt je om jouw kracht te vinden.’ — Ann Baecke, 
auteur “Leider zonder masker”

“Auteur Sharon geeft in dit boek een concrete en deskundige uiteenzet-
ting van het waarom en hoe van Persoonlijk Leiderschap. In detail be-
schrijft ze een veelvoud aan eenvoudig uitvoerbare tips, oefeningen en 
technieken zodat je haar theorie meteen kan implementeren. Pas haar 
21ste-eeuwse tools toe en ervaar zo hoe je bedrijf, je werknemers en ook 
jijzelf op elk vlak makkelijk en duurzaam kunnen groeien en bloeien.” 
— Ria Verplancke, mental coach - MBA, voormalig eigenaar en CEO 
van merken- en octrooibureau Bureau Verplancke bvba, voormalig lid 
Board of Directors Flanders Expo nv

“Dit boek leest vlot, schrikt niet af naar haalbaarheid van de aanpak, is 
een juiste mix van theorie en praktijk, stimuleert en is niet belerend, is 
technisch heel bevattelijk en bruikbaar vertaald. Kortom, het boeit. Ik 
heb de voorbije jaren behoorlijk wat gelezen en veel boeken vervallen 
in een ‘overload aan duiding en info’ en dat is in dit boek niet het geval. 
Heel knap.” — Franky Van Hamme, stress- & burn-outcoach, voorma-
lig Vice President Marketing and Innovation Alpro

“Dit boek geeft op een glasheldere manier inzichten in de meest recente 
gegevens over het brein en communicatie. Sharon weet als geen ander de 
kennis uit verschillende domeinen te combineren tot een bruikbaar ge-
heel. Onderhoudend en toch met een stevige wetenschappelijke basis. Een 
echte aanrader.” — Dr. Luc Swinnen, Stress Management Consultancy 
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Voor Yasmijn,  
die letterlijk mee aan de wieg stond  
van mijn auteurschap, 
en die me telkens weer motiveert  
om de beste versie van mezelf te zijn.
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VOORWOORD

Dit boek, een “must have” voor iedereen die het beste uit zichzelf wil 
halen, heb ik  tweemaal gelezen. Eenmaal om te ontdekken, de twee-
de maal om het toe te passen en zoveel mogelijk oefeningen uit te 
voeren. Het is alsof dit boek voor mij is geschreven, ik had het graag 
enkele jaren geleden onder ogen gehad.

We horen of denken het steeds vaker: 
• de wereld draait door  
• de eisen voor en door het management worden steeds hoger 
• hoelang houd ik dit nog vol

Na het lezen van dit boek besef ik des te meer dat het al dan niet kun-
nen of willen functioneren in een vaak complexe werksituatie voor 
90% door jezelf bepaald wordt. Gewapend met de juiste tools en in-
gesteldheid kun je alles aan. 

Als middle-manager had ik altijd het gevoel dat ik alles moest doen 
om mijn positie te bewijzen en mijn medewerkers gelukkig te hou-
den. De kritiek die ik vaak kreeg – wees gerust, iedere manager krijgt 
rechtstreeks of onrechtstreeks kritiek – kon ik na 31 jaar niet meer 
relativeren. Mijn energie was op, ik had het niet goed gedoseerd.
Na het lezen van dit boek, dat er kwam nadat ik voor een carrière- 
switch koos, werd het mij heel duidelijk hoe het zover is kunnen ko-
men. Zonder dat ik er erg in had, heb ik me jaren geestelijk én fysiek 
uitgeput. Jetlags, onregelmatig eten, werken in een bedrijfscultuur 
waar ik eigenlijk niet thuishoorde, te hoge eisen stellen aan mezelf. 
Constant leefde ik op het scherp van de snede. Eén extra belasting 
zorgde ervoor dat ik door de knieën ging.

Dit boek zou een leidraad moeten zijn voor iedereen die ambitieus 
aan zijn carrière begint, een  basistraining in elk bedrijf. Het zou, op 
vele niveaus in de organisatie, gelukkige werknemers opleveren, die 
in de eerste plaats voor zichzelf zorgen en daardoor betere werkne-
mers en managers kunnen zijn. 
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Sharon, hartelijk dank voor dit mooie werk. Ik pas het toe in mijn da-
gelijks leven en in mijn werkomgeving. Laat dit boek een inspiratie 
en werkboek zijn voor al diegenen die een succesvolle carrière willen 
uitbouwen en toch het respect voor hun lichaam en geest willen be-
houden.

— Tatjana Vandenhouweele, voormalig IT-manager bij Daikin Europe 
N.V., sales & admin PDC BIKES bvba



12

INLEIDEND:  VAN PERSOONLIJK 
LEIDERSCHAP NA AR MEER 
PRODUCTIVITEIT

DUURZAAMHEID 

Productieve	leiders	die	fit,	opgewekt	en	energiek	functioneren,	zullen	
duurzame resultaten opleveren en een meerwaarde betekenen voor 
de organisatie, de medewerkers en de klanten. 

• Hoe	efficiënt	kan	je	je	job	uitvoeren?	
• Welk resultaat behaal je op het einde van de dag? 
• Hoe tevreden zijn jij en je leidinggevende van de kwaliteit van 

jouw werk? 

In dit boek gaat het over een vorm van persoonlijke productiviteit die, 
naast het neerzetten van een betere mentale prestatie, ook de lan-
getermijnstrategie van het bedrijf en de medewerker ondersteunt. 
Elementen als goede klantenrelaties en een aantrekkelijke bedrijfs-
cultuur zijn bijvoorbeeld essentieel om de bedrijfsdoelstelling te 
realiseren en de juiste klanten en medewerkers te blijven aantrek-
ken. Dit zijn echter vooral vertrouwensgerelateerde, relationeel ge-
oriënteerde en onzichtbare kwaliteiten, die het fundament vormen 
van de zichtbare prestaties, zoals klantenaankopen of medewerkers- 
prestaties. Die prestaties zijn slechts het topje van de ijsberg, terwijl 
elementen als vertrouwen en verbindend leiderschap de minder 
zichtbare ruime basis vormen. Verder betekent duurzaamheid in het 
kader van persoonlijke productiviteit ook dat men de eigen bronnen 
niet opbrandt door op korte termijn topresultaten te willen leveren 
ten koste van de eigen gezondheid.

In dit boek zien we productiviteit als de efficiëntie die nodig is om je 
output te bereiken. 

In een studie van Delta Lloyd bleek slechts 60% van de Belgen vol-
doende energie te voelen om productief te zijn tijdens het laatste deel 



13

van hun werkdag en 40% had zelfs het gevoel nooit klaar te zijn(83). 
We	 hebben	 voldoende	 energie	 nodig	 om	 productief	 en	 efficiënt	 te	
kunnen werken. 

Dit boek is geschreven voor die leiders die reeds de scholing, kennis 
en vaardigheden bezitten om hun job goed te beheersen, maar hun 
productiviteit verder willen verbeteren. Personal energy manage-
ment	helpt	hen	om	hun	energie,	concentratie,	mentale	fitheid	en	effi-
ciëntie te verhogen.

Persoonlijk leiderschap met Personal energy management be-
staat uit een persoonlijk ontwikkelingsproces waarin je de vol-
gende zes cruciale stappen doorloopt:
1. Introspectie is het leren bekijken en leegmaken van je emmer 

vooraleer het te laat is. 
2. Stressmanagement leert je jouw unieke stresssignalen te her-

kennen en je handleiding te vinden om goed te blijven functione-
ren onder werkdruk en spanning. 

3. Wilskracht helpt je om voldoende aandacht te schenken aan 
ontspanning, voeding en beweging om je wilskrachtsspier in je 
brein sterk te houden om zo goed te blijven presteren. 

4. Mildheid benadrukt het belang van de juiste balans tussen een 
relatiegerichte, zachte, feminiene manier van leiden en de harde, 
masculien gerichte wereld. 

5. Talentmanagement helpt je om het beste uit jezelf te halen door 
los te laten wie je denkt te moeten zijn en te werken vanuit talent 
dat je moeiteloos energie en succes schenkt. 

6. Zingeving helpt je om duurzaam gelukkig en gezond te blijven 
werken door je waarden en prioriteiten in je jobkeuzes en dage-
lijkse tijdsbesteding te respecteren.

Ervaring en oefening spelen hierbij een cruciale rol. Je zal niet pro-
ductiever worden of je beter in je vel voelen door louter dit boek te 
lezen, maar wel door daadwerkelijk met de oefeningen aan de slag te 
gaan en het persoonlijke ontwikkelingsproces te doorlopen. 
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GEZONDHEID EN PRESTATIE

Recent voerden de Universiteit van Twente, de Vrije Universiteit in 
Amsterdam	 en	 CBRE	 bij	 124	 kenniswerkers	 een	 “Healthy	 Offices”	
studie uit. Daaruit blijkt dat de medewerkersprestatie tot 45% stijgt 
en dat medewerkers zich energieker voelen door bedrijfsinitiatieven 
voor meer beweging, gezonde voeding, mentale balans, groen op het 
werk en de juiste verlichting(81).  De volgende elementen maken deel 
uit van personal energy management:
• Yoga, mindfulness, massage en powernaps zorgen voor een be-

tere mentale balans (16-30% prestatieverbetering en 66% voelt 
zich energieker). 

• Met gezonde alternatieven voor suiker en cafeïne op de werk-
vloer bekom je 20 tot 45% prestatieverbetering en 78% ervaart 
meer energie. 

• De aanwezigheid van echte planten of zelfs kunstplanten en pos-
ters of fotobehang met planten resulteren in 10% prestatiever-
betering en voor 76% van de medewerkers in meer energie.

PRODUCTIVITEIT EN PRESTATIE

Top drivers van productiviteit en prestatie zijn(84):
• Rolhelderheid: duidelijkheid over je jobtaken, verantwoorde-

lijkheden en de doelstellingen die je moet bereiken
• Goede fit persoon-job: de match tussen de vereisten van de job 

en je talenten en capaciteiten
• Betrokkenheid en engagement bij je job: autonoom gemo-

tiveerd en gedreven zijn in je job en het gevoel hebben dat je  
carrière zinvol en waardevol is voor jou

• De juiste middelen en tools hebben om je job goed uit te 
kunnen oefenen: zowel interne middelen, bijvoorbeeld een ge-
concentreerd brein, als externe middelen, bijvoorbeeld software.

Carl	De	Clercq,	voormalig	HR	Director	bij	Alpro,	Balta,	Vandemoor-
tele,	Ernst	&	Young	en	Greenyard	Foods,	identificeerde	op	basis	van	
zijn ervaring met honderden medewerkers tijdens exit-interviews 
een gebrek aan rolhelderheid als één van de grootste energy-burners 
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en demotivatoren(71). Rolonduidelijkheid, problemen met de leiding-
gevende en gebrekkige doorgroeimogelijkheden zijn volgens hem de 
drie voornaamste redenen om een bedrijf te verlaten. Slechts weini-
gen geven loon aan als een werkelijke reden. 

Personal energy management helpt leiders om meer mentale focus 
te ervaren en helder inzicht te verkrijgen in zichzelf en hun omstan-
digheden. Dit stimuleert het verkrijgen en bieden van duidelijkheid 
omtrent verantwoordelijkheden en verwachtingen die bij de functie 
horen. 

De eerste vier stappen van personal energy management dragen 
bij aan meer interne middelen om je job goed uit te kunnen oefe-
nen.	Daarnaast	worden	een	goede	 fit	 tussen	de	persoon	en	de	 job,	
alsook voldoende betrokkenheid op het werk versterkt in de laatste 
twee stappen. Op die manier versterkt personal energy management, 
naast je stressbestendigheid en je energiepeil, ook je productiviteit 
en prestatie.

DE KIP OF HET EI 

Onderzoek bevestigt het verband tussen personal energy manage-
ment, welzijn en productiviteit. Zo bevestigen verschillende studies 
de gunstige impact van deze technieken en tools op de volgende 
cruciale elementen om je werk als leider goed te kunnen uitoefenen  
1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 27, 28, 29, 45, 81, 82, 83, 84:

> op persoonlijk vlak: verbeteringen in zelfmanagement, helder-
heid over doelstellingen, balans onder stressvolle omstandigheden, 
betrokkenheid,	efficiënter	beslissingen	nemen,	creativiteit,	werkver-
mogen, minder besluiteloosheid, meer veranderingsbereidheid, een 
minder	lange	en	frequente	afwezigheid,	zelfwaardering,	optimisme,	
minder depressiviteit, geluk, stressreductie (ook tijdens verande-
ring),	mentale	focus,	zelfbeheersing,	een	openmind,	blijheid,	rust	en	
een socialere houding.



16

> op bedrijfsvlak: verbeteringen op het vlak van personeelsverloop 
en absenteïsme. 

Causale relaties zijn vaak moeilijk te toetsen, wat betekent dat het 
onzeker is wat de kip of het ei is. Dit boek gaat ervan uit dat de me-
thodieken en tools bij personal energy management die in dit boek 
beschreven worden, een verandering teweegbrengen bij het individu 
dat zich in staat stelt om productiever te werken en meer welzijn te 
ervaren. Deze welzijnsverhoging versterkt verder de duurzame ver-
betering van productiviteit en prestatie. 

Deze vooropgestelde verbanden worden voorgesteld in ons concep-
tueel model.

DE RUIMERE CONTEXT VAN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Persoonlijk leiderschap is een belangrijk onderdeel van verbindend 
leiderschap. Dit creëert een waarde voor jezelf, je medewerkers en je 
organisatie door een verbetering op het vlak van persoonlijk welzijn 
en carrièrewelzijn, absenteïsme, medewerkersloyaliteit en prestatie. 
Uit een onderzoek bleek dat deze medewerkers van verbindende lei-
ders minder recuperatietijd nodig hebben na hun werkdag en meer 
autonome motivatie ervaren, wat gelinkt is aan een minder langduri-
ge afwezigheid, betere prestaties, minder risico op burn-out en min-
der stress. Verbindende leiders ervaren bovendien bij zichzelf meer 
werkplezier en -tevredenheid en zijn meer gemotiveerd om voor hun 
bedrijf te blijven werken(59).
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Behalen van de Daling in personeelsverloop
bedrijfsdoelstelling  en absenteïsmecijfers

Medewerkersprestatie (output)  Medewerkersproductiviteit (efficiëntie)  
Top drivers: Top drivers:

Gezondheid en welzijn

Personal energy management methodieken en tools 
(via bedrijfsgezondheidsinitiatieven of persoonlijk leiderschap)

Conceptueel model: Persoonlijk leiderschap. Meer productiviteit met 
personal energy management. Op basis van inzichten en cijfers uit 

onderzoek 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 27, 28, 29, 45, 81, 82, 83, 84

Rolhelderheid: 
duidelijkheid 

over je jobtaken, 
verantwoordelijkheden 

en de te behalen 
doelstellingen

De juiste middelen en 
tools hebben om je job 

goed uit te  kunnen 
oefenen

Betrokkenheid en 
engagement bij je job
Goede	fit	persoon-job
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VERBINDEND LEIDERSCHAP 

Verbindende leiders behalen deze resultaten doordat ze vier cruciale 
elementen beheersen(59). Eén van die elementen gaat over persoon-
lijk leiderschap en vormt de inhoud van dit boek. Het betreft inzicht 
in de behoeften en uitdagingen van je interne persoonlijke context 
of	je	innerlijke	wereld.	Dit	vergt	zelfkennis	over	wie	je	bent	en	waar	
je	voor	staat.	Het	vraagt	een	continue	oefening	in	zelfbewustzijn	en	
-aanvaarding	om	als	leider,	vanuit	zelfreflectie,	authentiek	leiding	te	
kunnen geven. 

Daarnaast heeft een verbindende leider:
• inzicht	in	de	behoeften	en	uitdagingen	van	de	specifieke	ruimere	

(bijvoorbeeld maatschappelijke) externe context waarin de orga-
nisatie	opereert	(bijvoorbeeld	de	klimaatcrisis,	opgelegde	quota,	
de brexit e.d.)

• inzicht	 in	de	behoeften	en	uitdagingen	van	de	 specifieke	orga-
nisationele context die de organisatie kenmerkt (bijvoorbeeld 
bedrijfssector,	 -omvang,	 personeelsverloopcijfers	 of	 specifieke	
uitdagingen waar de organisatie voor staat, zoals een concurren-
tiestrijd)

• inzicht in en aanpassingsvermogen van je leiderschapsstijl aan 
de	specifieke	behoeften	van	de	situatie	en	je	medewerkers.	

Groeien naar verbindend leiderschap start met een verbinding met 
jezelf, zodat je vanuit je eigen identiteit authentiek leiding kan geven. 
Persoonlijk	leidinggeven	gaat	daarom	allereerst	over	zelfkennis,	om	
van daaruit verbinding te maken met de ruimere context waarbinnen 
je	bedrijf	opereert	en	vanuit	leiderschapsstijlflexibiliteit	je	medewer-
kers verbindend te leiden. 

VUCA WERELD

We leven in een volatiele, onzekere, complexe en ambigue “VUCA”- 
wereld (Volatile Uncertain Complex Ambiguous). Dat betekent dat 
alles snel verandert, niets nog zeker is, er veel onhelderheid heerst, 
en er geen eenduidigheid of transparantie is. De informatie die op 
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ons	afkomt,	kunnen	we	niet	zomaar	meer	als	zwart-wit	of	juist-fout	
interpreteren. We moeten daardoor in staat zijn om terzelfdertijd 
verschillende visies te overwegen, verschillende ballen terzelfdertijd 
in de lucht kunnen houden en van mening durven veranderen. Deze 
veranderingen, onhelderheid en onzekerheid veroorzaken bovendien 
een gebrekkig veiligheidsgevoel, terwijl er juist een grotere behoefte 
aan is.

VERANTWOORDELIJKHEID

Jij dient daarom als leider je veiligheid en vertrouwen uit jezelf te 
leren halen. De grote stress, druk en overprikkeling door onze con-
stante bereikbaarheid creëren bovendien ook een grotere behoefte 
aan interne stressregulatie. Dat houdt in dat je zelf de verantwoor-
delijkheid neemt en de capaciteit ontwikkelt om met eender welke 
stressoren en uitdagingen die op je pad komen, om te gaan zonder dat 
je er de speelbal van wordt. 

LEESWIJZER BOEK

Wat personal energy management precies inhoudt, voor wie het be-
hulpzaam is en bij welke problemen het antwoorden biedt, wordt be-
licht in deel I aan de hand van de praktijkcase van Bart. 
In deel II lees je meer over de concrete technieken die je helpen om 
welzijn en productiviteit te verhogen met personal energy manage-
ment. 
In deel III maak je op basis van je inzichten jouw persoonlijk tien- 
stappen-actieplan. 
In het laatste deel IV, achtergrond, lees je meer over de ruimere con-
text waarbinnen een leider en zijn organisatie opereren, en hoe deze 
contextuele factoren zich verhouden tegenover persoonlijk leider-
schap	en	zelfkennis.
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ZELFMANAGEMENT EN VERHOGING 
VAN PRODUCTIVITEIT EN WELZIJN

Personal energy management is een vorm van zelfmanagement. Het 
gaat erom een manier van leven en werken te vinden die je ongeacht 
de omstandigheden toelaat de beste versie van jezelf te zijn. Als je 
jouw optimale rust-productiviteitstempo en de daarbij horende tools 
ontdekt voor meer productiviteit en minder stress, kan je zelf de opti-
male omstandigheden creëren om topprestaties neer te zetten.

De personal energy management tools die je in dit boek worden aan-
geboden, zijn evidence-based technieken voor meer mentale, fysieke 
en emotionele gezondheid en meer carrièrewelzijn. Centraal staan 
mindfulness en mildheid met een focus op stressreductie, optimisme, 
geluk en een verbeterde hartritmevariabiliteit.  Dat laatste is één van 
de grootste indicatoren van balans in je autonome zenuwstelsel en 
wijst op goed stressmanagement. 

Als je bovendien ook lichamelijk gezond wil blijven, spelen gezon-
de voeding en “groen” bewegen een essentiële rol. Groen bewegen 
betekent dat je voldoende tijd in beweging in de natuur doorbrengt, 
bijvoorbeeld tijdens een boswandeling. Een studie van het prestigi-
euze Amerikaanse Buck Institute bevestigt dat de twee belangrijkste 
pijlers om gezond ouder te worden beweging en voeding zijn(35). Je 
levensduur en gezondheid worden namelijk slechts voor 7% door je 
genen bepaald en voor 93% door je omgeving. Dagelijks 20 tot 30 mi-
nuten bewegen en slechts 10u per dag eten en de rest vasten, vormen 
hierbij hoofdfactoren om bijvoorbeeld chronische verouderingsziek-
tes tegen te gaan. 

Gezien de lange werkuren die we op kantoor of in de wagen door-
brengen,	vormt	office	yoga	ook	een	belangrijke	bron	van	beweging.	
De	office	yoga	en	relaxatieoefeningen	uit	dit	boek	helpen	je	om	met	
de dagelijkse stress om te gaan en om mentaal en fysiek in topvorm 
te blijven.
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De leiderschapsontwikkelings- en talentmanagement-tools die je in 
dit boek vindt, helpen je om tijdens uitdagende omstandigheden de 
juiste keuzes te maken. Ze dienen als kompas om in balans te blijven 
tijdens belangrijke veranderingen in je leven die je evenwicht versto-
ren. Essentieel voor een goede mentale, emotionele en zelfs fysieke 
gezondheid is dat je leert houden van wat je dagelijks doet en dat je 
werkt vanuit wat jou persoonlijk zin en waarde verschaft.  Deze vor-
men namelijk belangrijke buffers voor stress en bronnen van energie.

RESULTATEN OP STRESSREDUCTIE EN PRODUCTIVITEIT

Studies bevestigen dat medewerkers en leidinggevenden(*) die op de 
werkvloer getraind worden in personal energy management technie-
ken met een focus op stressreductie en hartritmevariabiliteit, de vol-
gende verhoging in veerkracht, welzijn en productiviteit vertonen(2, 3, 4):
• meer productiviteit*
• verbeterde werkprestatie
• efficiëntere	communicatie
• positievere visie op uitdagingen
• meer dankbaarheid*
• meer (werk)motivatie*
• kalmer
• verbeterde immuniteit 
• beter omgaan met frustratie*
• meer helderheid over doelstellingen*
• minder tijdsdruk*
• minder vermoeidheid*
• minder nervositeit
• minder depressiviteit*
• minder stresssymptomen *
• minder slapeloosheid
• minder haatdragendheid*  en competitiviteit 
• beter zelfmanagement tijdens stress
• meer rust en vitaliteit
• sneller herstellen na acute stresssituaties
• meer zelfvertrouwen, balans en helderheid onder stressvolle  

omstandigheden
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MINDFULNESS EN MILDHEID

Deze gunstige effecten bereik je in eerste instantie door meer aan-
dacht aan je binnenwereld te schenken en door milder te worden. 
Aandacht	aan	 je	binnenwereld	vereist	zelfbewustzijn.	Concreet	kan	
je dit oefenen door mindful te zijn van jouw gedachten, gevoelens en 
van wat je voelt in je lichaam. Mildheid verwijst naar een mate van 
liefdevolle vriendelijkheid en begrip voor jezelf en anderen. Het gaat 
erom jezelf en je leven te leren waarderen voor wat er is, in plaats van 
te streven naar méér of beter.

Studies bevestigen dat training in mindfulness en mildheid bijdragen 
tot meer geluk, optimisme,  zelfcompassie, minder piekeren, minder 
angst of stress in je brein(5 & 6a), en dat het je werkgeheugen beschermt 
dat je emoties reguleert en cognitieve vraagstukken regelt in tijden 
van hoge stress(6b & 6c).  

TEAMWELZIJN EN PRESTATIE

Vanuit dit persoonlijk leiderschap kan je anderen (bege)leiden naar 
een betere balans tussen presteren en welzijn, en de productiviteit in 
je team en organisatie verhogen. 

Zo wijst onderzoek uit dat medewerkers 15% meer kans hebben om 
hoog te scoren op welzijn als hun leidinggevende hoog scoort(7) en 
dat medewerkers die oprechte interesse voelen van de kant van hun 
leidinggevende in hun welzijn:
• eerder toppresteerders zijn
• hogere kwaliteit leveren
• minder vaak ziek of afwezig zijn
• minder snel van job veranderen(8)

Medewerkers met weinig welzijn vertonen daarentegen bijna 50% 
meer kans om de organisatie te verlaten(7). Door bijvoorbeeld zelf te 
durven spreken over je eigen grootste uitdagingen (vaak in je per-
soonlijk leven), geef je aan medewerkers het signaal dat welzijn be-
langrijk is. 
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CARRIÈREWELZIJN EN TALENTMANAGEMENT

Een belangrijke pijler van algemeen welzijn is carrièrewelzijn. Dit 
verwijst naar graag doen wat je elke dag doet. Slechts 20% van de 
medewerkers  antwoordt echter voluit positief op de vraag of ze hun 
job graag doen(8).  

Personal energy management leert je als leider om je eigen talenten 
te	identificeren	en	in	te	zetten.	Vervolgens	kan	je	dit	proces	verster-
ken bij je medewerkers. Onderzoek bevestigt dat dit loont en toont 
aan dat medewerkers die hun talenten kunnen inzetten in hun job.
• meer betrokken zijn bij hun werk 
• meer geluk ervaren
• meer interesse doorheen de dag ervaren
• minder stress hebben
• minder kans hebben om het daaropvolgend jaar  
 de diagnose depressie te krijgen(8).

RIMPELEFFECT

Bovendien zal je eigen verhoogd welzijn zich snel verspreiden in je 
team en een cultuur van veerkracht creëren. Wanneer je als leider de 
correcte houding aanneemt en je afstemt op je medewerkers, zullen 
de mensen rondom je namelijk ook(1).
• een positievere kijk ontwikkelen
• meer hoop voelen dat hun doel bereikt zal worden
• creatiever zijn
• efficiënter	beslissingen	nemen
• hulpvaardiger zijn 

Wees hierin wel authentiek als leider. Onderzoek toont namelijk aan 
dat veel CEO’s een milde, empathische leiderschapsstijl faken. Gole-
man, Boyatzis & Mc Kee(1) verwijzen naar deze disconnectie tussen 
wat medewerkers percipiëren en wat de CEO zelf denkt uit te stralen 
als de “CEO disease”. Medewerkers doorzien dit en dit genereert juist 
negatieve effecten op de werkvloer. 
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Deze disconnectie tussen hoe leidinggevenden zichzelf zien en de ma-
nier waarop medewerkers hen percipiëren, blijkt ook uit de gegevens 
van een recente studie van Securex.  Die toonde aan dat  leiders zich-
zelf systematisch een hogere score geven op verbindend leiderschap 
dan de score die ze van hun medewerkers krijgen. Bijna 90% van de 
leidinggevenden	geeft	 zichzelf	 een	hoge	 score	op	 zelfkennis	 en	 lei-
derschapsstijlflexibiliteit,	terwijl	slechts	60%	van	hun	medewerkers	
er zo over denkt(59). 

WERK-VEERKRACHT is “de individuele capaciteit om met alledaag-
se werkstress om te gaan en gezond te blijven, terug op te staan na 
onverwachte tegenslagen, eruit te leren en proactief voorbereid te 
zijn op toekomstige uitdagingen”(9).

KENMERKEN VAN VEERKRACHT(10)

• Het gaat niet zozeer over het ene moment waarop je bijvoorbeeld 
slecht nieuws te horen krijgt, maar eerder over het proces van 
hoe jij je hieraan aanpast en met de verschillende stressoren om-
gaat	die	op	dat	ogenblik	op	 je	afkomen.	 Je	kan	op	elk	moment	
beslissen om het anders aan te pakken!

• Veerkracht wordt beïnvloed door de persoonlijke middelen die je 
op dat ogenblik ter beschikking hebt, je leven(somstandigheden) 
en je omgeving. Zo zullen een scheiding, sterfgeval of ontslag aan 
je veerkracht vreten en zullen je ondersteunende partner en je 
vriendennetwerk je sterker maken. Wees dus mild en begripvol 
voor jezelf tijdens moeilijke omstandigheden.

• Je hoeveelheid veerkracht schommelt en evolueert doorheen je 
leven. Je zal niet op elk moment en in elke levensfase even stress- 
bestendig zijn. Besef dit en pas je ‘workload’ (de hoeveelheid 
hooi die je op je vork neemt) aan!
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ZINVOL WERK

Als leidinggevende kan je jouw medewerkers niet zomaar meer ple-
zier doen krijgen in een deel van hun job waar ze intrinsiek niet van 
houden. Je kan ze echter wel even sterk motiveren door zinvolheid te 
bieden. Medewerkers werken dan graag, doordat ze hun werk zinvol 
vinden.

“Leadership is the art 
of getting someone else to do 
something you want done 
because he wants to do it.”

— Dwight Eisenhower

Als je een zekere vrijheid ervaart in je job én dingen kan doen die jij 
persoonlijk belangrijk en waardevol vindt, dan ‘wil’ je werken. Men-
sen die zich daarentegen onder druk gezet voelen door een leiding-
gevende,	zichzelf	of	hun	financiële	situatie,	hebben	eerder	het	gevoel	
dat ze ‘moeten’ werken(11b).

Mensen die autonoom gemotiveerd ‘willen’ werken(11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f):
• zijn	minder	lang	en	minder	frequent	afwezig
• ervaren minder stress, spanningsklachten en burn-out
• vinden zichzelf productiever en meer betrokken bij hun werk en 

organisatie
• zijn meer tevreden met hun job en leven
• hebben een betere levensstijl, gezondheid en energie
• hebben een beter werkvermogen
• zijn meer bereid tot verandering
• zijn innovatiever
• rapporteren een betere prestatie
• zijn minder besluiteloos
• vertonen minder uitstelgedrag
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Zingeving biedt een buffer om werkstress op te vangen zonder er ziek 
van te worden of je motivatie te verliezen. 
Elke dag zijn namelijk gemiddeld 7% van de medewerkers afwezig 
wegens ziekte of een persoonlijk ongeval. Een onderzoek van Secu- 
rex uit 2018 naar de redenen, cijfers en kosten van absenteïsme in 
Belgische ondernemingen tot 1000 werknemers, berekende de kost 
hiervan voor een bedrijf. Men bekeek hiervoor de gemiddelde afwe-
zigheidsduur per jaar binnen een periode van gewaarborgd loon (dit 
was 5,5 dagen). Uit de cijfers blijkt dat korte afwezigheden een orga-
nisatie met 50 medewerkers meerdere tienduizenden euro’s per jaar 
kosten(13). In realiteit loopt dit jaarlijks cijfer echter op tot een paar 
honderdduizenden euro’s door de indirecte kosten van reorganisatie, 
tijdelijke vervanging, vermindering van de kwaliteit van de service en 
overuren, als gevolg van de afwezigheden van medewerkers(13).

Daarnaast ervaart 62% van de medewerkers teveel werkstress(12). Dit 
leidt ook in grote mate tot een gebrekkige concentratie en “afwezig 
zijn in het hoofd”, wat de productiviteit van een individu enorm doet 
dalen. Bovendien speelt overmatige werkstress een belangrijke rol in 
het ontstaan en in stand houden van allerhande gezondheidsklach-
ten. Onderzoek toont aan dat een gebrek aan werk-zinvolheid, naast 
gezondheidsproblemen, de grootste oorzaak is van absenteïsme(13).

De tips in dit boek helpen je om de gezondheid en werk-zinvolheid 
van jezelf en je medewerkers te versterken en bieden een buffer om 
de kosten van absenteïsme te reduceren. Het loont dus de moeite om 
in personal energy management te investeren en van hieruit je leider-
schap vorm te geven. 
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SAMENVATTING VAN DIT HOOFDSTUK

KEY 

Personal energy management is een vorm van zelfmanagement. Het 
gaat erom een manier van leven en werken te vinden die je toelaat de 
beste versie van jezelf te zijn, ongeacht de omstandigheden. 

HOE DOE JE HET?

De personal energy management tools die je in dit boek worden aan-
geboden, zijn evidence-based technieken voor meer mentale, fysieke 
en emotionele gezondheid en meer carrièrewelzijn. Centraal hierbij 
staan	 mindfulness,	 mildheid,	 office	 yoga,	 “groen”	 bewegen	 en	 re-
laxatie, met een focus op stressreductie, werkveerkracht en hartrit-
mevariabiliteit.  Die laatste is een basisindicator voor de balans in je 
zenuwstelsel. Om jezelf en anderen te leiden vanuit personal energy 
management leer je ook om je masculien-feminien leiderschap te ba-
lanceren, je talenten te ontplooien en vanuit een diepere zingeving te 
werken.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP OVER DE RESULTATEN? 

Tal van studies bevestigen de positieve resultaten van deze personal 
energy management-elementen op stressreductie, productiviteit, 
teamwelzijn, carrièrewelzijn en verschillende andere indicatoren van 
lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid.
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CASE BART: OPTIMALISATIE VAN STRESS-
KLACHTEN BIJ EEN ZAAKVOERDER VAN 
EEN KLEIN PRODUCTIEBEDRIJF MET
PERSONAL ENERGY MANAGEMENT

DE CASE
Bart is zaakvoerder van een kleine Vlaamse KMO in de metaalsector. 
Hij heeft een tiental jaar geleden samen met zijn broer het familiebe-
drijf van zijn vader overgenomen. Bart beoefent naast zaakvoerder 
ook de functie van hoofd sales en verzorgt nog steeds het contact 
met de belangrijkste grote klanten. Hij heeft een te vol takenpakket 
en heeft – zo verwoordde hij het zelf – moeite met loslaten, knopen 
doorhakken en delegeren. Hij kampt reeds twee jaar met toene-
mende spanningsklachten en een stijgende werkdruk. Hij start een 
coachingtraject om zijn gezondheids- en welzijnsproblemen aan te 
pakken en om strategisch inzicht en advies te krijgen betreffende 
enkele operationele en aan personeel gerelateerde problemen.

Klachten | Bart voelt zijn energiepeil de afgelopen twee jaar gestaag 
zakken simultaan met de stijging in werkdruk. Hij ervaart vermoeid-
heidsklachten, chaos en onhelderheid in zijn hoofd, en een ‘over-emo-
tionaliteit’, zoals hij het zelf benoemt, die zich uit in o.a. de tranen niet 
langer kunnen bedwingen in ontroerende situaties die hem gelukkig 
maken, bijvoorbeeld met zijn gezin. Hij ervaart reeds geruime tijd 
aanhoudende, ernstige spanning in zijn schouders en nek.

Motivatie | De vriendin van Bart leidt een middelgrote KMO en had 
zelf ooit een burn-out. Ze waarschuwt hem dat ze de signalen her-
kent. Bart is ten einde raad en weet niet meer wat te doen. Hij heeft 
een groot vertrouwen in een coachingtraject na een betrouwbare 
doorverwijzing. Dit zorgt voor een grote bereidwilligheid van zijn 
kant om alle oefeningen die hem aanbevolen worden, nauwgezet te 
proberen. 
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Timing | Hij komt vier keer wekelijks bij me langs voor een diepgaan-
de sessie van 90 à 120 minuten. Daarin verrichten we zowel cogni-
tief werk (gesprekken, advies en begeleiding) als ontspanningswerk 
(ademhalingstechnieken, restorative yoga en korte mindfulness me-
ditaties). Hierna komt hij nog twee keer tweewekelijks langs. Daarna 
zie ik hem terug tijdens een aantal opvolgsessies, die op tweemaan-
delijkse basis doorgaan. Tijdens de opvolgingsperiode start hij met 
mijn online tien-weken-training ‘stressreductie met mindfulness’. Dit 
houdt in dat hij wekelijks thuis alleen oefent met meditaties en oefe-
ningen die zijn rust, helderheid en veerkracht bevorderen. 

Resultaat | Na de eerste twee weken merkt Bart al een verschil: hij 
heeft meer energie, kan zich weer ontspannen, ziet de dingen helder-
der, voelt minder chaos in zijn hoofd. Zo slaagt hij erin om zijn dage-
lijkse tijdsindeling zo te regelen dat hij ’s ochtends tijd maakt voor 
de belangrijke stapel documenten die zich ophoopte op zijn bureau, 
vooraleer hij zijn aandacht richt op mails of de vragen van zijn mede-
werkers en klanten waarmee hij dagelijks ‘overspoeld’ wordt. 

Na vier weken merkt hij een grote verandering op, in de zin dat de 
oefeningen die hij leerde, nieuwe, gezonde routines creëren in zijn le-
ven. Na twee maanden voelt hij zich een ander mens. Hij heeft een vol 
energiepeil en ervaart een ideale balans tussen stress en ontspanning 
Hij kan weer genieten van de mooie momenten met zijn gezin en hij 
voelt zich emotioneel sterk en veerkrachtig. 

Aanpak | Wat heeft ervoor gezorgd dat Bart op korte termijn de scha-
delijke effecten van zijn chronische stress en vermoeidheid heeft kun-
nen ombuigen naar ontspanning, voldoening en helderheid? Hij voer-
de dagelijks nauwgezet een aantal kernoefeningen uit. Die diende hij 
op schakelmomenten tijdens de dag te beoefenen, zoals: ’s ochtends 
na het wakker worden, net voor het aankomen op zijn werk, tijdens 
de lunchpauze, tijdens de overgang werk-thuis en ‘s avonds voor het 
slapengaan. 
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KERNDOMEINEN VAN PERSONAL  
ENERGY MANAGEMENT 

INTROSPECTIE, ADEMHALING, BEWEGING  EN ONTSPANNING

Deze kernoefeningen namen telkens gemiddeld slechts een aantal 
minuten in beslag en konden meestal zowel thuis, op het werk, bui-
ten of in de wagen beoefend worden. De methodieken bestonden uit: 
ademhalingsoefeningen, mindfulness- en mildheidstechnieken, de 
eenvoudige instructie om een kwartier per dag buiten te wandelen, 
ontspannen op de rug liggen en een spierontspanningsoefening.
Naast deze dagelijkse oefeningen nam hij ook zijn gewoontes onder 
de loep, zoals zijn gedrag in de wagen en zijn slaap- en eetgewoontes. 

VOEDING

Hij nam vanaf nu een halfuur de tijd om met volle aandacht zijn lunch 
te eten, zonder krant, smartphone of stressvolle gesprekken met me-
dewerkers. 
Verder veranderde hij zijn ontbijt en lunch, die vóór zijn sessies be-
stonden uit vluchtig een boterham of belegd broodje eten. ’s Avonds 
kon hij steeds genieten van een warme, gezonde maaltijd in het be-
drijfsrestaurant vooraleer hij naar huis ging of verder werkte. Hij 
begon te experimenteren met twee soorten gezonde ontbijten, waar-
van je de recepten hieronder leest. Beide ontbijten kan je tijdens het 
weekend voorbereiden en voor langere tijd  bewaren. De granola be-
waart een drietal weken in een gesloten bokaal en de pannenkoeken 
kan je een drietal dagen in de koelkast bewaren. 

Afhankelijk	van	 je	voedingstype	en	de	omstandigheden	zal	 je	meer	
energie halen uit een koolhydraatrijk ontbijt (zoals de granola), een 
eiwitrijk ontbijt (zoals de pannenkoeken) of een combinatie van bei-
de(14). Je voorkeur kan na verloop van tijd of in bepaalde omstandig-
heden schommelen. Je zal merken dat je bij momenten een bepaalde 
natuurlijke voorkeur voelt. Hiervoor kan je eenvoudigweg de hoe-
veelheid uren noteren tot je weer honger krijgt. Merk hierbij op dat 
het	ontbijt	dat	jou	het	meeste	voedt,	niet	geïdentificeerd	kan	worden	
aan de hand van je drang naar bepaalde voedingswaren, die waar-
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schijnlijk een hoge dosis suiker zullen bevatten. Je kan dus meer zin 
hebben	in	een	koffiekoek,	maar	je	zal	merken	dat	de	granola	je	voor	
een langere tijd stabiel blijft voeden (bijvoorbeeld vier uur), terwijl je 
koffiekoek	een	snelle	suikerkick	oplevert,	waarna	 je	na	een	kortere	
tijd (bijvoorbeeld twee uur) opnieuw een energieboost nodig hebt, 
bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	cola,	koffie	of	snack.	

GRANOLA

Ingrediënten voor een tiental porties: 
• 500 gram havervlokken (1 zak)
• optioneel:

• 1	koffiekop	zonnebloempitten
• 1	koffiekop	gebroken	lijnzaad
• ½	koffiekop	boekweitvlokken
• 2-3 tassen notenmix in kleine stukjes gehakt
• 1 handvol pompoenpitten
• 6 grote volle eetlepels kokosolie 

Tip: deze ingrediënten vind je alvast in de biowinkel

1. bak de hete luchtoven voor op 180 graden
2. meng alle droge granola-ingrediënten samen in een ovenschotel
3. plaats de ingrediënten in de voorverwarmde oven geduren-

de een 35-tal minuten. Na tien tot vijftien minuten haal je de 
schotel uit de oven om alles te mengen, zodat de kokosolie goed 
verspreid wordt over de granola. Op het einde roer je alles nog 
eens	goed	door	en	laat	je	het	afkoelen.	

4. Voeg achteraf in je kom granola (plantaardige) melk en naar 
voorkeur bijvoorbeeld banaan, bessen, chocoladesnippers, da-
dels of rozijnen toe. Dit creëert een zoetere smaak. Je kan er ook 
voor kiezen om aan het recept zoetstof zoals kokosbloesemsui-
ker of honing toe te voegen. 
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GEZONDE PANNENKOEKEN

Ingrediënten voor 1 persoon:
• 1 ei
• 2 eetlepels amandelmeel (Dit zijn gemalen amandelnoten. Je kan 

het meel kopen in de biowinkel.)
• Optioneel: ongeveer 2 eetlepels water. Voeg meer water toe als je 

liever een vloeibaarder pannenkoek eet. Voeg minder water toe 
als je een vastere pannenkoek verkiest.

Meng alle ingrediënten met een lepel of een klopper tot het ei 
mooi los geklopt is en alle meel opgelost is. Bak kleine pannen-
koekjes in een hete pan met boter of (kokos)olie. Beleg met  con-
fituur		of	notenpasta	(dit	is	een	gezond	en	suikervrij	alternatief	
voor choco uit de biowinkel).

BEWUSTE LUNCHPAUZE

Op die dagen (zeker de helft van de week) waarop Bart geen gezon-
de lunch in het bedrijfsrestaurant kon nuttigen, koos hij ervoor om 
een uur de tijd te nemen voor zijn lunchpauze. Dit uur bestond uit 
het halen van een vers belegd broodje en het rijden naar een ietwat 
rustige, liefst bosrijke plek in de omgeving. Daar at hij zijn lunch met 
zijn volledige aandacht, zonder andere prikkels. Vervolgens beluis-
terde hij een ontspannende mindfulness oefening via een MP3 op zijn 
smartphone. De oefening duurde twintig minuten en bestond uit een 
bodyscan (het overlopen van de verschillende lichaamsdelen). Hier-
voor plaatste Bart eenvoudigweg zijn autostoel plat, zodat hij kon 
liggen, rusten en ontspannen, terwijl hij zijn aandacht richtte op de 
instructies. Die werden ontwikkeld om de aandacht te concentreren 
en te bewegen doorheen het lichaam. Dit kalmeert de geest en traint 
het gewaar zijn van je lichaam. 

SPORT

Daarnaast gaf ik hem de aanbeveling om opnieuw een aantal keer per 
week te sporten en zijn natuurlijke behoefte aan intensief sporten 
te blijven respecteren. Het feit dat Bart vooraleer hij bij mij terecht 
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kwam, nog steeds één tot twee keer per week bleef sporten (zelfs in 
de meest drukke periodes) en daarnaast erg weinig televisie keek, is 
wat hem waarschijnlijk redde van een burn-out.

ONTPRIKKELING, NATUUR EN INTROSPECTIE

Bart keek weinig televisie, maar was voorheen wel constant bereik-
baar. Hij leerde zijn neiging onderdrukken om op tijdstippen van ont-
spanning zijn  smartphone te bekijken. Zo beperkte hij zijn screen-
time en verving hij de overvloed aan elektronische prikkels door een 
stuk natuur (bijvoorbeeld tien minuten buiten wandelen op straat na 
het thuiskomen ‘s avonds) en introspectie (bijvoorbeeld ’s ochtends 
vijf minuten mindfulness meditatie). 

TIJD IN DE WAGEN

Hij spendeerde dagelijks veel tijd in de wagen en had de gewoonte 
snel te rijden, terwijl hij werkgesprekken voerde en tussenin naar de 
radio luisterde. Hij had een verkrampte zithouding, wat hem – gezien 
de vele uren per dag die hij doorbracht op de baan – veel spierspan-
ning bezorgde in zijn nek en schouders. 

HOUDING

Hij veranderde zijn houding naar een rechte, gezonde houding door 
twee eenvoudige aanpassingen. Zo plaatste hij de leuning van de zetel 
dichter bij het stuur en verkreeg daardoor een correcte afstand tus-
sen zijn schouders en het stuur. Op die manier konden zijn schouders 
ontspannen i.p.v. in een voorwaarts gebolde houding meer spier-
spanning te creëren. Verder leerde hij om een sjaal in zijn onderrug 
te plaatsen om de natuurlijke curves van zijn ruggengraat te respec-
teren. 
Door alert te zijn voor onze houding kunnen we de chronische stress- 
cyclus doorbreken waarin lichamelijke en geestelijke stress elkaar 
in een vicieuze cirkel blijven versterken (zie hoofdstuk 2, stap 2 – 
Stressmanagement).
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MUZIEK

Hij leerde daarnaast relaxerende muziek te selecteren die hij in de 
wagen kon afspelen. Hij stopte met zijn jarenlange gewoonte om tele-
foongesprekken met klanten in de wagen te voeren. Hiervoor maakte 
hij de afspraak met zijn assistente dat klantengesprekken niet langer 
automatisch doorverwezen werden naar zijn telefoon als hij niet op 
het bedrijf aanwezig was. 

EIGEN AANPAK

Bovendien ontdekte hij na verloop van tijd zélf een aantal gezonde, 
nieuwe	 gewoontes.	 Zo	 besloot	 hij	 tijdens	 lange	 files	 de	wagen	 aan	
de kant te parkeren en een ommetje buiten te maken, ook al zorgde 
dit voor stomverbaasde autobestuurders die hem aanstaarden. Hij 
merkte zelf echter het verschil op, telkens hij weer in de wagen stap-
te. Hij voelde zich rustiger en beter in zijn vel, en dat was wat voor 
hem	telde.	Op	een	dag	was	er	alweer	een	stilstaande	file	en	ontmoette	
hij tijdens de korte wandeling toevallig een klant. Hij inspireerde deze 
man door zijn houding. 

LEIDEN VANUIT ONRUST, 
ONHELDERHEID EN UITPUTTING

De boekhoudkundige medewerker is reeds drie weken ziek. Bart pro-
beert om samen met zijn huidige team de taken van de afwezige me-
dewerker zo goed als mogelijk op te vangen, in de veronderstelling dat 
deze na twee weken terugkomt. Hij weigert om bewust stil te staan bij 
de alarmerende gedachte dat reeds voor de tweede maal het ziektever-
lof verlengd werd en dat hij vermoedt dat het om een burn-out gaat 
(ook al wordt de werkelijke reden niet meegedeeld). Zijn intuïtie vertelt 
hem dat dit voor langere duur is, wat uiteindelijk achteraf ook waar 
blijkt te zijn.
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Als oplossing voor de collega’s die onderpresteren, probeert Bart op-
nieuw met hen te praten. Hij probeert hen duidelijk te maken wat er 
van hen verwacht wordt en hoe ze dit kunnen realiseren. Hij verliest 
echter uit het oog dat ook een structureel probleem mee aan de basis 
ligt van hun gedrag. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een duidelijke strate-
gische uitleg waarmee Bart de collega-verkopers motiveert om meer 
aandacht te schenken aan de werving van het type klanten waarin hij 
groeipotentieel ziet. Verder zijn er geen regelmatige bijeenkomsten om 
feedback uit te wisselen, of ontbreekt elke georganiseerde vorm van 
contact met zijn verkopers of andere medewerkers (zoals bijvoorbeeld 
een wekelijkse of zelfs maandelijkse lunchmeeting). Bovendien staat 
het gewenste classificatiesysteem van klanten, dat noodzakelijk is om 
het bedrijf naar een hoger niveau te tillen, nog in de kinderschoenen.

“De enige basis van waaruit iemand kan 
groeien, is een toestand van veiligheid, rust en 
vertrouwen.”

Aan de receptioniste die niet klantvriendelijk genoeg is, vraagt Bart bot-
weg om het gedrag van de nieuwe, jonge medewerkster die het erg goed 
doet, te observeren en imiteren. Hij verliest daarbij uit het oog dat deze 
medewerkster al vele jaren trouw voor de firma werkt en zich door zijn 
vraag alleen maar aangevallen voelt. Zij ervaart hierdoor automatisch 
een verdedigende houding of angst om uitgesloten of misschien zelfs 
ontslagen te worden. De enige basis van waaruit iemand kan groeien, 
is een toestand van veiligheid, rust en vertrouwen, wat hier ontbrak. 

Bart ervaarde een enorm ongeloof en disrespect voor – wat hij aan-
zag als – de incompetentie van de productiemedewerkers die er niet 
in slaagden om de machineonderdelen systematisch op correcte wijze 
te verpakken. Daardoor kwamen herhaaldelijk dozen met beschadigde 
onderdelen aan bij verschillende klanten. Elke keer dat Bart een on-
tevreden klant aan de lijn had die net een doos met beschadigde on-
derdelen ontvangen had, werd hij woedend. Hij ging herhaaldelijk van-
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uit deze irritatie en het gebrek aan respect, met de verantwoordelijke 
productiemedewerkers spreken. Daarbij bestond het gesprek vooral uit 
top-down communicatie, in de zin dat hij hen nogmaals uitlegde hoe de 
onderdelen precies in de doos geplaatst dienden te worden. Tijdens de 
coachingsessies erkende hij dat hij hier optrad als een overcontroleren-
de, autoritaire figuur, die de productiemedewerkers als kleine kinderen 
behandelde i.p.v. hen zelf te helpen groeien naar meer inzicht.  

WAT VERBINDT DEZE VIER BOVENSTAANDE VERHALEN? 

Vanuit zijn persoonlijke uitputting, onhelderheid en onrust greep hij 
te snel naar de voor de hand liggende oplossing voor het zichtbare 
probleem. Hierbij merkte hij dat hij steeds hetzelfde bleef herhalen, 
zonder impact en met groeiende irritatie. 
Hij sloeg hierbij de noodzakelijke stap over van bewustwording en 
helderheid, om vanuit zichzelf het werkelijke – onzichtbare – pro-
bleem met zijn medewerkers op te lossen. (Lees meer over het belang 
van deze inside-out benadering in deel IV).
 

Bart was niet in staat zichzelf te leiden  
en kon van daaruit zijn medewerkers  
niet helder leiden.
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“Je kunt anderen niet leiden als je jezelf niet 
kunt leiden. Hoe authentiek ben je? Welk 
verschil wil je maken in de wereld? Wat is je 
verhaal?”
— Prof. Dr. Jesse Segers(62) 

VERBINDEND LEIDEN VANUIT RUST, 
HELDERHEID EN ENERGIE 

FOCUS 

Gedurende het coachingtraject besloot Bart om, ondanks de onzeker-
heid over de terugkeer van zijn afwezige medewerker, zijn energie en 
aandacht te richten op het zoeken en werven van een nieuwe (tijde-
lijke) medewerker. Hij onderdrukte hiermee zijn spontane behoefte 
om zelf het werk van de afwezige collega zo goed als mogelijk op te 
vangen. Hij focuste op een duurzame oplossing voor het fundamente-
le probleem i.p.v. brandjes te blijven blussen.

ORGANISATIECULTUUR  

Daarnaast besloot Bart om maandelijks een lunchmeeting te organi-
seren met zijn team. 
Hij verduidelijkte zijn bedrijfsstrategie en vond manieren waarop 
hij zijn missie en visie kon verduidelijken aan zijn medewerkers. 
De vader van Bart had destijds het bedrijf opgericht en de cultuur 
en manier waarop medewerkers iets aanpakten, droeg nog steeds 
zijn stempel. Bart had echter een compleet andere visie op de zaken. 
Zowel voor Bart als zijn personeel was het dus belangrijk om te be-
grijpen dat er binnen het bedrijf een “normale manier van iets aan 
te pakken” ontstaan was doorheen de jaren (‘cultuur’), maar dat de 
gebruikelijke aanpak nu zou wijzigen in functie van de nieuwe be-
drijfsstrategie waarin ‘klantentevredenheid’ een centrale rol innam.



39

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

VERBINDING 

Het was nodig dat Bart voor zichzelf eerst helder de verschillen on-
derkende tussen zijn managementstijl en die van zijn vader. Op die 
manier kreeg hij inzicht in de reden waarom medewerkers de dingen 
op een bepaalde manier aanpakten. Het werd hem langzaamaan ook 
duidelijk hoe moeilijk het is voor mensen om gewoontes en automa-
tische handelingen te veranderen. Dit verhoogde het begrip dat hij 
voor zijn personeel kon opbrengen. Er ontstond hierdoor meer ver-
binding, daar waar hij voorheen vooral met ongeloof voor – wat hij 
zag als – incompetentie neerkeek op sommige medewerkers die niet 
aan zijn verwachtingen voldeden. 

COMMUNICATIE  

Tijdens de eerste bedrijfsmeeting schetste hij een kader van de voor-
opgestelde veranderingen in het bedrijf. Hij verduidelijkte zijn visie 
en kon zijn focus op klantgerichtheid nu koppelen aan het gezamen-
lijke doel om met het bedrijf vooruit te gaan en goede zaken te blijven 
doen. Daarenboven koppelde hij dit nieuwe gedeelde perspectief aan 
concrete gedragingen die hij van de medewerkers verwachtte. Ook 
tijdens zijn persoonlijke gesprekken met medewerkers was hij waak-
zaam voor de manier waarop hij communiceerde (lees hier meer over 
in hoofdstuk IV Leid vanuit mildheid). Hij besteedde aandacht en 
voorbereiding aan zijn woordkeuze (bijvoorbeeld “ik” boodschappen 
i.p.v. “jij”) en zijn non-verbale signalen (zoals stem en lichaamshou-
ding). Zo leerde hij om frustratie en kwaadheid altijd eerst alleen te 
kanaliseren door bijvoorbeeld een wandeling te doen. Pas nadat hij 
gekalmeerd was, ging hij het gesprek aan.

WAARDERING 

Ook bij het brengen van kritische feedback leerde hij bovendien om 
vanuit een positieve, waarderende houding te spreken. Zo kon hij de 
receptioniste nu makkelijk vertellen hoe belangrijk zij was voor het 
realiseren van deze nieuwe bedrijfsstrategie. Klantgerichtheid was 
immers alles, dus had zij een heel belangrijke rol te vervullen. Hij wil-
de haar hierin ondersteunen met een informele opleiding door een 
collega. Op deze manier voorkwam hij dat de dame zich aangevallen 
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bleef voelen en dat zijn gesprekken met haar tot niks bleven leiden. Ze 
voelde zich nu een waardevol onderdeel van de organisatie en werd 
hierdoor gemotiveerd om extra haar best te doen aan de telefoon en 
tips te leren van haar jongere collega.

DIALOOG 

De medewerkers die er niet in slaagden om de machineonderdelen 
systematisch op correcte wijze te verpakken, werden samengeroepen 
voor een meeting. Dit gaf hen het gevoel belangrijk te zijn voor het 
bedrijf, wat hij ook benadrukte. Hij ging in een open gesprek met deze 
productiemedewerkers na waarom het probleem zich bleef voordoen 
en verkreeg daarmee inzicht in een duurzame oplossing.

ZINGEVING 

Hij verhoogde de betrokkenheid en motivatie van deze medewerkers 
om écht hun best te doen om de onderdelen correct te verpakken, 
door hen te verduidelijken hoe belangrijk het moment is waarop een 
klant de doos ontvangt en opent. Dit is namelijk een key-contact mo-
ment binnen de relatie tussen de klant en het bedrijf en zal het ver-
trouwen en de bereidheid om trouwe klant te blijven, sterk kleuren. 
Daarenboven heeft de klant natuurlijk de normale verwachting dat de 
goederen in ongeschonden staat aankomen. Deze verwachting werd 
niet ingelost en dit gegeven is zeer funest voor de tevredenheid en 
loyaliteit van de klant. Het creëert naast irritatie en ontevredenheid 
ook een gebrek aan vertrouwen. Daarnaast dient de klant nog eens 
extra moeite te doen om de beschadigde onderdelen terug te sturen 
naar	de	 firma.	Bart	verduidelijkt	de	positie	van	de	productiemede-
werkers als noodzakelijke schakel in de keten van klanttevredenheid. 
Zo zagen ze het belang van hun job en de grotere betekenis van kleine 
handelingen. Ze voelden dat ze bijdroegen aan een groter geheel. Dit 
motiveerde hen om voortaan wel de moeite te doen om de artikelen 
zorgvuldig te verpakken, daar waar ze voorheen de gemakkelijke ma-
nier volgden en zich minder concentreerden.
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MOED OM UIT JE COMFORTZONE TE GROEIEN

De manier waarop Bart zichzelf en zijn problemen onder ogen durfde 
zien, vergt moed.
Bewustwording en persoonlijke groei ontwikkelen zich niet zonder 
de spreekwoordelijke ‘schop onder je kont’. Pas als je uit je comfort-
zone durft stappen om vanuit vertrouwen het onbekende te omar-
men, kan je nieuw potentieel in jezelf aanboren dat je voorheen niet 
voor mogelijk hield. In feite dien je over veel wilskracht te beschikken 
om op die momenten af te wijken van de gemakkelijke, automatische 
reactie om bij het vertrouwde te blijven. Op dergelijke groeimomen-
ten wordt van je gevraagd om op nieuwe manieren naar jezelf en de 
realiteit te kijken. 

STRETCHMODEL 

Het stretchmodel helpt jou en je medewerkers te groeien naar de bes-
te versie van jezelf (zie verderop in dit hoofdstuk voor het model). 
Het achterliggende principe komt uit de psychologisch wetenschap-
pelijke research naar “adventure seeking”. Daarin merkte men op dat 
personen een gezonde dosis stress nodig hebben om gestimuleerd 
te worden om uit hun comfortzone te stappen en nieuwe activiteiten 
te durven ondernemen (zoals touwladders of een muur beklimmen 
in een avonturenpark)(15). Door deze stretching uit hun comfortzone 
ontdekten mensen namelijk dat ze méér kwaliteiten in zich droegen 
dan ze voorheen dachten, ze stegen boven zichzelf uit. Deze nieuwe 
eigenschappen (bijvoorbeeld doorzettingsvermogen, leiderschap, 
technisch inzicht) werden dan, na het avonturenpark, ook toegepast 
in andere contexten zoals op het werk, waar ze met meer vermogens 
en capaciteiten hun job konden uitoefenen. 
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“Je dient een gezonde dosis stress te ervaren 
om gestimuleerd te worden om uit je comfort-
zone te stappen.”

GROEIEN 

Om te groeien blijkt  het echter belangrijk om een gezonde dosis stress 
en uitdaging te ervaren, en dus niet te weinig of teveel stress. De juiste 
dosis stress wordt opgeroepen door een uitdaging, waarvoor je op 
dit moment over onvoldoende vaardigheden beschikt, maar waartoe 
je wél in staat bent om ze te leren. Je kan de uitdaging dus aan, het 
is haalbaar. Er wordt een zekere stretch van je gevraagd, maar het 
is mogelijk om dat te bereiken met voldoende inzet en motivatie. Bij 
ongezonde stress wordt er echter van je gevraagd om een uitdaging 
aan te gaan die niet haalbaar is. Dat veroorzaakt alleen maar stress en 
levert geen groeikans op.

“De juiste dosis stress wordt opgeroepen 
door een uitdaging, waarvoor je op dit 
moment over onvoldoende vaardigheden 
beschikt, maar waartoe je wél in staat bent 
om ze te leren.”

TEVEEL OF TE LANG WERKEN 

Hier ligt de eerste belangrijke oorzaak van ongezonde werkstress: de 
uitdaging is niet haalbaar. Je lat ligt te hoog of er wordt teveel van je 
gevraagd	afhankelijk	van	wat	je	op	dat	moment	aankan.	Hierbij	geldt	
dat, hoe meer middelen je hebt, hoe beter je een uitdaging aan kan. 

Zo kan je bijvoorbeeld je middelen verhogen door hulp te vragen of een 
relevante opleiding te volgen. 

Er is echter één middel dat zo cruciaal is, dat ze determinerend is 
voor je motivatie en succes: rust. 
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Dit is de tweede belangrijke oorzaak van ongezonde werkstress. Je 
dient jouw natuurlijke behoefte aan rust te respecteren, om te kun-
nen recupereren van het werk en om je batterijen weer op te laden. 

JE BIOLOGISCHE RITMES

Circadiaans ritme: je vierentwintiguren dag- en nachtritme. 
Gedurende een periode van ongeveer vierentwintig uur schommel je 
tussen een langere periode overdag waarin je wakker en waakzaam 
bent, en een kortere periode ’s nachts waarin je je moe en slaperig 
voelt.

Ultradiaanse ritmes
Deze bepalen hoe je biologische klok schommelt binnen die vieren-
twintigurencyclus van je circadiaans ritme. 

Basic-Rest Activity Cycle (BRAC) 
Een voorbeeld van een ultradiaans ritme. De BRAC bestaat uit cycli 
van gemiddeld honderdentien minuten waarbinnen je schommelt 
tussen twintig minuten rust en negentig minuten activiteit. 

Basic-Rest Activity Cycle (BRAC) op het werk
Een voorbeeld van een BRAC is dat je spontaan één tot anderhalf uur 
productief en geconcentreerd kan werken en dat je daarna een pauze 
nodig hebt van tien tot dertig minuten om daarna weer productief 
te kunnen zijn. Je voelt dus na zestig tot negentig minuten werken 
meestal de behoefte om de benen te strekken, een praatje te slaan, of 
om iets te doen dat je ontspant.

ULTRADIAANSE RITMES 

Deze natuurlijke behoefte aan rust zit biologisch zeer diep in je sys-
teem ingebakken. Daardoor heeft het funeste gevolgen als je ze niet 
respecteert. Je functioneert als mens namelijk volgens circadiaanse 
en ultradiaanse ritmes. Zo zal je ervaren dat je op basis van ongeveer 
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vierentwintig uur gedurende een langere periode overdag wakker en 
waakzaam bent, en je gedurende een kortere periode ’s nachts moe 
en slaperig voelt. Dit slaat op je circadiaans ritme. Als je die niet res-
pecteert, word je ziek, uitgeput en neerslachtig. Zo ondervinden bij-
voorbeeld jonge ouders die maanden- of soms jarenlang nauwelijks 
slapen heel duidelijk de gevolgen van een chronisch slaapgebrek op 
verminderde concentratie, optimisme, helderheid, stressbestendig-
heid	en	zelfbeheersing(16).

BASIC REST-ACTIVITY CYCLE (BRAC)

In het kader van stressreductie en verhoging van je productiviteit, is 
het echter vooral interessant om je ultradiaanse ritme te bestuderen, 
met name je BRAC. In het algemeen bepalen ultradiaanse ritmes hoe 
je biologische klok schommelt binnen de vierentwintigurencyclus van 
je	 circadiaans	 ritme.	 Het	 specifieke	 rust-inspanningsritme	 (BRAC),	
dat voor ons in het kader van dit boek bijzonder interessant is, zorgt 
voor cycli van 80 tot 120 minuten waarbinnen je schommelt tussen 
rust	 en	 activiteit	 (zie	 figuur	 ‘Je	 ultradiaanse	 rust-activiteitscyclus’).	
Ook je slaapritmes vormen hiervan een voorbeeld. Zo schommel je ’s 
nachts bijvoorbeeld tussen de actieve REM slaapfase (twintigtal mi-
nuten) en de inactieve non-REM fase (negentigtal minuten). In totaal 
beslaat één cyclus van rust en activiteit dus 110 minuten. Dit verschilt 
echter van persoon tot persoon. Je menselijke biologie bepaalt echter 
dat je steeds in cycli van 80-120 minuten zal functioneren doorheen 
je dag. Persoonlijke balans vraagt dus dat je dit leert respecteren.
 

Je ultradiaanse rust-activiteitscyclus

activiteit
90 min.

één cyclus
110 min.

rust
20 min.
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Dat betekent dat je op je werk om het anderhalf uur een rustpauze 
van een twintigtal minuten dient te nemen. Als je deze rust niet neemt,  
negeer je jouw biologische natuurlijke cycli, met als gevolg dat je stress- 
en ontspanningshormonen verstoord worden. Concreet zal je het ko-
mende anderhalf uur dus niet langer het beste uit jezelf kunnen halen. 
Je productiviteit is hierdoor rechtstreeks evenredig met je rust. Respec-
teer je de behoefte aan rust, dan reageren je lichaam en je brein onmid-
dellijk met een toevoer van energie naar je lichaam en brein, zodat je 
meer creativiteit, focus en productiviteit ervaart.

Bovendien kan, door het voortdurend negeren van je behoefte 
aan rustpauzes gedurende je werkdag, een chronisch stress- 
syndroom ontstaan. Je zal nu belangrijker maatregelen moeten 
nemen om terug in balans te komen. Het praatje bij het koffie- 
apparaat volstaat dan niet.
Als je echter wel jouw behoefte aan twintig minuten rust respecteert 
na zowat elk anderhalf uur werk, dan zal je merken dat je bijvoor-
beeld de neiging hebt om de benen te strekken en een praatje te slaan. 
Jouw momenten van rust kunnen dus op een erg gevarieerde manier 
ingevuld worden. 

Zo kan je merken dat je even alleen wil zijn, en je afzonderen 
op het toilet, in je wagen of tijdens een wandeling buiten. Je kan 
merken dat je klusjes wil afwerken, waarvoor je een minimale 
cognitieve inspanning dient te leveren, zoals je kop thee afwas-
sen of nieuwe inktcartridges in de printer steken. 
Je	zal	bovendien	beter	en	efficiënter	kunnen	omgaan	met	stress	(en	
alerter zijn) gedurende je anderhalf uur productieve werkperiode, 
terwijl het erop lijkt dat in je twintig minuten rustpauze je natuurlijke 
stressrespons een stuk verdoofd wordt(17). Spaar dus de moeilijkste 
of meest stressvolle taken voor je productieve tijd en las voldoende 
prikkel- en stressvrije periodes in. Het loont namelijk niet om kramp-
achtig de hele dag te willen doorwerken op volle kracht. Je kan dan 
namelijk	niet	langer	efficiënt	werken	en	je	creëert	een	chronisch	te-
kort aan rust en ontspanning. 
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“Het is belangrijk om het beste uit je  
break te halen. Leer jezelf goed kennen:  
wat is rust voor jou?”

Naast het respecteren van je natuurlijke behoefte aan rust, is het be-
langrijk om het beste uit je break te halen door die op de juiste manier 
in te vullen. Leer daarom jezelf goed kennen: “wat is rust voor jou?” 
Maak een toolbox met een variëteit aan technieken of elementen die 
jou op verschillende momenten en manieren rust brengen. Die kan je 
dan inzetten naargelang de mogelijkheden van de situatie en je per-
soonlijke voorkeur op dat moment.

Onthoud ten slotte dat je een gebrek aan rust op elk moment kan in-
halen. Als je lange tijd aan één stuk hebt gewerkt, dan hoef je niet te 
wachten tot je volgende natuurlijke rustmoment. Het advies is om zo 
snel mogelijk ontspanning te nemen om je rustreserves zo weer aan 
te vullen.

Het loont dus de moeite om werkproblemen zoals lastige gesprekken of 
alarmerende prikkels op de smartphone, van bijvoorbeeld een slecht-
nieuws-bericht, te houden voor die momenten waarop je wel degelijk 
constructief met de opgeroepen stress kunt omgaan. Op gelijkaardige 
wijze is het relevant en efficiënt om mogelijke stressoren zoveel moge-
lijk uit je twintig minuten rustpauze te schrappen en je te focussen op 
die elementen waarvan je weet dat ze je ontspannen.

• Op welke tijdstippen zal jij een extra rustpauze inlassen? 
• Hoelang zal elke pauze duren (bijvoorbeeld in de voormiddag tien 

minuten, tijdens de lunchpauze dertig minuten)? 
• Hoe ga je ervoor zorgen dat je jouw pauze daadwerkelijk respec-

teert? Je kan bijvoorbeeld je wekker zetten, de mindful bell app ge-
bruiken of anderen inlichten van je plan.

• Hoe kan jij jouw rustpauzes het best invullen? Wat voedt of ont-
spant jou? Maak een lijst, waarbij je inspiratie kan putten uit on-
derstaande voorbeelden.
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• Wanneer kan je tijdens je werkdag korte pauzes inlassen die puur 
gericht zijn op jouw ontspanning en welzijn, gaande van één mi-
nuut ademhalingsoefening tijdens een meeting tot dertig minuten 
diepe ontspanning tijdens je middagpauze?

DE TWINTIGMINUTENPAUZE:  

TOOLS VOOR INSTANT ONTSPANNING

Elke persoon heeft wel een unieke handleiding, die kan evolueren 
doorheen de tijd. Die persoonlijke handleiding vertelt je welke rust-
gevende activiteiten jou het meeste ontspannen, voeden en opladen. 
Je kan als het ware een lijst aanleggen van deze activiteiten en er vaar-
digheden voor aanleren die je helpen je rustmomenten te maximali-
seren. Zo kan je het meeste uit je productieve werktijd halen. Hieron-
der lees je een aantal universele technieken die voor vrijwel iedereen 
snel rust brengen. Ze bieden vooral ontspanning tijdens stressvolle 
momenten.

VOORBEELDTOOLS TWINTIGMINUTENPAUZE 

(beschreven in Deel II. Meer productiviteit in zes stappen met personal 
energy management)

    Weinig tijd Veel tijd

Thuis    

Op het werk

Tijd voor mezelf 
tijdens de werkuren

Acupunten bekloppen Omgekeerde houding

Verleng duur van 
uitademing (bv. vier tellen) 
t.o.v. inademing 
(bv. twee tellen)

Buikademhaling of 
aandacht bij de voeten 
terwijl je stapt  
(bv. naar de printer)

Hoofd ondersteboven- 
lager dan hart,  
bv. in toilet

Bodyscan in wagen  
(stoel plat)
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HET BELANG VAN JE TWINTIGMINUTENPAUZE

Misschien herken je dat het verfrissend werkt om intellectueel uit-
dagend computerwerk af te wisselen met licht fysieke taken, waar-
over je weinig dient na te denken, zoals post uit de brievenbus halen, 
naar de printer of het toilet wandelen, of als je thuis werkt, om lichte 
huishoudelijke taken te doen zoals de vaat. Misschien heb je zelf al 
ervaren hoezeer een ‘licht’ gesprek met een collega over hoe jullie 
het afgelopen weekend doorgebracht hebben, een goede afwisseling 
vormt met een ‘zware’ werktaak die net al je concentratievermogen 
heeft opgebruikt. Herken je het gevoel dat je je wil verantwoorden 
tegenover jezelf, omdat je tijdens de werkuren een ontspannend ge-
sprek voerde? Bedenk dan dat informele sociale contacten essentieel 
zijn voor een goede sfeer in je team of om als leidinggevende je mede-
werkers beter te leren kennen.

• Wat zijn intense, productieve werkmomenten voor jou?  

• Wat doe je tijdens die momenten? 

• Herinner je een werkprestatie die je uitmuntend hebt neergezet 
en waarbij je ook bakken energie kreeg. 

• Hoeveel rust had je voor en na je belangrijke presenta-
tie, meeting, artikel of andere  werkactiviteit genomen? 

• Welke korte momenten van rust (bijvoorbeeld een 
wandelingetje buiten) en welke grote rustblokken (bij-
voorbeeld een ontspannend weekendje weg) nam je?

• Welk verband zie je tussen het uitmuntend presteren 
en het nemen van voldoende rust? 

• Herinner je nu een werkprestatie waarvan je niet het gevoel van 
voldoende energie had, waarna je niet opgeladen of voldaan 
thuis kwam of waarmee je niet de gewenste resultaten boekte 
(los van wat de anderen hiervan vonden).

• Hoeveel rust had je voor en na je deze belangrijke pre-
sentatie, meeting, artikel of andere werkactiviteit geno-
men? 



49

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

• Welke andere drukke activiteiten deed je nog rondom 
de belangrijke taak (bijvoorbeeld ’s avonds in de tuin 
werken, terwijl je lichaam wou liggen)? 

• Met welke drukke kleine bezigheden hield jij je toen 
ook nog bezig (bijvoorbeeld van hier naar daar hollen 
voor boodschappen in de drukte van het verkeer, ter-
wijl je dit misschien ook had kunnen uitstellen)?

• Welke verband zie je tussen je situatie waarin je niet 
het beste uit jezelf kon halen en het nemen van onvol-
doende rust?

BORE-OUT  

In sommige gevallen kan er ook te weinig uitdaging van je worden 
gevraagd, zoals bij sommige “gouden kooi” overheidsjobs. Deze men-
sen kunnen ook een ongezonde dosis stress ervaren, die de aanlei-
ding kan geven tot bore-out. Dit is, net zoals burn-out, een stresssyn-
droom, waarbij de oorzaken echter van een geheel andere aard zijn. 
Als iemand systematisch te weinig werk heeft, maar toch aanwezig 
dient	te	zijn	op	de	werkplek,	terwijl	er	niets	anders	qua	fijne	activi-
teit te ondernemen valt, dan verstoort dit evenzeer het biologische 
rust-inspanningsritme. In de meest gevallen verstoren we dit ritme 
door onze rust niet te respecteren, maar in dit geval negeren we onze 
natuurlijke behoefte aan uitdaging en inspanning. Dit leidt tot een 
verstoring van de natuurlijke stressreactie en -hormonen. Bovendien 
zal het piekeren of zich zorgen maken over de saaiheid van de job 
extra energie vragen en vermoeidheid en stress veroorzaken. Daar 
komt bovenop een vermoeidheid en energieverlies door het ‘inhou-
den’ of ‘niet kunnen ontplooien’ van de natuurlijke talenten, wat de 
chronische stresscyclus verder in stand houdt.

OPTIMALE STRETCHING  

In dit hoofdstuk bouw ik verder op inzichten uit een eerder boek(58). 
Je hoeft dit echter niet gelezen te hebben om te begrijpen wat ik hier 
vertel. In het stretchmodel zie je hoe stress ontstaat door ‘foutief’ af-
gestemde middelen en doelen. Idealiter bevind je je in je stretchzo-
ne, waarin je haalbare en boeiende uitdagingen krijgt, die je helpen 
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groeien.	Als	 je	 echter	 te	kampen	krijgt	met	 ziekte,	 financiële	 crisis,	
of	kleine	tegenslagen	zoals	een	onverwachte	file,	dalen	je	middelen.	
Met minder middelen is het erg waarschijnlijk dat je jouw doelen niet 
meer even goed kan behalen. De rekker komt dan, als het ware, meer 
op springen te staan en je bereikt de rode gevarenzone.

 

Stretch-model

Als je al je doelen even goed wil blijven behalen met minder midde-
len, krijg je ongelofelijk veel stress. Je gedraagt je dan perfectionis-
tisch, omdat je niet beseft dat je enkel alles “zo goed mogelijk” kan 
doen, als de omstandigheden ideaal zijn, wat helaas zelden voorkomt.
Tijdens ons leven hebben we vaak tientallen doelen op hetzelfde mo-
ment.	In	de	privésfeer	kan	dit	het	verlangen	zijn	om	een	mooie,	fitte,	
goede partner, vriend/in, kok, vader/moeder, … te zijn. In de werk-
sfeer kan dit het verlangen zijn om promotie te maken of een goede 
leidinggevende te zijn, maar ook om je presentatie- of communica-
tieskills te verbeteren, om je goede werkkrachten te kunnen behou-
den in je team, of om de stress de baas te blijven tijdens een belangrijk 
organisationeel veranderingsproces.

doelen comfort-zone

stretch-zone

middelen
stress-zone
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ANGST OM ER NIET BIJ TE HOREN 

We willen vaak teveel (de lat en onze doelen liggen te hoog) en we 
staan er te weinig bij stil hoeveel middelen we die dag hebben om 
daaraan te voldoen. We hebben een onrealistisch beeld van wat we 
op dat moment allemaal aankunnen. Of we nemen gewoon de tijd niet 
om stil te staan bij de vraag of we dat wel allemaal (willen) aankun-
nen. 
We worden vooral bang om er niet bij te horen of sociaal niet aan-
vaard te worden als onze resultaten ‘slechts’ gemiddeld zijn. De be-
hoefte aan sociale erkenning is een universele psychologische basis-
behoefte die ons allen verbindt. Schaamte en angst om er niet bij te 
horen,	vormen	de	ideale	voedingsbodem	voor	zelfkritiek	en	perfecti-
onisme, zeker bij hooggevoelige personen. Die staan namelijk meer 
dan laaggevoelige personen open voor kritiek en bovendien voelen ze 
dit sterker aan en het triggert meer gevoelens bij hen. 
 
 

OEFENING: PLAATS JE HUIDIGE STRESSLEVEL  

IN EEN RUIMER PERSPECTIEF

Voorbeeld
Bart zag hoe zijn werkuren van tien naar veertien uur per dag wa-
ren	gestegen	en	hoe	zijn	quality	time	met	zijn	gezin,	alsook	zijn	tijd	
om te sporten, geminimaliseerd waren, door personeelsproblemen 
en verhoogde werkdruk. Dit zette doorheen de jaren een keten van 
persoonlijke problemen in gang, waardoor hij zijn innerlijke bronnen 
van veerkracht en stressbestendigheid verloor en zijn mentale ge-
zondheidsklachten een bijkomende druk op hem legden.

Hou dit beeld in je achterhoofd. Telkens als er een kink in de kabel 
van perfectie komt, besef dan dat je realistisch dient te zijn en mild 
voor jezelf. 
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AAN DE SLAG!

Neem een blad en teken twee horizontale lijnen onder elkaar. 

> De bovenste lijn representeert wat de afgelopen jaren van jou ver-
wacht werd. Wat waren je persoonlijke of professionele doelstellin-
gen? Maar ook: wat heeft het leven of je organisatie (misschien onver-
wacht of ongewenst) van jou verwacht? We denken bijvoorbeeld aan 
teamleden die vertrokken zijn of afwezig waren door ziekte, waar-
door de werkdruk voor jou enorm toenam.

> Noteer ze chronologisch, alsof de lijn een tijdslijn is die start op 
het	moment	waarop	je	wel	nog	goed	functioneerde	(afhankelijk	van	
je stressklachten waarschijnlijk zes maand tot twee jaar geleden). Ze 
geeft ook de jaren of maanden weer waarin je het steeds moeilijker 
kreeg. Ze eindigt op dit moment, waarop je (in dit voorbeeld althans) 
gebukt gaat onder teveel stress en werkdruk.

> Besteed aandacht aan de (vermoedelijke) verhoging van vereisten 
of druk gedurende de afgelopen jaren, waardoor er meer van jou ver-
wacht werd. Zie het verschil met de (vermoedelijke) ‘gezonde’ peri-
ode daarvoor. Merk op hoeveel jaren je werkdruk al aan het stijgen 
is. Bedenk hierbij dat je veel aankan, als de taken die je doet je ener-
gie verschaffen, maar dat een mens nu eenmaal van nature weinig 
draagkracht heeft voor taken die enorm afwijken van zijn natuurlijke 
voorkeur en talenten.

> Sta nu stil bij de onderste lijn. Die representeert de middelen die 
jij de afgelopen jaren ter beschikking had om aan die vereisten tege-
moet te komen. Wat waren je persoonlijke of professionele hulpbron-
nen,	die	je	geholpen	hebben	om	de	vereisten,	druk	of	fijne	uitdagin-
gen aan te kunnen? 

> Noteer ze opnieuw chronologisch, alsof de lijn een tijdslijn is die 
loopt van de jaren waarin je wel nog veel middelen ter beschikking 
had	(bijvoorbeeld	familiale	steun,	fitheid	en	energie,	tijd	om	te	spor-
ten), naar de jaren waarin je middelen begonnen te dalen (vermoe-
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delijk een tweetal jaar geleden, door bijvoorbeeld een scheiding of 
een medewerker die opstapte), tot op dit huidige moment waarop je 
waarschijnlijk te weinig middelen ervaart om tegemoet te komen aan 
de werkdruk.

> Merk op hoezeer je favoriete of noodzakelijke ‘middelen’ gedurende 
de afgelopen jaren gradueel afnamen. Gezondheidsklachten kunnen 
hiervan de oorzaak zijn: door vb. ernstige rugpijn kon je niet meer 
sporten en je middelen daalden.

Bekijk tenslotte het totaalplaatje. Als je nu het gevoel hebt dat je be-
zwijkt	onder	de	stress,	dan	is	de	kans	groot	dat	de	figuur	toont	hoe	je	
werkdruk al jarenlang verhoogt en je middelen dalen.

SAMENVATTING VAN DIT HOOFDSTUK

KEY

De oplossingen voor klachten van onrust, mentale chaos en overspan-
ning dienen verschillende domeinen te omvatten. Om volledig te her-
stellen schenk je voldoende aandacht aan introspectie, ademhaling, 
beweging, ontspanning, voeding, bewust pauzeren, sport, ontprikke-
ling, natuur, houding, muziek en de hoeveelheid tijd in je wagen. 

WAAROM IS DIT BELANGRIJK? 

Ernstige stressklachten zorgen ervoor dat je leidt vanuit onrust, on-
helderheid en uitputting. Doordat je jezelf niet kan leiden, kan je ook 
je potentieel als leidinggevende niet realiseren. Vanuit je persoonlijke 
uitputting zal je te snel grijpen naar niet-duurzame en voor de hand 
liggende oplossingen voor problemen. Je merkt dan echter geen ef-
fect van je inspanningen.
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DE TOEPASSING OP LEIDERSCHAP 

Het is essentieel om eerst jezelf weer in balans te brengen en van-
uit mentale helderheid je tijd en energie in duurzame activiteiten 
te investeren die jouw gezondheid en werkproductiviteit verster-
ken. Vanuit een dergelijk goed personal energy management, kan je 
verbindend leiden. Dit betekent dat je gefocust werkt en aandacht 
schenkt aan organisatiecultuur, communicatie en verbinding met je 
medewerkers, en dat waardering, dialoog en zingeving belangrijk zijn 
voor je. Dit vergt moed, want je moet dan uit je comfortzone stappen. 

DE TOEPASSING OP HET WERK

Leer je natuurlijke ultradiaanse lichaamsritme kennen en respecte-
ren. In het algemeen bepalen ultradiaanse ritmes hoe je biologische 
klok schommelt binnen de vierentwintigurencyclus van je dag en 
nacht. Een heel belangrijk ultradiaans ritme is je rust-inspanningscy-
clus, die zorgt dat je in cycli van gemiddeld negentig minuten actief en 
productief bent, waarna je twintig minuten dient te ontspannen, rus-
ten	of	een	pauze	nemen,	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	fijn	gesprek	
aan	de	koffieautomaat.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Het constant negeren van je natuurlijke behoefte aan rustpauzes ge-
durende je werkdag, zal je een chronisch stresssyndroom opleveren. 
Je zal dan belangrijker maatregelen moeten treffen dan een praatje 
bij	de	koffieautomaat	om	weer	in	balans	te	komen.
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I I .  MEER PRODUCTIVITEIT MET PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 

STAP 1  — INTROSPECTIE

A leader needs to make sure that not only  
is he regularly in an optimistic, authentic,  
high-energy mood,

but also that, through his chosen actions,
his followers feel and act that way, too.

Managing for financial results, then,
begins with the leader managing his inner  
life so that the right emotional and behavioral 
chain reaction occurs.

— Goleman, Boyatzis & Mc Kee(1)
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STAP 1  — INTROSPECTIE

Verken je emmer vooraleer hij overloopt

STAP 1 — INTROSPECTIE

CRUISE CONTROL OF MINDFULNESS?
Tot Bart bij mij langskwam, leefde hij zijn leven voornamelijk vanuit 
cruise control modus. Zijn gedrag bij probleemsituaties werd vooral 
gestuurd door onbewuste automatismen. We hebben allemaal auto-
matismen ontwikkeld om vlot doorheen onze complexe wereld heen 
te navigeren. Dat is op zich nuttig en noodzakelijk. De heldere, strate-
gische oplossing voor Barts personeelsproblemen kon slechts effectief 
aangepakt worden op het moment dat hij leerde stilstaan bij wat het 
met hem deed. 
Zo was het een automatisme voor Bart om vanuit irritatie de produc-
tiemedewerkers die de artikelen verkeerd inpakten, de les te spellen. Hij 
bereikte hier echter niets mee. Pas toen hij leerde stil te staan bij dit 
automatisme, kon hij kiezen voor een ander, constructiever gedrag. Zo 
leerde hij om zijn irritatie te voelen en te kalmeren, in plaats van zijn 
woede (tenminste voor een stuk) af te reageren op de productiemede-
werkers. Vanuit die kalmte kon hij de meest constructieve actie kiezen, 
wat eruit bestond om af te wachten en een meeting te organiseren 
waarin hij een open gesprek rond dit probleem kon aangaan.

We dienen onszelf aan te leren om regelmatig bewust stil te staan bij 
onze automatismen, zodat we kunnen kiezen of we ze nog willen vol-
gen.	Net	daarom	is	die	eerste	 introspectieve	zelfbewustzijnsstap	zo	
belangrijk.	Zelfbewustzijn	schept	een	keuze	om	datgene	te	doen	wat	
echt bijdraagt tot je doelen.

In de cruise control modus stel je automatische gedragingen en rea-
geer je automatisch op externe gebeurtenissen, zonder bewust stil te 
staan bij jouw binnenwereld en jouw acties. In sommige situaties kan 
dit nuttig en een goede strategie zijn. Zo kan je bijvoorbeeld effectief 

1 
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in je wagen maar beter niet bewust stilstaan bij elke kleine handeling, 
gedachte, gevoel of lichaamssensatie. Dat deed je vermoedelijk wel 
toen je voor het eerst met een auto reed. Als ervaren bestuurder voer 
je die handelingen automatisch uit, zodat je voldoende aandacht over 
hebt voor het verkeer. 

ZELFBEWUSTZIJN: dit betekent voor een groot stuk dat je je bewust 
wordt van wat zich afspeelt in jouw binnenwereld: 

• je ademhaling
• je lichaamsgewaarzijn
• het voelen van je emoties 
• het opmerken van gedachten in je hoofd

In slechts een halve minuut kan je dit doen door op te merken hoe je 
in- en uitademt. Je kan daarbij bijvoorbeeld ook opmerken dat je kwaad 
bent, dat je schouders gespannen zijn, dat je hartslag snel tekeergaat 
of dat je je zorgen maakt over hoe het de komende weken verder moet 
zonder die medewerkster. Op andere momenten kan je ook merken dat 
je vredig, ontspannen of optimistisch bent.

OEFENING: ZELFBEVRAGING

Probeer elke dag, bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds, bij wijze van 
introspectie even bij onderstaande vragen stil te staan. Je kan deze 
vragen bijvoorbeeld ophangen op een plek thuis waar je vaak komt, 
of in je agenda of smartphone noteren en jezelf eraan herinneren er 
dagelijks even tijd voor te nemen. Je kan ook een rode-bol-sticker ko-
pen en deze op je laptop of smarphone kleven. Dit herinnert je er dan 
aan om daar bewust over na te denken.

Sta meerdere keren per dag stil bij:

• hoe hoog je energiepeil is 

• hoe aangenaam je je voelt 
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• hoe gespannen of ontspannen je lichaam aanvoelt (vol span-
ning – lichte spanning met voldoende ontspanning – diep 
ontspannen)

• hoe helder je geest is (chaotische, vertroebelde blik – zowel 
momenten van chaos als van helderheid – heldere, frisse blik)

• wat de kleur van je gedachten is (voornamelijk donkere, onple-
zierige,	piekerende	gedachten	–	afwisselend	donkere	en	fijne	
gedachten	–	voornamelijk	lichte,	fijne,	positieve	gedachten)

VERBINDING

Dit	hoofdstuk	behandelt	 zelfbewustzijn.	Daarin	maak	 je	verbinding	
met jezelf, net zoals je tijdens een gesprek verbinding maakt met ie-
mand anders. Als we spreken van verbinding met jezelf, verwijzen 
we	naar	een	verticale	verbinding	(zie	 figuur	1).	Als	het	gaat	om	de	
verbinding met anderen, spreken we van een horizontale verbinding 
(zie	figuur	2).	
 

Figuur 1. Verticale verbinding met jezelf
 

Figuur 2. Horizontale verbinding met anderen
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We zijn zo gericht op relaties en de ander(en), dat we vaak de relatie 
met onszelf vergeten. Je zal in je relaties met anderen echter een an-
dere uitkomst verkrijgen, als je eerst te rade gaat bij jezelf. Het gaat 
hierbij vooral om het leren luisteren naar jezelf en je ‘GEL’:

• Gedachten:	wat	het	stemmetje	in	je	hoofd	fluistert
• Emoties: hoe je gemoed die dag is (de ene dag is nu eenmaal  
 de andere niet)
• Lichaam: welke signalen de wijsheid van je lichaam je stuurt. 

LEREN LUISTEREN NAAR JEZELF VERGT VOLDOENDE

MENTALE HELDERHEID

Je dient een helder hoofd te hebben om te kunnen horen wat er zich 
binnenin je afspeelt. Een manier om te luisteren naar jezelf is medi-
tatie. Vooral mindfulness meditatie is interessant voor wie wil leren 
luisteren naar zichzelf.
“Mindfulness verwijst naar aandachtsvolheid. Je bent met andere woor-
den mindful als je aandacht gericht is op wat je op dat moment ervaart.  
Je bent mindful als je nu dit boek leest en er helemaal bij bent. Je zou 
daarentegen ook kunnen afdwalen in gedachten over wat je straks nog 
gaat doen of wat je daarnet deed.”(58)

De meditatieve oefening bestaat erin om je telkens gewaar te worden 
van het feit dat je afgeleid bent (door een geluid, gedachte of lichame-
lijke spanning). Het is namelijk een feit dàt je zal afgeleid worden. Als 
mens kan je niet stoppen met denken. Je kan hoogstens je gedachten 
vertragen of zorgen dat je minder afgeleid wordt.

Als je dit langer beoefent, kan je in een staat van oordeelvrij gewaar-
zijn rusten, waarbij alles wat opkomt, een deel van de meditatieve 
oefening is. Je merkt dan bijvoorbeeld het volgende afwisselend op: 
geluiden, je adem, toekomstplannen, zorgen, schouderpijn, onrust, 
neerslachtigheid, blijdschap, … 

Je kan, zoals Bart in de case, starten met dagelijks vijf minuten uit te 
trekken voor jouw favoriete mindfulnessoefening en daarna geduren-
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de acht weken je brein en gedrag grondig herprogrammeren met een 
mindfulness acht-weken-training (“MBCT” genoemd). Neurologisch 
onderzoek toont aan dat je na dergelijke training waarin je acht we-
ken lang dagelijks twintig minuten oefent, positieve effecten ervaart 
op je gedrag en emotie, en meetbare veranderingen ziet in de struc-
tuur en werking van je brein(19).

“Hersentraining kan je vergelijken met spiertraining. Zoals gerichte 
oefeningen de spieren versterken en vergroten, zien we ook dat delen 
van het brein vergroten als gevolg van gerichte mentale oefeningen.” — 
neuroloog Steven Laureys(18).

EEN KORTE MINDFULNESS-OEFENING IN 1-2-3

1. Breng je aandacht zo goed als je kan naar je adem in je buik. Richt 
eerst je aandacht op één iets om de chaos in je hoofd wat te la-
ten uitrazen. Breng daarom zo goed mogelijk je aandacht naar de 
adem in je buik.

2. Breid je aandacht uit naar je totaalervaring: merk je gevoelens, 
lichamelijke sensaties en gedachten op. Breid je aandacht uit van 
je ademhaling naar het opmerken van alles wat je gewaar wordt: 
geluiden, je adem, toekomstplannen, zorgen, schouderpijn, on-
rust, neerslachtigheid, blijdschap enz… 

3. Merk het op telkens je aandacht afdwaalt en je even niet meer bij 
de pinken bent. Focus weer even op je adem en merk opnieuw je 
totaalervaring op.

Besef dat je afgeleid wordt door bijvoorbeeld een geluid, als je meegezo-
gen wordt in het verhaal rondom gedachten of als je verzwolgen wordt 
door lichamelijke pijn. Keer telkens voor eventjes terug naar je adem-
haling. Daarna ga je opnieuw naar stap twee en merk je alles op wat 
er in jou opkomt: gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, alsook 
geluiden. Je sluit de meditatie altijd af met een tijdje je ademhaling te 
voelen en daarna je lichaam te voelen zitten op je stoel.
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OEFENING: HELDER WAARNEMEN

Noteer hieronder in de kleine cirkel een paar kernwoorden over een 
probleemsituatie waar je het nu lastig mee hebt (bijvoorbeeld “het 
personeel	luistert	niet	naar	me,	er	verandert	niets”).	Teken	er	een	fi-
guurtje bij dat jezelf representeert. 

Hoe is het voor jou om in deze cirkel van beperkte waarneming te 
staan?
• Wat voel je? (bijvoorbeeld verdriet, angst, kwaad, schuld, …) 
• Wat denk je? (bijvoorbeeld “Het is allemaal hun of mijn schuld”, …)
• Wat merk je in je lichaam? (je gaat bijvoorbeeld sneller ademen of 

je voelt spanning in je maag)

Sluit nu je ogen. Voel een paar momenten hoe je in- en uitademt. Open 
opnieuw je ogen. Teken nu jezelf bij de buitenste cirkel die heldere 
waarneming representeert. Stel je voor dat je vanuit een helikopter-
perspectief van op een afstand naar de situatie kijkt, alsof je een neu-
trale toeschouwer bent die er niet direct bij betrokken is. 
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Probeer te zien hoe de ander zich concreet gedraagt (wat zegt of doet 
hij/zij?). Hiervoor dien je je eigen oordeel los te laten. Je bekijkt het 
objectief.
Je noteert bijvoorbeeld: “De productiemedewerkers van de productie- 
unit staan te praten terwijl ze de onderdelen verpakken”. Op die ma-
nier laat je het oordeel even achterwege dat je normaliter meteen velt 
daarover, zoals: “Die incompetente productiemedewerkers doen met 
opzet hun best niet, ze vergallen mijn bedrijfsreputatie door stukken 
verkeerd in te pakken”. 

DENKHOEDEN

Kijk ook eens vanop een afstand naar je eigen gedrag. Hoe zou een 
ander jou percipiëren in deze situatie? Is er een compleet ander per-
spectief mogelijk dan datgene wat je tot nu toe innam? 

Zet hiervoor bijvoorbeeld eens een andere “hoed” op, naar analogie 
met de oefening van de zes denkhoeden van Edward de Bono(66). No-
teer bij elk van onderstaande gekleurde hoeden welk perspectief en 
welke gedachten of gevoelens je ervaart als je bewust die kleur van 
hoed opzet. Besef welke hoed je meestal opzet. Beslis misschien om 
eens meer vanuit de andere denkhoeden te kijken en handelen.

OBJECTIEF 
(feiten, cijfers, 

informatie)

NEGATIEF 
(risico’s, 

onjuistheden, 
wat kan verkeerd 

lopen)

SUBJECTIEF 
(emotie, intuïtie, 
gevoelsoordelen)

CREATIEF 
(creativiteit, 

alternatieven, 
nieuwe ideeën, 

provoceren)

POSITIEF 
(constructief, 
waarderend, 

kansen)

ANALYTISCH 
(denken, 

organiseren, 
metaperspectief, 

regelen)
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Kleur  
denkhoed

Wit
OBJECTIEF 
(feiten, cijfers, 
informatie)

Rood
SUBJECTIEF 
(emotie, intuïtie, 
gevoelsoordelen)

Geel 
POSITIEF 
(constructief, 
waarderend, 
kansen)

Zwart
NEGATIEF  
(risico’s,  
onjuistheden,  
wat verkeerd  
kan lopen) 

Groen
CREATIEF 
(creativiteit, 
alternatieven, 
nieuwe ideeën, 
provoceren)

Blauw
ANALYTISCH 
(denken, organi-
seren, metaper-
spectief regelen)

Hoe bekijk je nu de 
situatie? 

Wat denk je  
hierbij? 

Hoe voel je je 
hierbij? 
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De afgelopen twee maanden kreeg je zeven keer een telefoon van een ontevreden klant 
omdat die een doos met foutief verpakte en beschadigde onderdelen van je ontving. Dit 
fenomeen deed zich bij dezelfde klant al driemaal voor. Na tweemaal een korte aan-
maning en uitleg aan de betrokken medewerkers te geven van hoe het wel moet, heb je 
weer twee telefoontjes gekregen van ontevreden klanten met dit probleem. Je zag twee 
medewerkers van de productie unit gisteren praten terwijl ze de onderdelen verpakten.  

Het gevoel dat de medewerkers lui zijn, met opzet hun best niet doen. Het kan hen 
niets kan schelen dat ze jouw bedrijfsreputatie bij klanten aan het vergallen zijn.

Geloven dat de productiemedewerkers zelf de oplossing en het engagement in zich 
dragen, hen hiertoe de kans geven tijdens een positief, waarderend, open gesprek.

Denken dat de productiemedewerkers liever verder doen zoals ze bezig zijn, geen 
intrinsieke zin hebben om hun best te doen. Ze willen niet veranderen.

Totaal andere oorzaken bedenken waardoor er ook andere oplossingen zijn voor het 
probleem. Misschien is de wortel van het probleem geen vergissing tijdens het inpak-
ken, maar moet je het zoeken bij andere werknemers die dozen met onderdelen op de 
foutieve plek in het magazijn zetten? Misschien werken er Franstaligen op het bedrijf 
die de Nederlandse instructies niet goed begrijpen? Misschien beïnvloedt de initieel 
neerbuigende houding van Bart hun gedrag en demotivatie en ligt daar de sleutel?

Een meeting organiseren om samen te zitten en het probleem te bekijken vanuit 
verschillende perspectieven en deze samenbrengen in een oplossing die de wortel 
van het probleem aanpakt.

Barts voorbeeld
Machineonderdelen komen beschadigd aan bij de klant door foutief inpakken en 
ordenen. Ook worden regelmatig verkeerde onderdelen geleverd. 
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GROEN BEWEGEN

Een wandeling in de natuur is erg helend. Wist je dat je stress al vermin-
dert vanaf vijf minuten beweging in een groene omgeving en dat je stem-
ming, concentratievermogen en zelfbeheersing verbeteren(16)?
Het is goed om regelmatig een wandeling te maken tussen de bomen, 
dieren of planten, om tot rust te komen. Door te wandelen kalmeer je 
namelijk ook je gedachten. Je komt automatisch dichter met je aan-
dacht bij je lichaam, doordat het beweegt in contact met de aarde en de 
natuur. Dat doet zich vooral voor als je alleen wandelt.
Als je samen met een partner wandelt, is de kans groot dat je afgeleid 
wordt van wat er in je omgaat. Je hebt snel de neiging om contact te 
zoeken (te praten of oogcontact te zoeken) en op die momenten word 
je telkens naar de wereld rondom jou getrokken. Dit belet dat je ruimte 
schenkt aan je eigen binnenwereld.
Ga bijvoorbeeld wekelijks een kwartiertje alleen in de natuur wandelen. 
Laat gewoon alles toe. Komen er rotgedachten op? Laat ze komen. Voel 
je je verdrietig en wil je huilen? Laat het maar stromen. Ben je lekker 
zen? Prima! Je mantra (zin die je in je hoofd kan herhalen) is: “Alles is 
oké!”,” Ik ben oké” of “Ik mag gewoon mezelf zijn!” 

 

MINDFULNESS BASISOEFENING: CINEMASTOEL

• Sluit je ogen. Ga op een plek zitten waar je vijf  
minuten ongestoord en rustig kan oefenen. 

• Stel je voor dat je in een bioscoop naar het scherm  
kijkt. Daarop projecteer je al je gedachten. Je ziet op dat scherm 
beelden, gesprekken, situaties, gedachten e.d.  passeren. Zelf stap 
je niet mee op het scherm als een acteur. Jij blijft de toeschouwer 
die dit vanuit je zetel op een afstand observeert. 

• Merk op hoe snel je in het verhaal meestapt. Misschien word je wel 
afgeleid door allerlei andere zaken? Dat is heel normaal. Dat is wat 
onze geest nu eenmaal doet. Glimlach er eens naar, bedank je ge-
dachten dat ze zo hun best doen om hard te werken voor jou.  Aan-
vaard het feit dat je afgeleid bent, zonder te oordelen over jezelf 
(“Ben ik nu weeral afgeleid?”). Start gewoon telkens opnieuw met 
het projecteren van je gedachten en beelden op het scherm.
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BODYSCAN

Om je echt diep te ontspannen, waarbij je lichaam fysiologisch tot vol-
ledige rust komt, kun je het best op je rug gaan liggen en niets doen. 
Dat is erg moeilijk voor ons overactief brein. Daardoor is deze body-
scan heel nuttig om zowel je lichaam als geest tot rust te brengen. Als 
je, zoals Bart in de case van Deel I, dagelijks de tijd neemt om je diep 
te ontspannen, word je gezonder en heb je meer wilskracht(20).

Ga op een warme plek liggen waar je vijf minuten ongestoord kan rus-
ten. Bedek je eventueel met een dekentje, zodat je het lekker warm hebt. 
Plaats een oogzakje (of sjaal) op je ogen om licht of prikkels buiten te 
houden om je aandacht volledig op jezelf te richten. Plaats eventueel 
een kussen onder je knieën. Sluit je ogen. 
Voel hoe je in- en uitademt. Na een paar tellen kan je inademend glim-
lachen en uitademend je lichaam ontspannen. Het is alsof je lichaam bij 
elke uitademing dieper in de grond wegzinkt.
Je gaat zo meteen een aantal lichaamsdelen overlopen. Ga met je aan-
dacht telkens naar elk van die lichaamsdelen. Als je deze oefening re-
gelmatig herhaalt, kan je op elke inademing glimlachen naar dat li-
chaamsdeel, en uitademend dat deel verder ontspannen.
Wees telkens dankbaar voor alles wat dit lichaamsdeel voor je doet. Met 
je benen kan je wandelen, fietsen of dansen. Met je armen kan je lief-
hebben of een creatie maken. Ook op een basaler niveau kan je leven, 
doordat je ademt en je hart klopt.. Door je spijsverteringsorganen kan 
je genieten van heerlijk eten. Door de goede werking van je hersenen 
kan je dit boek lezen.
Ga nu met je aandacht en eventueel je adem (zoals hierboven beschre-
ven) naar de volgende delen in je lichaam. Sta telkens een minuut stil bij 
dat deel: je voeten, je benen, je bekken, je torso (met je buik, borst, rug 
en flanken), je schouders en armen, je nek en hoofd.
Voel daarna gedurende een aantal minuten je hele lichaam als één ade-
mend geheel. Als je dit wenst, kan je jezelf in deze ontspannen toestand 
afvragen: “Wat heb ik nu het meeste nodig?” Of als je onder grote stress 
staat: “Hoe kan ik nu het best voor mezelf zorgen?”. Je kan hierdoor je 
intuïtief antwoord  een gids laten zijn voor je gedrag en keuzes die dag 
of week.
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Daarna voel je weer het contact tussen je lichaam en de ondergrond. 
Als je er klaar voor bent, open je weer je ogen, rek je je uit en sluit je de 
oefening af.

MINDFULNESS IS EEN MINDSET

DE TWEE STRESSPIJLEN

“Stress en pijn worden veroorzaakt door twee 
pijlen. De eerste stresspijl wordt door het leven 
op je afgeschoten. Daardoor ervaar je letterlijk 
of figuurlijk pijn. Deze stress hoort bij het leven 
en is een onoverkomelijk deel van het mens-
zijn. De tweede stresspijl schieten we echter, 
onmiddellijk daarna, met onze geest op onszelf 
af. Deze tweede pijl kan wel voorkomen wor-
den. De oorzaak hiervan ligt in onze geest. Ze 
veroorzaakt met het piekeren, zorgen en dra-
matiseren, vaak meer stress dan die eerste pijl.
We kunnen de eerste stresspijl niet voorkomen, 
we kunnen er enkel mee leren omgaan. We 
kunnen de tweede stresspijl echter wel voorko-
men door onze geest te leren beheersen.”
- Boeddhistische wijsheid

> Wat bezorgt jou op dit moment stress of pijn (bijvoorbeeld rugpijn, 
een vervelend gesprek met een collega of een autoprobleem)?

> Wat is in deze situatie je eerste stresspijl, waar je niets aan kan ver-
anderen?
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> Wat is in deze situatie je tweede stresspijl die veroorzaakt wordt 
door te piekeren, te overdrijven of angstig of boos te worden?

OEFENING:  

DE EMMER

Je hebt de uitdrukking wel al eens gehoord: “Mijn emmer loopt over” 
of “Dit is de druppel…”.  Wat betekenen deze uitdrukkingen voor jou?  
Meestal hebben ze gemeen dat de stress je overweldigt en je innerlijke 
rust daalt.

Zie jezelf eens als een emmer, een container, die gevuld wordt met al-
lerlei indrukken. Gedachten, gevoelens, prikkels, confrontaties, beelden 
e.d. komen via triljoenen bewegende deeltjes in elk moment op je af. Je 
emmer zit dus vol met allerlei zaken, waarvan het ene al nuttiger is dan 
het andere. 

Vaak besef je pas wat er in je emmer zit, of dat hij vol loopt, als de laat-
ste spreekwoordelijke druppel je emmer doet overlopen. Eens dit ge-
beurt, explodeer je vaak en gedraag je je niet meer in verhouding tot de 
situatie. Diegene die dan bij je is, krijgt het dan vaak te verduren. 

De oplossing hiervoor is om regelmatig je emmer te bekijken. Dat kan 
je bijvoorbeeld met de oefeningen die je in dit hoofdstuk leert. Je obser-
veert dan je binnenwereld met al zijn gedachten, gevoelens, indrukken 
e.d.

Dit ‘bekijken’ van je emmer op zich is al voldoende om je houding te 
helpen groeien naar meer  innerlijke rust en minder reactiviteit, want 
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dan re-ageer je op alles wat in je emmer binnenkomt, zonder dat je het 
beseft. Het gebeurt allemaal automatisch. Zo raak je snel vast in een 
vicieuze stresscyclus. Je emmer wordt alsmaar voller.

Mindfulness doorbreekt dit. Het gaat er dus niet om dat je probeert je 
emmer leeg te maken. Door toe te laten dat je emmer vaak vol is, zal 
nieuwe en bestaande stress als vanzelf beginnen wegsijpelen. De inhoud 
van je emmer zal vanzelf langzaam kleiner worden, alleen al door er 
aan te denken, zonder dat je de bedoeling hebt om die leeg te maken.

Je bevindt je dan in een andere mentale rol en emotieregulatiesysteem 
dan als je doel- en taakgericht bezig bent. Dat is heel gunstig voor je 
welzijn en stressreductie (lees meer over de emotieregulatiesystemen 
in hoofdstuk 2, stap 4 – Leid vanuit mildheid).

MINDFUL ETEN

Genieten van eten betekent mindful en heel bewust eten. Je kijkt naar 
de kleur, je voelt, je ruikt, je smaakt, je ervaart de textuur e.d. en zo 
worden alle zintuigen gevoed. Als je dit bereikt, wordt je maaltijd vol-
ledig verzadigend. Je zal je dan niet overeten en je zal de voedings-
stoffen goed verteren, zodat ze jou maximale energie opleveren. Om 
dit te bereiken dien je niet enkel gezond te eten, maar er ook voor te 
zorgen dat je de maaltijd goed verteert. Elementen die ervoor zorgen 
dat je je maaltijd goed verteert, zijn een goed werkende maag en milt. 
Hieronder en in hoofdstuk 2 (stap 3 – Wilskracht) vind je een lijst van 
voedingsdeskundige Sabine Martens(14) met tips die je helpen om een 
gezonde, goed verterende maag en milt te hebben. 

Tips voor een gezonde milt en verzadigde spijsvertering
• Een maaltijd is volledig verzadigend als al je zintuigen gevoed 

worden. Zorg daarom dat je maaltijd er steeds aantrekkelijk uit-
ziet en heerlijk ruikt, dat je verschillende smaken combineert 
(zuur, zoet, zout, scherp en bitter), dat je verschillende kookbe-
reidingen gebruikt (bv. een koude salade met een stoofpotje van 
groenten en kip) en dat je maaltijd niet teveel lawaai maakt als je 
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het eet (bv. in tegenstelling tot een knapperige zak chips). Alles 
wat lawaai maakt, beschadigt de maag.

• Zelf koken: de afscheiding van speeksel begint eigenlijk al bij het 
zien en ruiken van voedsel. Van een heerlijk geurende ovenscho-
tel komt het water je in de mond. Hetzelfde gebeurt als je een 
lekkere taart in de etalage van een bakkerij ziet liggen. Daarom is 
het ook heel belangrijk om zelf boodschappen te doen en zelf je 
eten te bereiden. Beide stimuleren de speekselafscheiding.

• Langzaam eten gaat altijd gepaard met goed kauwen. Als je dit 
doet, produceer je automatisch meer speeksel.

Resultaten
• Je voelt je verzadigd, je hebt minder overgewicht en meer ener-

gie, je immuniteit verhoogt.
• Meer speekselproductie. Speeksel helpt bij het doorslikken van 

je voedsel, verhoogt je verzadigingsgevoel, verhoogt je energieni-
veau door ervoor te zorgen dat je andere spijsverteringsorganen 
minder belast worden. Bovendien bevat speeksel anti-bacteriële 
stoffen waardoor indringers reeds in je mond gedood worden en 
zo niet dieper kunnen doordringen tot in je maag en/of je dar-
men.	Speeksel	bevat	ook	opiorfine,	een	stof	die	een	pijnstillende	
werking heeft.

OEFENING: MINDFUL ETEN

Neem een stuk fruit of een klein stukje chocolade. Stel je voor dat je van 
een andere planeet komt. Je bent hier net geland en hebt geen enkele 
ervaring met de planeet Aarde. Alles is nieuw, dus ook het voedsel. Jouw 
thuisplaneet is helemaal anders en je bent reuzebenieuwd naar hoe je 
de zaken hier ervaart. 
Door deze open houding zorg je ervoor dat je niet meteen wat je proeft 
in een hokje wil steken. Dat is wat we normaal doen: we werpen één 
blik op een stuk chocolade en eten het op zonder stil te staan bij de rijke 
smaak, de textuur, de geur ... 

Eens onze geest weet wat we eten, is het alsof het niet langer de moei-
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te doet om er aandacht aan te schenken. Doe daarom alsof je iets eet 
wat je nog nooit eerder gezien of geproefd hebt. Schenk zoveel mogelijk 
aandacht aan de zuiver zintuigelijke gewaarwordingen (zoals bijvoor-
beeld zuur/zoet, zacht/ruw) in plaats van het in een hokje te willen 
steken (‘bittere chocolade’, ‘melkchocolade’, ‘smaakt naar bonbons’, …).

> Wat proefde je, voelde je iets, rook je iets of hoorde je iets (bijvoor-
beeld knisperen)?
> Hoezeer werd je afgeleid in je gedachten tijdens het mindful eten?
> Welke maaltijd ga je deze week mindful opeten? Noteer het in je ac-
tieplan in deel IV.

MINDFULNESS TRAINEN IS NIET VEILIG TIJDENS UITPUTTING, 

BURN-OUT OF DEPRESSIE

Mindfulness verwijst allereerst naar bewustzijn van je ervaring op dit 
moment. Het houdt echter niet in dat je hier iets aan wil veranderen. 
Je	kijkt	dus	per	definitie	naar	datgene	wat	er	nu	leeft	diep	in	jou.

Dit proces van onvoorwaardelijke zelfacceptatie is erg helend, maar 
onder chronische stresssituaties en in moeilijke levensfases of grote ge-
zondheidsproblemen is het eerder afgeraden om mindfulness te (leren) 
beoefenen. Het betreft dan vooral de mindfulness acht-weken-training, 
waarbij je brein grondig getraind wordt om diep in jezelf te kijken en 
voelen. Een algemene mindful attitude, die eerder verwijst naar bewust 
leven in lijn met je basiswaarden en overtuigingen en vanuit een werke-
lijke connectie met anderen, is daarentegen wel constructief.

De impact van het negatieve of datgene wat je meent niet ‘goed ge-
noeg’ gedaan te hebben (bijvoorbeeld je huwelijk of promotie is mis-
lukt of je wordt chronisch ziek) triggert een schuldgevoel dat enorm 
destructief is. We noemen dit een negatieve emotionele attractor, in 
de zin dat ‘mindful zijn’ van wat je op dat moment denkt, hoogstwaar-
schijnlijk gebeurtenissen oproept die je schuldig doen voelen. Het 
gaat dus niet zozeer om een negatief gevoel, maar om het gevoel dat 
je het beter had kunnen of zou moeten doen. 
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In deze stressvolle situaties is het aangewezen om voor langere tijd 
enkel met positieve emotionele attractors te werken, zoals technie-
ken die vertrekken vanuit mildheid en ontspanning, en die een posi-
tief	zelfbeeld	en	hoopvolle	toekomstvisie	genereren.

 

STAP I — SAMENVATTING

KEY

Een groot stuk van de tijd functioneren we op cruise control modus. 
Dit vormt de tegenhanger van bewust of mindful leven. Op cruise con-
trol modus handel je automatisch zonder bewust stil te staan bij wat 
je op dat moment doet, voelt of denkt. Onze persoonlijke cruise con-
trol modus is gelijkaardig aan die van onze wagen, waardoor we lange 
tijd kunnen rijden zonder echt bewust te zijn van wat we rondom ons 
zien of wat er gebeurt. 

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

We missen vaak belangrijke dingen. Zo zal onder cruise control je risi-
co verhogen op een instorting zonder dat je beseft wat er gebeurt. Om 
dit	te	voorkomen	kun	je	meer	zelfbewustzijn	cultiveren.

HOE DOE JE DIT? 

Zelfbewustzijn	kan	je	oefenen	door	stil	te	staan	bij	de	basiselementen	
van je interne wereld. Voel dat je ademt, merk spanning of andere 
gewaarwordingen op in je lichaam, voel emoties zoals angst, kwaad-
heid, blijdschap of verdriet als ze zich aandienen, en besef in welke 
gedachten je verzonken raakt.

TOEPASSING OP JE WERK

Enkele	tips	om	mindfulness	en	zelfbewustzijn	te	versterken:
• Als je geconfronteerd wordt met stress en problemen, wees je 

dan bewust van het onderscheid tussen wat je wel of niet kan 
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veranderen. Richt je aandacht, energie en handelingen op datge-
ne waar je wel impact op hebt. Leer datgene te aanvaarden wat 
je niet kan veranderen.

• Sta ’s ochtends en ‘s avonds, voor en na je werk, stil bij hoe hoog 
je energiepeil is, hoe aangenaam je je voelt, hoe gespannen je li-
chaam is, hoe helder en gefocust je geest is en hoe donker of licht 
de kleur van je gedachten is. Besef hoe vol je emmer zit. Je hoeft 
er	niet	meteen	iets	mee	te	doen.	Alleen	al	deze	zelfkennis	op	zich	
helpt je om rustiger en gefocuster te zijn en de juiste handelingen 
te stellen op het moment dat een situatie zich aandient.

• Neem voldoende lange pauzes en eet traag en bewust. Proef de 
smaak, ruik, kijk naar de kleuren, voel de textuur van je eten. Als 
je op die manier al je zintuigen voedt, wordt je maaltijd echt ver-
zadigend en overeet je je niet. Bovendien verteer je dan je voe-
dingsstoffen goed, waardoor je maximale energie krijgt. 

• Neem op het werk af en toe, en zeker onder stress, een adem-
pauze. Voel daarbij eerst een aantal momenten hoe je spontaan 
ademt, in en uit je buik, en merk dan je totaalervaring van in-
drukken, gedachten, gevoelens en lichaamssensaties op. Vraag je 
af: “Hoe gaat het nu met mij?”

• Probeer	tijdens	een	conflict	vanop	afstand	naar	jezelf	en	de	an-
der te kijken. Is er een compleet ander perspectief mogelijk dan 
die je tot nu toe innam? Kan je je eigen oordelen loslaten om te 
zien wat zich werkelijk afspeelt? 

WAT ZEGT DE WETENSCHAP HIEROVER? 

• Bewust tijd nemen voor jezelf door vijf minuten buiten te wan-
delen,	 verbetert	 je	 stemming,	 concentratievermogen	en	zelfbe-
heersing. 

• Door dagelijks tijd te nemen om je diep te ontspannen, word je 
gezonder en heb je meer wilskracht.

• Meditatieve oefeningen zijn een vorm van introspectie en her-
sentraining die, zoals bij spiertraining, delen van je hersenen 
versterken en vergroten. Oefen acht weken lang dagelijks twintig 
minuten mindfulness meditatie en je brein verandert meetbaar, 
met positieve gevolgen voor je gedrag en gevoelens.



Mountaintops inspire leaders,  
but valleys mature them

— Winston Churchill 
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STAP 2 – STRESSMANAGEMENT

“Word geen speelbal 
van de werkdruk”

STRESSIGNALEN EN JE STRESSCYCLUS 
DOORBREKEN

Stresssignalen uiten zich op vier vlakken: 
1. Lichaam en adem (bijvoorbeeld versnelde hartslag en ademha-

ling, spierspanning, vertraagde spijsvertering, opeengeklemde 
kaken, huiduitslag, zweten)

2. Emoties (irritatie, onrust, angst, kwaadheid enz.)
3. Gedachten (zorgen, piekeren, rampscenario’s, onprettige ge-

beurtenissen niet kunnen loslaten e.d.)
4. Daarnaast merk je stress ook op door de manier waarop je om-

gaat met anderen (bijvoorbeeld kortaf) en veranderingen in je 
gedrag (bijvoorbeeld minder eten, meer alcohol drinken). 

Het is essentieel om je unieke stresssignalen te leren herkennen, zo-
dat je op tijd kan ingrijpen. 

OEFENING: STRESSKLACHTEN IDENTIFICEREN EN BURN-OUT 

VOORKOMEN

Duid op onderstaand schema met stressklachten aan bij welke catego-
rie je de meeste stresssignalen herkent. Je kan bijvoorbeeld drie kruisjes 
plaatsen bij ‘lichaamssignalen’ als nekpijn het eerste is wat je opvalt 
als je te lang onder stress staat of als je merkt dat je soms het gevoel 
krijgt dat je gaat hyperventileren. Plaats één kruisje bij ‘gedachten’, als 
je slechts af en toe opmerkt hoeveel zorgen jij je maakt over een situatie 
waar je op dit moment niets aan kan doen. 

Omcirkel alle signalen die je regelmatig ervaart. Ook hier kan je een 
kleurcode gebruiken. Je kan bijvoorbeeld in het rood je duidelijkste sig-
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nalen onderlijnen, in het oranje signalen die regelmatig de kop opste-
ken onder stress en in het grijs signalen die slechts sporadisch optreden.

OFFICE YOGA TIPS OM JE STRESSCYCLUS TE DOORBREKEN 

Het beste wat je in een stresssituatie kan doen, is je ontspannen, om 
vanuit rust en helderheid weer duidelijk te zien welke stappen je het 
best	kan	zetten.	De	office	yoga	tips	voor	relaxatie	helpen	je	daarbij.	
Je kan ze heel makkelijk toepassen in een werkcontext.
Omcirkel hieronder welke technieken je wil inzetten op het moment 
dat je opnieuw in een stresssituatie verkeert. Noteer erbij wanneer je 
dit wil doen en hoe jij deze techniek concreet wil toepassen.

gedachten 
piekeren, zorgen, besluiteloosheid, 
gebrekkige concentratie, negatieve 
situaties / herinneringen herhalen 
en overpeinzen, zelfkritiek, jezelf 

vergelijken met anderen, kritiek op 
anderen, “ik mag geen fouten maken”, 

“is dit wel goed genoeg?”,  
“zal het me wel lukken?”

gedrag 
roken, drinken, meer tv kijken, 

minder sporten, explosief taalgebruik, 
harde communicatie, veranderingen 

in kledij of stijl, extreme visies of 
geloofsopvattingen, passief gedrag, lui, 

minder of meer eten, sociaal contact 
uit de weg gaan, sneller in conflict 

komen, jezelf terugtrekken/ isoleren

gevoelens 
somber, onzeker, cynisch, lusteloos,  

irritatie, heel emotioneel, twijfel,  
verdrietig, angstig, bezorgd (over 

eigen gezondheid), boos of vijandig,  
neerslachtig/ depressief, hulpeloos, 
machteloos, emotioneel uitgeput,  
gevoel van “op de rand” te staan

lichaam 
slapeloosheid, hyperventilatie, 

misselijkheid, (over)vermoeidheid, 
ziekte, zweten, trillende handen, 

duizeligheid, hartkloppingen, buikpijn,  
rug-/spier-/nekspanning, hoofdpijn, 

bloeddruk, huiduitslag
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Techniek Wanneer Hoe  
(wordt telkens  ga je dit doen? ga je dit doen? 
beschreven in  
dit hoofdstuk) 
 
ademhaling:  
uitblazen rietje 
 
ademhaling: verleng  
uitademing in tellen  
t.o.v. inademing  
 
WC-bril techniek
 
omgekeerde houding  
thuis 
 
acupunten bekloppen 
 
onzichtbare  
rustgevende  
ademhaling
 
focus op één punt
 
dieper in- en  
uitademen 
 
dankbaarheids- 
oefening 
 
hartademhaling 
 
innerlijke glimlach 
 
office	yoga	 	
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ONTSPANNINGSOEFENING: UITBLAZEN DOOR EEN RIETJE

Deze oefening kan je eender waar en op elk moment van de dag doen, 
als je in drukte, hectiek of stress een momentje ontspanning wenst. 
Doordat je op je uitademing focust en deze verlengt, wordt je ontspan-
ningszenuwstelsel actief. Dit is ook heerlijk vóór het slapengaan of als 
je ’s nachts wakker wordt en opnieuw wil inslapen. Je zal merken dat je 
er gauw door gaat geeuwen. 

Tuit je lippen, alsof er een rietje tussen zit (je kan het ook eens probe-
ren met een echt rietje). Adem uit door dit denkbeeldig rietje: “Pffffff….”. 
Adem in door je neus (tenzij je verkouden bent). Je hoeft niets te doen, 
gewoon spontaan inademen door je neus en telkens uitblazen door het 
denkbeeldig rietje. Doe dit minimum tien keer. Je kan er ook een tijdje 
mee oefenen voor een maximaal effect, bijvoorbeeld vijf tot tien minu-
ten.

ONZICHTBARE RUSTGEVENDE BUIKADEMHALING 

Deze oefening kan je doen om stoom of stress af te blazen op momenten 
dat je even niet weg kan. Niemand zal iets merken en het geeft je de 
kans om een kleine pauze te nemen, waardoor je vanuit innerlijke rust 
beter stress aankan. Merk eenvoudigweg op hoe je in- en uitademt. Dat 
kan voldoende zijn. Als je wenst, kan je ook je aandacht bewust naar je 
buik laten zakken, bijvoorbeeld als het mogelijk is door er een hand op 
te plaatsen of iets dieper in te ademen in de buik. Volg dan een aantal 
momenten de in- en uitgaande ademstroom in je buik. Je kan dit even-
tueel intern benoemen als “in” en “uit” als een manier om je aandacht 
er nog beter bij te houden.

FOCUS OP ÉÉN PUNT 

Deze tip leerde ik van een collega mindfulnesstrainer(67). Als hij in een 
vervelende meeting zit, waarin hij moe of gestresseerd wordt, dan richt 
hij zijn aandacht gedurende één volle minuut op zijn horloge, terwijl 
hij niets anders doet dan de secondewijzer volgen. Deze éénpuntigheid 
van aandacht (vernauwde aandachtsfocus) werkt kalmerend voor het 
brein.
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WC-BRIL TECHNIEK

Ga naar het toilet op je werk, of zoek thuis een ruimte met een stoel 
waar je een paar minuten alleen kan zijn. Plaats je voeten op heup-
breedte, duw je bips naar achter en leun met een rechte rug voorover. 
Laat je kruin rusten op de stoel of de wc-bril (plaats er bijvoorbeeld 
een jas onder). 
Voor een lekkere stretch aan je nek en schouders verstrengel je je 
vingers in elkaar op je rug. Strek ze uit naar het plafond. Voel hoe je 
schouderbladen op je rug naar elkaar schuiven en je borst zich opent. 
Laat na een paar ademhalingen je armen gewoon rusten op de stoel 
naast je hoofd. Zo help je het bloed, dat anders zo zijn best moet doen 
om opwaarts tegen de zwaartekracht in te stromen, lekker naar je 
hoofd stromen. 
Dit kan heerlijk ontspannend zijn bij hoofdpijn en schouderspanning. 
Het activeert je ontspanningszenuwstelsel, doordat het een omge-
keerde houding is waarbij je hoofd lager is dan je hart.  

HERSTELLENDE YOGA-OEFENING MET DE BENEN OMHOOG

Op gelijkaardige wijze zorgt deze herstellende yoga-oefening met de 
benen omhoog ook voor die omgekeerde bloedcirculatie. Die oefe-
ning werkt bij uitstek zeer goed bij relaxatie, slapeloosheid en ver-
moeide benen (of spataders). In deze omgekeerde houding activeer je 
je parasympatische (ontspannings)zenuwstelsel. Deze houding zorgt 
goed voor extra bloedtoevoer en dus energie en helderheid naar je 
hersenen.
Als je wenst, kan je hierbij een visualisatieoefening doen, waarbij je je 
voorstelt dat er buiten je kamer een boekenplank hangt. Alle zorgen 
of stressoren die in je opkomen, laat je tijdens een uitademing telkens 
verder van je afdrijven in de richting van die plank. Als je deze oefe-
ning ’s avonds doet, kan je zelfs bewust je meest intense momenten 
van die dag overlopen (positief of negatief) en tijdens die herinnering 
bewust spanning of zorgen laten afdrijven of uitademen naar je plank.
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JE STRESSCYCLUS DOORBREKEN

Op	de	afbeelding	zie	je	vier	verschillende	manieren	waarop	je	vicieu-
ze stresscyclus zichzelf in stand houdt. Je kan je bewust leren worden 
van elk van deze schakels in de keten van stress en zo ingrijpen of 
voorkomen dat je onder chronische stress staat of opbrandt. Zo kan 
je je bewust worden van:

NEGATIVITEITSBIAS
alert zijn voor gevaar of bedreiging  
(bv. van je leven, je status,…)

CHRONISCHE STRESS
gepercipieerde aanval  

(bv. op je leven, je status,…)

FIGHT / FLIGHT / FREEZE  

STRESSREACTIES
emotieregulatiesystemen voor spanning 

en stress activeren: jaagsysteem 
 en/of gevaarsysteem

CHRONISCHE 

OVERSPANNING
slechte houding en ademhaling
negatief denken 
weinig energie
angstig, nerveus, droevig,  
kwaad of gedeprimeerd

STRESSCYCLUS
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1. De natuurlijke neiging van je brein om extra alert en waakzaam 
te zijn voor bedreigingen, en daardoor meer aandacht te schen-
ken aan negatieve prikkels dan aan positieve.

2. De denkkracht van je moderne brein (cortex), die denkbeeldige 
stress genereert die op dat moment niet voor je neus staat of niet 
werkelijk levensbedreigend is. 

3. De	 fysiologische	 fight/flight/freeze	 stressrespons	 die	 automa-
tisch optreedt als gevolg van de activatie van je stressreceptor in 
je brein (amygdala).

4. De gevolgen op je persoonlijke stress-ervaring, die implicaties 
heeft op bv. je lichaamshouding, ademhaling, self-talk of hoe je 
je voelt. 

 

TIPS EN OEFENINGEN OM JE CHRONISCHE STRESSCYCLUS  

TE DOORBREKEN:

1. Je kan jezelf trainen in aandachtsvolheid voor positieve ge-
beurtenissen. Zo kan je gelukservaringen een tiental seconden vast-
houden in je hoofd, om ze even goed op te slaan als negatieve erva-
ringen(46). Je brein slaat namelijk makkelijker mogelijks bedreigende 
informatie op, omdat dit je biologisch in staat stelt te overleven. 

2. Je kan je brein herprogrammeren met positieve boodschap-
pen, zodat je jouw self-talk gunstig beïnvloedt en daarmee je mentale 
en fysieke gezondheid bevordert(21). Vertel jezelf bijvoorbeeld dage-
lijks een positief geformuleerde mooie eigenschap van jezelf, of iets 
dat je wil versterken in jezelf, zoals “Ik ben innerlijk rustig en kalm”, of 
een intentie die gekoppeld is aan een gewenst resultaat, zoals “Ik zal 
vanmiddag vanuit rust en vertrouwen mijn presentatie zelfverzekerd 
geven”. 
Een boodschap die voor iedereen gunstig uitpakt, is de volgende: 
“Ik aanvaard mezelf onvoorwaardelijk zoals ik ben”. In een therapeu-
tische	 context	 (met	 de	 Emotional	 Freedom	Technique)	wordt	 deze	
uitspraak toegepast in combinatie met het indrukken van acupunten. 
Studies bevestigen dat dergelijke energetische psychotherapievor-
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men verbetering brengen voor allerhande psychische klachten, zoals 
depressie, angst, fobieën, stress(stoornissen),(48, 49, 50, 22), en ernstige 
fysieke pijnklachten(51).

3. Het masseren, bekloppen of stimuleren met een naald van 
acupunten biedt een toegankelijke manier om onmiddellijk je stress- 
hormonen en hartslag te verlagen en verlichting te voelen bij angst, 
pijn en depressiviteit(22, 23). 

Acupunten zijn energiereservoirs die voorkomen op je huidoppervlakte, 
in je bloedvaten, in je bindweefsel en op je organen. Ze verbinden en 
voeden verschillende lichaamsdelen via de meridianen. Dit zijn ener-
giebanen die elektromagnetische signalen (informatie) geleiden (zie 
figuur). Ze zijn slechts zeer subtiel meetbaar en worden tegenwoordig 
door onderzoekers gemeten door het lymfevatenstelsel te injecteren 
met fluorescerende nanodeeltjes. Wetenschappers verwijzen ook naar 
de meridianen als “Bongham kanalen”, omdat dr. Bongham Kim de eer-
ste onderzoeker was die deze ultradunne, draadvormige anatomische 
structuren in het inwendige van de bloedvaten vaststelde. Het onder-
zoek hiernaar staat nog in zijn kinderschoenen, maar zo ontdekte men 
dat meridianen een grotere hoeveelheid DNA bevatten dan de omlig-
gende weefsels en dat ze doorheen heel het lichaam vertakken in secun-
daire kanalen die elkaar kruisen op knooppunten, precies in analogie 
met hoe de oude Chinese geneeskundigen de meridianen afbeeldden. 
Hoe men dit duizenden jaren 
geleden reeds kon vaststel-
len, blijft een raadsel.

Moderne gedeeltelijke 
weergave van de 
meridianen en acupunten 
op het bovenlichaam en 
hoofd
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Door de acupunten of energiereservoirs aan te raken (masseren/ be-
kloppen) of met naalden te stimuleren tijdens acupuntuur, genereer je 
piëzo-elektriciteit of elektrische stroompjes(21). Dit genereert een door-
stroming van energie via het bindweefsel en de meridianen en beïn-
vloedt een uitgebreid netwerk van hersenregio’s die o.a. instaan voor 
je emotieverwerking, gedachten, onwillekeurige handelingen en pijn(47). 

Hieronder zie je een eenvoudige oefening (de één-minuut-nekmas-
sage) om een aantal acupunten te stimuleren die zich rondom de  
regio van je nek situeren. In de tweede oefening stimuleer je alle  
meridianen (energiebanen) op het huidoppervlakte van je lichaam 
(de drie-minuten-zelfmassage voor je lichaam)

1 MINUUT RELAXERENDE ZELFMASSAGE VOOR JE NEK

In je nek bevinden zich op een relatief kleine oppervlakte veel be-
langrijke energiereservoirs en energiebanen. Door dit nekgebied te 
masseren of zachtjes te bekloppen kan je snel en makkelijk de energie 
die er stroomt activeren. 
Masseer je achterhoofd, rondom de rand waar je schedel overgaat in 
je nek. Start rondom de holte in het midden van je achterhoofd. Werk 
stapsgewijs naar je oren toe. Masseer ook het gebied rondom je oren. 
Werk af door je oren zelf zachtjes te masseren.
Als je dit wenst, klop dan op je nek met een vuistje of je vingertoppen 
met een losse pols. Die losse pols is cruciaal om de energie stromende 
te houden. Zorg ervoor dat je zacht blijft, doe jezelf zeker geen pijn.
Wat voel je achteraf?
Mogelijks voel je een tinteling, doet het deugd. Dit is energie die in dat 
gebied stroomt.

3’ ENERGIZING ZELFMASSAGE VOOR JE LICHAAM

Je kan je hele lichaam bekloppen met een los vuistje. Start bij je sche-
del en nek, tokkel dan met losse vingertoppen over je gezicht en hals. 
Vervolgens beklop je met een los vuistje verder de borst, de schou-
ders (vergeet niet de regio van je trapeziumspier), de bovenkant van 
je	rug,	 je	armen	en	handen,	buik	en	onderrug,	 flanken,	achterwerk,	
bekken en liesstreek, benen en voeten. Voel rechtopstaand of zittend 
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na. Ga bewust met je aandacht naar je lichaam. Wat voel je? 
Voel je een verschil met het begin van de oefening, zoja welk? 
Vaak kun je na deze oefening voelen hoe er iets wervelt in verschil-
lende lichaamsdelen. Dat kan een tinteling of gevoel van warmte zijn, 
bijvoorbeeld ter hoogte van je borst, buik, armen of benen.

4. Je kan gevoelens van vrede en liefdevolle vriendelijkheid op-
wekken, zodat je de stressrespons kalmeert. Op die manier activeer 
je je zorgsysteem, dat de tegenhanger is van de angst, onrust en opge-
jaagdheid die je onder stress ervaart in je jaag- en gevaarsysteem(24, 

58). Deze twee systemen activeren opgejaagde of angstige gevoelens 
en lichamelijke spanning. Je leest meer over het jaag- en zorgsysteem 
in hoofdstuk 2, stap 4 – Leid vanuit mildheid.

Een mooie oefening hiervoor is om jezelf de volgende zinnen toe te 
wensen. Herhaal deze wensen een aantal keer of gedurende een aan-
tal minuten. Doe dit met welgemeende overtuiging. 
“Ik wens mezelf toe dat ik veilig mag zijn (vrij van angst, stress of ge-
vaar). Ik wens mezelf toe dat ik gelukkig en gezond mag zijn. Ik wens 
mezelf toe dat ik innerlijk rustig en vredig mag zijn.”

Deze wensen maken deel uit van de “metta meditatie”, die een oe-
fening voor liefdevolle vriendelijkheid is, waarin je mededogen en 
mildheid voor jezelf en anderen cultiveert. Neurologische studies 
wijzen uit dat het beoefenen van dergelijke liefdevolle vriendelijk-
heidsmeditaties bijdraagt aan je geluk, optimisme, verminderde de-
pressiviteit en minder stress in je brein(5). Ander onderzoek beves-
tigt de stress-reducerende en gezondheids-bevorderende effecten 
van het oefenen met “onvoorwaardelijke liefdevolle vriendelijkheid”, 
mildheid, en positieve gevoelens zoals (zelf)waardering(6).

In een klassieke metta-meditatie ga je nog een stap verder en zal je 
deze liefdevolle wensen ook toesturen aan anderen. Daarbij ga je stel-
selmatig te werk. Je verbindt je eerst met een weldoener (iemand die 
veel goeds voor jou heeft gedaan), dan met iemand van wie je houdt, 
daarna met een neutrale persoon (bijvoorbeeld een onbekende ach-
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ter de kassa in de supermarkt, waar je geen bijzondere positieve of 
negatieve gevoelens bij ervaart), om zo over te gaan naar een persoon 
met wie je het nu moeilijk hebt. 
“Ik wens hem of haar toe dat hij of zij veilig mag zijn (vrij van angst, 
stress of gevaar). Ik wens hem of haar toe dat hij of zij gelukkig en ge-
zond mag zijn. Ik wens hem of haar toe dat hij of zij innerlijk rustig en 
vredig mag zijn.”

Ervaring wijst uit dat metta-meditatie een uitzonderlijk constructie-
ve	manier	is	om	met	conflicten	om	te	gaan.	Je	kalmeert	namelijk	de	
stress in je brein die gepaard gaat met die persoon. Op die manier leer 
je na verloop van tijd bijvoorbeeld om rustig en kalm aan die persoon 
te denken. Dit beïnvloedt je gedrag als je de persoon ziet. Het zorgt 
voor	 een	 constructieve	 copingstijl	 tijdens	 een	 eventueel	 conflict,	
waardoor je minder stress en negativiteit ervaart.

5. Onprettige gevoelens zoals neerslachtigheid zijn tricky. We 
willen ze zo graag wegduwen, maar ze zijn er echt om doorvoeld te 
worden. Gevoelens kan je niet zomaar wegdenken of positief kleuren, 
zoals je met gedachten wel kan doen. Hou in het oog dat onprettige 
gevoelens vaak een noodzakelijke en onvermijdelijke uitlaatklep zijn 
voor stress en drukte. Laat ze toe, zodat ze weg kunnen stromen. 
Onderdrukken met bijvoorbeeld fast-food, urenlang televisie kijken 
of alcohol drinken, is geen goed idee. Onderstaande ‘mindfulnessme-
ditatie voor gevoelens’ helpt je hierbij. Je leert tijdens deze oefening 
om je bewust te worden van je gevoelens en ze de ruimte te schenken 
die ze vragen.

OEFENING: BEWUST WORDEN VAN JE GEVOELENS

1. Ga zitten en zorg dat je een aantal minuten tot een kwartier on-
gestoord kan mediteren. Sluit je ogen en richt je aandacht naar 
binnen. Voel hoe je hier zit, word je gewaar van de contactpunten 
van je voeten met de grond en van je zitvlak of rug met de stoel. 
Volg dan een aantal momenten je in- en uitstromende ademhaling. 
Je hoeft niets te doen, je observeert gewoon hoe je adem zichzelf 
ademt. 
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2. Vraag jezelf nu af: “hoe voel ik mij?” Is je stemming eerder aange-
naam, onprettig of neutraal? Hoe ziet jouw interne weersomstan-
digheid eruit? Is het zonnig en kalm, zijn er donkere wolken, is het 
angstaanjagend stormachtig, ziet het er onheilspellend of vredig 
uit, huilt de wind verdrietig of voel je je goed? Open je voor het 
hele spectrum van je gevoelens. Blijf benieuwd en onthoud dat je 
hier niets aan hoeft te veranderen. De essentie is niet om je goed 
te voelen, maar om toe te laten dat je gevoelens stromen, precies 
zoals het opkomt. Houd hierbij een liefdevolle, milde houding aan 
voor jezelf. Kijk naar het kleine kind in jezelf, met het mededogen 
waarmee je naar je eigen huilende of razende kind zou kijken.

3. Om af te sluiten keer je terug naar het voelen van je ademhaling 
ter hoogte van je buik. Ook als je het tijdens de meditatie moeilijk 
krijgt of teveel afgeleid raakt, kan je dit doen. Doe dit zolang je 
wenst, tot je weer gecentreerd bent en losgekoppeld van – even-
tuele – intense gevoelens die je net hebt doorvoeld. Open je ogen, 
bedank jezelf voor deze oefening en sluit af.

> ZORG VOOR EEN GEZOND LICHAAM MET ONDERSTAANDE 

OFFICE YOGA-OEFENINGEN. 

Je kan ze afzonderlijk doen, ze combineren, of de hele serie afwerken 
voor	een	boost	van	energie	en	lichamelijke	fit-	en	soepelheid.	De	oe-
feningen bevorderen zo de gezonde energiedoorstroming (in je meri-
dianen) en creëren soepelheid in je gewrichten, ligamenten en ruimte 
in je spieren en pezen. 
Yogaoefeningen helpen je stress verlagen(41 42, 43), beter te slapen en 
aandachtsproblemen te verminderen(44). Ook in organisaties blijken 
medewerkers na een stressreductie-training op de werkplek met 
yoga en mindfulness minder stress te rapporteren(45). Je hebt hier 
bovendien niet veel tijd voor nodig! Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat doses van vijf minuten beweging het best helpen om je stress te 
verminderen en je stemming te verbeteren, in tegenstelling tot een 
training van een uur. 
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OFFICE YOGA OEFENINGEN

1. Nek- en schouderoefeningen zijn ideaal als je veel bureauwerk 
verricht of veel tijd zittend doorbrengt (bijvoorbeeld in de wagen). Je 
kan ze aan je bureau uitvoeren of rechtopstaand. 

TIPS VAN OFFICE YOGADOCENTE HADEWYCH UREEL(68): 

Het openen van de borst helpt om een grotere longcapaciteit te be-
nutten tijdens het ademen. Met elke inademing haal je dus een groter 
volume zuurstof naar binnen. Zuurstof draagt je prana, je energie. Zo 
verhoog je de energiestroom in je lichaam. Ook de uitademing, die af-
valstoffen naar buiten brengt, wordt beter. Open daarom tijdens deze 
oefeningen je borst door je schouderbladen naar elkaar toe te bewe-
gen en dan zachtjes naar beneden te laten zakken. Je borstbeen wordt 
zachtjes gelift en subtiel naar voor en omhoog geduwd. Ervaar het effect 
hiervan op de spieren en het weefsel van je borst en de voorzijde van je 
schouders. Een goede ademhaling zorgt bovendien voor een evenwicht 
tussen O2 en CO2 in het bloed, wat belangrijk is voor de zuurtegraad in 
je lichaam. Wanneer je sneller en oppervlakkiger ademt, komt er niet 
alleen te weinig zuurstof binnen, er gaat vooral te veel CO2 uit. Het ge-
volg is dat de zuurtegraad van je bloed verandert en dat kan allerlei 
symptomen veroorzaken. Adem dus steeds diep in en uit.

Maak met je hoofd vijf grote  Maak met je hoofd vijf grote 
‘ja’-bewegingen.   ‘nee’-bewegingen.
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Rol je kin naar je borst en rol vijf halve cirkels met je hoofd van  
linkeroor tot linkerschouder tot rechteroor bij rechterschouder.

2. Oefeningen voor een sterke ruggengraat, opening in je torso, 
centrering en focus 
Ga gedurende een minuutje rechtop staan. Duw je voeten stevig in de 
grond. Beeld je in dat je een kleine bal tussen je dijen vasthoudt. Dit 
zorgt voor een optimale spierspanning in je (boven)benen. Maak ver-
volgens je rug recht en lang, alsof een touwtje je kruin naar de hemel 
trekt. Rol je schouders naar achter en laat ze naar onder hangen, weg 
van de oren. Zoek in deze rechtopstaande krachthouding je balans 
tussen inspanning en ontspanning.

Haak je duimen (en daarna je 
wijsvingers) vervolgens achter je 
rug in elkaar, open je borst, duw 
je schouderbladen naar elkaar 
toe. Blijf een tiental ademhalingen 
in deze houding. Duw je handen 
neerwaarts in de richting van de 
grond, zodat je schouders ont-
spannen en wegzinken van je oren 
naar beneden.

Rol je schouders vijf keer naar 
achter en vijf keer naar voor. 

Trek je schouders vijf keer op 
richting je oren en laat ze met  
een ontspannen zucht los. 
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TIP VAN OFFICE YOGA DOCENTE HADEWYCH UREEL(68):

Let erop dat je je schouders ongeveer in lijn brengt met je heupen. Je 
kruin zie je als het verlengde van je ruggengraat: je plaatst hem boven-
op je nekwervels. Je kin maakt ongeveer een hoek van 90°, zonder dit te 
forceren. Deze uitlijning is belangrijk voor je ruggengraat. Wanneer je 
je rug verlengt, verminder je de druk op de tussenwervelschijven. Ook 
zorg je ervoor dat de grote energiekanalen die langs en doorheen je 
wervelkolom lopen, niet afgekneld worden. Hierdoor stroomt je energie 
beter.

Start deze oefening met je voeten iets wijder dan 
heuppositie te plaatsen. Til inademend je rechter-
arm	op.	Uitademend	stretch	je	je	rechterflank	door	
naar links door te buigen. Inademend til je beide 
armen opwaarts, uitademend buig je door naar je 
rechterzijde, je rechterhand rust op je rechterdij. 

Je	voelt	een	stretch	in	je	linkerflank.	Doe	dit	een	vijftal	keer	aan	beide	
zijdes. 

Stel je nu voor dat je je in een onzichtbare grote bal bevindt. Die is het 
energieveld rondom jou. Inademend breng je in bidpositie de handen 
samen voor je hart en je strekt ze opwaarts. Uitademend laat je de 
armen zijdelings neerwaarts bewegen in een grote cirkel, alsof je de 
onzichtbare randen van je bal of energieveld aanraakt. 
Voeg dan de beenbeweging toe, door inademend je benen te strek-
ken en uitademend door de knieën te buigen. Zak zo diep je kan. Mis-
schien kom je in een hurkpositie, misschien niet. Herhaal dit een vijf- 
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tot tiental keer. Dit is een goede oefening om jezelf te centreren en je 
eigen energieveld ‘op te ruimen’ en op te laden.

Je kan dit niet zien, maar onderzoek bevestigt dat het elektromagne-
tische energieveld, dat geproduceerd wordt door je hart, wel degelijk 
een impact heeft op de persoon naast je, zonder dat jullie elkaar aan-
raken(25). Dit verklaart waarom elementen zoals een vrolijke of pessi-
mistische stemming vaak besmettelijk zijn voor de omgeving. Onder-
zoekers spreken hier van een “hart-naar-hart bio-communicatie” of een 
“energetische transfer”. Deze oefening helpt om je eigen energieveld te 
zuiveren, zodat je geen negatieve impact ondervindt van anderen, zoals 
overprikkeling of stemmingsoverdracht. In de introductie las je even-
eens hoe je als leider met je positieve stemming een gunstige impact 
uitoefent op je medewerkers. 

Je kan je gedachten gebruiken om jezelf sterker, gelukkiger of meer 
ontspannen te maken, door je voor te stellen dat je bij een inademing 
kracht, geluk, ontspanning, vrijheid of liefdevolle vriendelijkheid tot 
in elke lichaamscel inademt, en dat je op een uitademing spanning en 
zorgen (of alles dat niet meer bij jou hoort) loslaat en uit je energie-
veld laat vertrekken. Schenk jezelf op die manier een beetje oxytocine 
knuffelhormoon. Eerder in dit hoofdstuk werd vermeld hoe dit soort 
‘liefdevolle vriendelijkheids’-oefeningen je stressniveau verlagen en 
je gelukkiger maken.

Een vrolijke of pessimistische 
stemming is besmettelijk via 
hart-naar-hart bio-communicatie.
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3. Oefeningen voor een soepel bekken, minder lage rugpijn, 
meer energie en balans. 

OFFICE YOGADOCENTE HADEWYCH UREEL VERDUIDELIJKT(68): 

De psoas major (ook wel grote lendenspier genoemd) ligt dieper in het 
lichaam. Ze ligt tussen de bovenkant van het dijbeen en de onderzijde 
van de wervelkolom. De psoas verbindt onder andere de borstwervels 
en de lendenwervels met het bovendijbeen, net onder je heupgewricht.
Samen met de iliacus maakt ze deel uit van de iliopsoas (heup-lenden-
spier).
Vooral het lange zitten (denk aan de ontbijttafel, 
je auto of je werk)  zorgt voor een verminderde 
doorbloeding en stijfheid in deze spiergroep. 
Wanneer we daarna rechtstaan, trekt deze spier 
hard aan onze wervelkolom. De lage rugwervels 
worden naar voor en naar beneden getrokken 
richting je dijbeen, met als resultaat dat je on-
derrug holler wordt. Dit kan leiden tot lage rug-
pijnen.

HOELAHOEPEN: Ga rechtop staan met je voeten op heupafstand. 
Plaats je handen op je heupen. Draai heupcirkels met je bekken, eerst 
klein en dan groot, alsof je een hoelahoep-beweging maakt.

BEENZWAAI VOOR-ACHTER: Plaats je gewicht op je rechtervoet. Duw 
je rechtervoet stevig in de grond en span je rechterbeen op om je 
evenwicht te behouden. Til het linkerbeen op en trek je tenen naar 
je toe. Zo wordt je been actief, je voelt bijvoorbeeld een stretch in je 

I I .  MEER PRODUCTIVITEIT MET PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 

STAP 2  — STRESSMANAGEMENT



94

hamstring. Zwaai je linkerbeen dan vijf keer van voor 
naar achter. Als je je evenwicht verliest, kan je ervoor 
kiezen om met je hand tegen een muur te steunen. Doe 
vervolgens hetzelfde met je andere been.

BEENZWAAI LINKS-RECHTS: Plaats je gewicht opnieuw op je rech-
tervoet. Til het linkerbeen op en trek je tenen naar je toe. Zwaai je 
linkerbeen vervolgens van links naar rechts. Doe dit eerst vijf keer 
met het linkerbeen vóór het rechterbeen, en vervolgens vijf keer met 
het linkerbeen achter het rechterbeen. Doe daarna hetzelfde met je 
andere been.

CIRKEL MET VOET ALS EEN BALLERINA. Plaats je gewicht opnieuw 
op je rechtervoet. Til het linkerbeen op en richt je linkerteen schuin 
rechts voor je op de grond. Maak vervolgens een grote cirkel met je 
linkerbeen helemaal naar links en tenslotte naar rechtsachter. Richt 
je	linkerarm	op	naar	de	hemel	en	stretch	je	flank.	Houd	gedurende	de	
oefening die arm omhoog. Herhaal en maak vijf cirkels. Je maakt dus 
grote cirkelbewegingen met je voet en voelt hierbij vooral de spieren 
rondom je heupen stretchen. Herhaal aan de andere zijde.

Lang zitten zorgt voor een verminderde 
doorbloeding en stijfheid in je heup-lenden-
spier en kan leiden tot lage rugpijn.
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4. Oefeningen voor hamstring-stretches en een gezonde ruggen-
graat 
Renners zullen bijvoorbeeld merken dat hun hamstrings verkorten 
en hebben baat bij deze oefeningen om lage rugpijn te voorkomen.

OFFICE YOGADOCENTE HADEWYCH UREEL 

VERDUIDELIJKT(68):

Door stramme hamstrings kan de psoas ook  te 
zwak en “overstretched” zijn. Deze spanning 
zorgt ervoor dat het heiligbeen meer verticaal 
komt te staan, in plaats van zacht naar voren 
gekanteld. Daardoor haal je de natuurlijke, nor-
male kromming uit je onderrug, die verzwakt en 
kwetsbaar wordt, vooral op het niveau van de 
tussenwervelschijven. Dit kan lage rugpijn veroorzaken.

VOOROVERBUIGING: Ga rechtop staan met beide 
voeten op heupafstand. Buig voorwaarts zover je 
kan. Misschien landen je handen op de grond, mis-
schien op je bovenbenen. Duw je voeten stevig in 
de grond, duw je zitbeentjes (in je zitvlak) naar de 
hemel, voel de spanning aan de achterzijde van je 
benen terwijl je die strekt. Kantel je bekken goed 

(alsof je je schaambeen naar achter duwt) bij het voorover buigen om 
een goede houding te hebben, waarbij je de rug niet belast. Bij rugpijn 
plooi je de knieën. Doe dit gedurende vijf tot tien minuten.

RUGROL: Vanuit deze vooroverbuiging rol je wervel per wervel op, 
van je staartbeen tot aan je nekwervels, heel langzaam en bewust, tot 
je weer rechtop staat. Vervolgens rol je de rug weer af, door uitade-
mend vanaf je nek tot aan je onderste ruggenwervels voorwaarts te 
buigen. 
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STAP 2 – SAMENVATTING

KEY

Het is essentieel om je stresssignalen te leren herkennen en tijdig in 
te grijpen om overspanning en uitputting te voorkomen. 

HOE DOE JE HET?

Het beste wat je in een stresssituatie kan doen, is ontspannen, om 
vanuit rust en helderheid weer duidelijk te zien welke stappen je het 
best	kan	ondernemen.	Onderstaande	office	yoga	 tips	voor	relaxatie	
helpen je hierbij. Je kan ze makkelijk toepassen op je werk.

TOEPASSING OP JE WERK 

Tips om geen speelbal te worden van de werkdruk:
• Stel je voor dat je door een rietje uitblaast. Zo verleng je je uitade-

ming en activeer je je ontspanningszenuwstelsel.
• Adem in en uit je buik en houd je aandacht erbij door het voor 

jezelf te benoemen als “in” en “uit”.
• Richt je volle aandacht één minuut lang op één focuspunt, zoals 

je ademhaling of de secondewijzer van je horloge.
• Laat je hoofd voorovergebogen rusten op een stoel (desnoods in 

het toilet op je werk) of plaats je benen (thuis) omhoog tegen de 
muur of op de sofa. Deze oefeningen keren je bloedsomloop om 
doordat je hoofd lager is dan je hart of je benen en activeren snel 
je ontspanningszenuwstelsel.

• Masseer of beklop je acupunten en genereer zo snel meer balans 
in de vorm van energie of ontspanning. Masseer bijvoorbeeld je 
nek en achterhoofd.

• Doe regelmatig eenvoudige nek- en schouderbewegingen aan je 
bureau.

• Aanvaard je onaangename gevoelens, zoals neerslachtigheid, als 
ze zich aandienen, zonder ze groter te maken of ze weg te duwen. 
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• Versterk letterlijk je ruggengraat en houd je spieren soepel door 
je verschillende lichaamsdelen in verschillende richtingen te 
strekken.

• Wek gevoelens van vrede en liefdevolle vriendelijkheid op door 
jezelf en anderen welgemeend het beste toe te wensen in gedach-
ten.

• Train jezelf om meer en langer aandacht te schenken aan positie-
ve gebeurtenissen.

• Herprogrammeer je brein met positieve boodschappen door 
gunstige, zelfwaarderende self-talk.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP HIEROVER? 

• Je brein is van nature alerter voor negatieve gebeurtenissen en 
dreiging of stress. Ingebeelde stress heeft daarenboven dezelfde 
desastreuze gevolgen als reële stress. 

• Met de tips uit dit hoofdstuk kan je ervoor zorgen dat je ook po-
sitieve gebeurtenissen meer plaats geeft in je geheugen, en dat je 
stress, depressiviteit, angst en pijn zelf kan verminderen.

• Neurologische studies tonen aan dat jezelf en anderen liefdevol-
le, vriendelijke wensen toesturen, je meer geluk, optimisme, ge-
zondheid, mildheid en positieve gevoelens, zoals zelfwaardering, 
oplevert.

• Ook yoga-oefeningen verlagen je stressniveau en aandachtspro-
blemen en helpen je beter te slapen.
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It will never rain roses: 
when we want to have more roses,
we must plant more trees
George Elliot

STAP 3 — WILSKRACHT 

“Verzeker je langetermijndoelen”

JE WILSKRACHTSSPIER
Je gebruikt wilskracht bijvoorbeeld
• als je vriendelijk een praatje slaat met je collega terwijl je eigen-

lijk het liefst alleen wil zijn 
• als jij je aan de bedrijfscultuur aanpast waar je eigenlijk geen 

deel van uitmaakt 
• als je een goede indruk wil maken op je leidinggevende  
• als je competenties dient in te zetten die je niet echt beheerst of 

talenten dient te gebruiken die van nature niet bij je horen

Wilskracht is dus iets wat je dagelijks gebruikt. Je haalt die bijna let-
terlijk uit een gebied in je brein: de prefrontale cortex. Dat deel van 
je hersenen is als het ware de CEO van je brein en zorgt ervoor dat je 
kan plannen, beslissingen nemen, je inleven in anderen, sociaal aan-
vaardbaar gedrag stellen en je emoties re-
guleren. Ook impulsbeheersing is een be-
langrijke functie van je prefrontale cortex.

De energie om je impuls te ‘overrulen’, 
om iets rustigs, leuks en ontspannends 
te doen, onttrek je dus aan je prefrontale 
cortex, waar je centrum van wilskracht 
en	 zelfbeheersing	 gelokaliseerd	 is(16). Hoe 

3
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meer je je impulsen onderdrukt, hoe meer je uit de beperkte voorraad 
wilskracht van je brein put.

Hoe meer je gedrag op je werk vertoont dat niet strookt met je spon-
tane impulsen (‘jezelf zijn’), hoe meer de beperkte energievoorraad 
van je wilskracht in je brein opgebruikt raakt. Een werkcontext vraagt 
echter steeds een aantal sociale en andere vereisten die impliceren 
dat je niet op elk moment 100% jezelf kan zijn of doen waar je zin in 
hebt. Je dient rekening te houden met anderen en opgelegde werkrit-
mes, zoals gezamenlijke meetings en afspraken met klanten of met de 
openingstijden van het bedrijf. 

Op die manier gebruiken we op het werk allemaal een gezonde dosis 
wilskracht. Daar is niets verkeerds mee, zolang je de limieten van je 
capaciteit aan wilskracht niet overstijgt.

OVERBELASTING VAN JE WILSKRACHTSSPIER

Je wilskracht werkt net als een spier: als je die overbelast, wordt hij 
uitgeput en kan hij niet meer naar behoren functioneren(26). Net zo-
als je met een overbelaste hamstring niet meer kan sprinten, kan je 
met een overbelaste prefrontale cortex je impulsen niet meer goed 
beheersen of beschik je over onvoldoende wilskracht om ‘het juiste’ 
te doen. 

De overbelaste wilskrachtsspier zorgt er bovendien voor dat je alge-
mene energieniveau slinkt, zodat je hersenen besparen op de al zo 
weinig voorradige energie aan wilskracht. Het resultaat is dat je nog 
minder in staat bent om je impulsen te beheersen. Je laat je gedrag al 
gauw leiden door de makkelijke, snelle manier van instant bevredi-
ging en slaagt er niet in je werkelijke, dieperliggende langetermijn-
doelen te behalen. 

Een eenvoudig voorbeeld is dat je na een lastige werkdag, waarin je 
veel zaken tegen je zin hebt moeten doen, thuiskomt en naar fastfood, 
suiker, sigaretten of alcohol grijpt, of je de hele avond op de bank voor 
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de televisie nestelt. Je denkt op dat moment niet na over je mooi nieuw-
jaarsvoornemen om te vermageren, te sporten en minder te roken of 
drinken. Je brein heeft namelijk letterlijk de energie niet meer om je 
wilskracht hiervoor in te zetten. 

Spaar je wilskracht dus voor de juiste situaties. Choose your battles! 
Probeer ook niet om perfectionistisch te zijn door zoveel mogelijk te 
streven naar bewustzijn van gedachten, gevoelens en lichaamssen-
saties om ze onder controle te houden, want ook dan gebruik je al je 
energie en wilskrachtsreserve op en put je jezelf onnodig uit.

ZELFMONITORSYSTEEM EN “PLAN & PAUSE RESPONS”

Net zoals je een alarmsysteem hebt, waarbij je heel alert je omgeving 
scant op mogelijk gevaar, heb je een zelfmonitorsysteem dat op je in-
terne beleving gericht is. Het activeert een stop- en overdenk-reactie 
(Plan	&	Pause	Respons,	PPR)	die	de	tegenhanger	vormt	van	de	fight/
flight/freeze-reactie	die	optreedt	bij	stress	(FFFR).
Als je je zelfmonitorsysteem activeert, dalen je stresshormonen en 
verhogen je ontspanningshormonen(16). Daardoor kan je in een stress-
volle situatie voorkomen dat je door de stress wordt meegesleept en 
hou je het hoofd koel. Je lichaam heeft daar een natuurlijk mechanis-
me voor. Een gezond individu hoeft hiervoor niets bijzonders te doen. 
Dit mechanisme zorgt er dus voor dat je een stressvolle situatie vaak 
de baas blijft en toch nog kan nadenken over wat je dan het best doet. 

Zo kan je bijvoorbeeld in het verkeer gealarmeerd schrikken omdat een 
andere wagen je bijna aanrijdt. Je lichaam zal verkrampen, je geest en 
lichaam zullen in opperste paraatheid belanden om te voorkomen dat 
die wagen je effectief aanrijdt. Je zal gefocust zoeken naar een uitweg, 
met je handen het stuur stevig omklemmen en de beste vluchtroute vol-
gen of je in het slechtste geval schrap zetten voor de botsing.

Omgekeerd geldt echter ook dat je stresssysteem het helemaal kan 
overnemen, terwijl je voordien in een normale, gezonde staat van 
werkzaamheid verkeerde. 
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Je bent bijvoorbeeld helder en overzichtelijk aan het werk. Je zou wel 
een koffie willen halen, maar je beslist om eerst je rapport af te werken. 
Dit vergt weinig energie, het gaat als het ware vanzelf. Je wilskrachts-
spier is sterk. Als je leidinggevende op dat moment echter komt zeggen 
dat je deadline voor dat rapport waar je zo nauwgezet aan bezig bent, 
niet morgen maar gisteren was, dan krijg je stress. 

Je stressrespons neemt het over. Je kan je aandacht alleen nog richten 
op het hoe en waarom dit is kunnen gebeuren en zoekt verwoed naar 
oplossingen. Je zal misschien beginnen zweten of je spieren beginnen 
op te spannen. Je spijsvertering wordt uitgesteld, je ademhaling en 
hartslag versnellen. Dit is je lichamelijke stressreactie van je autonome 
zenuwstelsel. Het reageert met je voor te bereiden op een gevecht, de 
vlucht of in het slechtste geval een bevriezing, als antwoord op een be-
dreiging van je leven. Ons lichaam en brein reageren dus met een gelijk-
aardige reactie op mentale stressoren als op reële, levensbedreigende 
omstandigheden (vb. een tijger die plots vóór je opduikt).

Op dat stressvolle moment zal je weinig van je autonome lichaams-
stressreactie merken, want je bent bezig met een uitweg te zoeken voor 
de bedreiging die inhoudt dat je je werk niet goed gedaan hebt. Op-
nieuw gaat het hier om de irreële bedreiging, waardoor je vreest voor 
uitsluiting, ontslag of andere schadelijke gevolgen voor je werkzeker-
heid en loon, die je primaire levensbehoeften vervullen (een dak boven 
je hoofd en voedsel in je maag). 

Een dergelijk stressmoment vraagt echter wel veel van je lichaam en 
geest. Als je je hiervan bewust bent, pak je de situatie aan en zal je daar-
na tijd nemen voor rust en ontspanning. Als je jezelf echter dwingt om 
gewoon te blijven doorhollen (werken, kinderen afhalen, koken, huis-
houden, televisie, …), dan stapelt de spanning in je lichaam en geest 
zich op. Je ontwikkelt dan bijvoorbeeld op termijn chronische hoofdpijn 
of pijn in je nek en schouders en je mentale reserves worden uitgeput. 
Je ziet dan niet meer helder, maakt de verkeerde keuzes waardoor je je 
langetermijndoelen niet bereikt en je hebt onvoldoende wilskracht om 
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je impulsen tot het nuttigen van bijvoorbeeld die zak chips of dat biertje 
te onderdrukken.

ENERGIETOEVOER NAAR JE VOORHERSENEN

Als je stressrespons geactiveerd wordt, neemt je energietoevoer (van 
glucose) naar je prefrontale cortex af. 

Je prefrontale cortex is je centrum van wilskracht dat je helpt om bij-
voorbeeld:

• afstand te nemen en de situatie rustig te overschouwen
• op termijn de juiste beslissing te nemen
• jezelf te beheersen om niet meegesleept te worden in kritiek of 

stress

Onder normale omstandigheden zal daarom onder stress ook je zelf-
monitorsysteem actief worden, dat je helpt om te ontspannen en hel-
der te zien. 

Je zelfmonitorsysteem zorgt dus voor een toevoer van bloed naar je pre-
frontale cortex, waardoor je wilskracht stijgt en je op een juiste manier 
kan omgaan met het probleem.

Als je echter al geruime tijd je natuurlijke rust-inspanningsritme 
negeert, onder chronische stress staat of reeds in een burn-out-
toestand verkeert, dan werkt je zelfmonitorsysteem niet meer 
zo goed. Er is te weinig energie om je wilskrachtscentrum in je 
prefrontale cortex te activeren. Je zit dan vast in een vicieuze 
stresscirkel.

WERKELIJKE OF IRREËLE DREIGING?

Ons brein reageert zeer gelijkaardig op een werkelijke bedreiging 
(een wilde leeuw die plots voor ons staat in de jungle en ons kan do-
den) als een irreële bedreiging die uitgelokt wordt door de gedachten 
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die je eraan toekent, bijvoorbeeld kritiek van je baas die voor jou een 
bedreiging van je jobzekerheid vormt. De kritiek van de baas kan al-
leen maar een stressrespons uitlokken doordat jij het als bedreigend 
ervaart (voor je jobzekerheid). 
Stel je voor dat je zit te wachten op een ontslag, of dit zelf wil uitlok-
ken, om dan een ontslagpremie te ontvangen en daarna aan je nieuwe 
job te beginnen die je al hebt gevonden. In dit scenario zal de kritiek 
van de baas onaangenaam zijn, maar geen dergelijk grote angstreac-
tie uitlokken, als die waarin je vreest voor de continuïteit van je inko-
men en indirect dus je behoefte om een volle maag en een dak boven 
je hoofd te hebben.

Mentale herkadering van de stressor is dus erg belangrijk om 
constructiever met stress om te gaan. Als bepaalde stressoren 
je (werk)zekerheid en inkomen bedreigen, kan je dit enkel in 
evenwicht brengen door oefeningen die enorm veel veiligheid 
oproepen. 

Veiligheid en zekerheid zijn gevoelens die van binnenuit komen. Dat 
betekent dat je ze zelf kan oproepen. Ze vormen echter primaire ba-
sisbehoeften, waardoor je systeem zeer alert is en dus snel onder 
stress komt te staan als het enigszins van buitenaf bedreigd wordt. 
Hierdoor is het in werkbedreigende of fundamenteel onzekere perio-
des in je leven (bijvoorbeeld bij een scheiding waardoor heel je leven 
op zijn kop komt te staan) nodig om dagelijks voldoende tijd te beste-
den aan het bewust cultiveren van je veiligheidsgevoel. Dit kan je en-
kel cultiveren door eerst je lichamelijke en geestelijke stressreactie te 
kalmeren en dus diep te ontspannen. Pas daarna kan je gevoelens van 
veiligheid oproepen door o.a. liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie. 
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JE REPTIEL

 Cortex Limbisch systeem Reptielenbrein

HOE VAAK ZIT JE REPTIEL AAN HET STUUR VAN JE BUS?

Ons brein is in het verre verleden in verschillende lagen geëvolueerd. 
De diepste laag is het reptielenbrein. Als ons reptiel aan het stuur van 
onze bus zit, dan worden we geregeerd door instincten en driften. We 
kunnen het dan vergeten om het juiste gedrag te stellen doordat we 
onmogelijk helder kunnen nadenken. Dit  is namelijk gelokaliseerd 
in een ander breindeel – onze cortex – dat op dat moment inactief is.

Het is belangrijk dat je beseft dat, doorheen de menselijke evolutie, 
ons brein niet zozeer veranderd is, maar wel in verschillende lagen 
gegroeid is. Dit instinctmatige reptielenbrein is daardoor nog steeds 
helemaal intact. Om het eenvoudig te stellen zijn er twee nieuwe  
hersendelen overheen gegroeid. Het zoogdierenbrein (limbisch sys-
teem) en ons moderne mensenbrein (cortex) stelden ons in staat om 
ons aan te passen aan een complexe, sociale samenleving. Dit houdt 
de belangrijke implicatie in dat wij nog steeds dat diepe, instinctma-
tige reptielbrein hebben, dat in staat is ons systeem over te nemen. 

Het is dus van belang om te ondekken hoe vaak je reptiel aan het stuur 
zit en wat je eraan kan doen om je op dat moment toch te beheersen 
of in de toekomst dat soort situaties te voorkomen. 

Ook in de huidige werkcontext zien we dat je reptiel het wel eens over-
neemt. Hoelang is het geleden dat je kwaad, geïrriteerd, bang of panie-
kerig werd, of dat je iets zei waar je achteraf spijt van kreeg?
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STRESSREDUCTIETECHNIEKEN SPELEN HIER EEN BELANGRIJKE 

ROL 

Als je reptiel het overneemt, zit je vast in een stressrespons, die ge-
paard	 gaat	met	 een	 lichamelijke	 fight/flight/freeze-reactie.	 Dit	 zijn	
responsen van je autonome zenuwstelsel. Dit beheerst je onwille-
keurige lichaamsfuncties, zoals je adem of hartslag, waar je geen con-
trole over hebt. 

Er zijn echter manieren om je autonoom zenuwstelsel wel te beïn-
vloeden en één daarvan is je ademhaling. 
Door ademhalingstechnieken kan je leren om je hartritmevariabiliteit 
te verhogen en daarmee je stressniveau en de activiteit in je sympa-
tisch zenuwstelsel (dat instaat voor lichamelijke stressreacties) te 
helpen dalen. 

HARTRITMEVARIABILITEIT
Hartritmevariabiliteit verwijst naar de variabiliteit in de op- en neer-
waartse golven waarmee je hart klopt. Je hartslag is één van de ultra-
diaanse ritmes (zie deel I). 

Tijdens elke inademing reageert je lichaam met een verhoogde acti-
vatie, en tijdens elke uitademing vertoont je lichaam een toenemen-
de ontspanning in het zenuwstelsel. Bij een gezond persoon zullen 
de hartslagen tijdens een inademing versnellen en tijdens een uit-
ademing	 vertragen	 (zie	 figuur).	 De	 tijdsintervallen	 tussen	 hartsla-
gen wisselen dus constant. Dit patroon van variabiliteit in snelheid 
van opeenvolgende hartslagen tijdens een ademhaling, noemt men 
hartritmevariabiliteit. De variabiliteit op zich verwijst naar een ge-
zond ultradiaans ritme. 

Een voldoende hoge hartritmevariabiliteit is dus een indicator dat je 
lichaam de natuurlijke balans tussen inspanning en ontspanning res-
pecteert. 

Verschillende studies wijzen uit dat (voldoende hoge) hartritmevari-
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abiliteit een indicator is van mentale en fysieke gezondheid en dat het 
verhogen van de hartritmevariabiliteit d.m.v. ademhalingstechnieken 
chronische stress en depressie herstelt, de mentale focus verhoogt 
en de stressrespons kalmeert tijdens veranderingsprocessen(27, 28). 
Mensen met een hoge hartritmevariabiliteit zijn bovendien beter in 
staat om wilskracht op te brengen om verleidingen te weerstaan en 
zichzelf te beheersen(16). Hartritmevariabiliteit wordt daardoor be-
schouwd als de “wilskrachtsreserve” van je lichaam.

Onder frustratie, nervositeit, zorgen of irritatie bevindt zich een onge-
zondere, verminderde hartritmevariabiliteit. Onder positieve gevoelens 
van waardering, liefde of zorgzaamheid bevindt zich een gezondere, 
verhoogde hartritmevariabiliteit(73).

ADEMHALINGSOEFENINGEN VOOR HARTRITMEVARIABILITEIT 

EN ONTSPANNING

Ga zitten en sluit je ogen. Maak het jezelf comfortabel, terwijl je recht-
op zit met je beide voeten op de grond. Merk gedurende een aantal 
momenten op hoe je in- en uitademt. Je hoeft niets te doen, niets te 
veranderen. Je adem ademt zichzelf. Jij observeert je adem. Kies dan 
één van volgende oefeningen uit.

1. Kijk nu of je de duur van een inademing kan tellen. Misschien kom 
je aan vb. twee of vier tellen. Probeer nu gedurende het dubbel aan-
tal tellen (vb. vier of acht) uit te ademen. Doe dit gedurende één of 
meer minuten. 
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2. Beeld je in dat er tussen je lippen een rietje zit en blaas de lucht uit: 
‘pfff…’. Je ademt telkens spontaan in via je neus, en via het denk-
beeldig rietje in je mond adem je uit. Hou het relaxed.

3. Plaats je handen op je hart. Voel het kloppen in je borst. Hoe snel 
klopt het? Hoe sterk is je hartslag op dat moment? Na een tijdje kan 
je in en uit je hart ademen. Je voelt of stelt je voor dat je adem via 
je neus door je keelregio naar je hartzone stroomt, en tijdens het 
uitademen weer opwaarts uit je neus je lichaam verlaat. Adem zo 
één of meer minuten bewust in en uit je hart. In een tweede stap 
kan je ook gevoelens toelaten of oproepen die verbonden zijn met 
het hart: liefde, geborgenheid, warmte, vriendelijkheid.

4. Denk aan een gelukzalige herinnering: een moment waarop alles 
goed was, je tevreden was met wie je was en je voldaan voelde. 
Vaak is dit een moment in de natuur of in diepe verbinding met 
je geliefde (of huisdier). Laat de liefde, geborgenheid en warmte 
van dat moment je weer helemaal overspoelen. Baad een minuut 
of langer in dit gevoel. Adem het in tot in elke cel van je lichaam. 
Gebruik je zintuigen. Misschien ruik je weer het gras, voel je het 
zeebriesje of die fijne omhelzing op je huid.

5. Sluit je ogen, omhels jezelf (hand op tegenovergestelde schouder) 
of plaats je handen op je hart en glimlach. Denk terug aan de au-
thentieke en pure glimlach van een baby of jong kind. Voel hoe je 
als vanzelf steeds meer glimlacht en connecteert met dit ultieme 
gevoel van blijdschap en vrolijkheid over het leven. 

KORTE OFFICE-OEFENINGEN

6. Innerlijke glimlach: ontspan je kaken, laat een kleine ruimte ont-
staan tussen je lippen. Roep een innerlijke glimlach op door je voor 
te stellen dat je mondhoeken van binnenuit optrekken in de rich-
ting van je oortoppen. Voel hoe je hele gelaat ontspant.

7. Hartademhaling: Voel hoe je in- en uitademt, met een focus op je 
borst. Je hoeft enkel maar je aandacht op je borst gericht houden, 
terwijl je merkt hoe je in- en uit je hartzone ademt.
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8. Dieper in- en uitademen: Merk eerst op hoe je spontaan in- en uit-
ademt. Adem dan iets dieper in en uit, waardoor je ademhalingen 
wat verlengen. Voel hoe je misschien spontaan met een zucht via je 
mond uitademt. Laat dat helemaal toe. Ook geeuwen is steeds een 
gunstig teken van energie die in beweging komt. Het verlengen van 
je ademhaling is de snelste manier om je wilskracht te verhogen(16). 
Het langzamer ademen activeert namelijk je prefrontale cortex en 
vergroot je hartritmevariabiliteit, waardoor je lichaam en brein 
‘shiften’ van stress naar zelfbeheersing.

9. Dankbaarheidsoefening: bedenk waarvoor je op dit moment dank-
baar bent. Eerder dan erover na te denken, blijf je bij het zachte, 
dankbare gevoel dat je nu ontspant.

VOEDING EN WILSKRACHT 
De juiste voeding helpt je om te beschikken over je maximale wils-
kracht, zeker tijdens moeilijke omstandigheden. Bij een zwakke spijs-
vertering gaat namelijk veel energie in je lichaam verloren. 
Het moet dan extra hard werken om de maaltijd te verteren en boven-
dien haalt het niet de broodnodige brandstof (voedingsstoffen) uit je 
maaltijd. 

Een zwakke spijsvertering onttrekt je lichaam en brein dus aan de 
energie die tijdens uitdagende situaties je wilskracht oplevert. Daar-
om is het belangrijk om je spijsvertering te versterken. Dit doe je door 
te zorgen voor een gezonde, goed verterende maag en milt. Onder-
staande tips van voedingsdeskundige Sabine Martens(14) helpen je 
hierbij en bevorderen je energiepeil, immuniteit, verzadigingsgevoel 
en bestendigheid tegen pijn en ziekte:

• Zorg voor regelmaat in je maaltijden. Natuurlijk geldt die regel-
maat ook voor andere belangrijke zaken in je leven.

• Sla geen maaltijden over en vermijd crashdiëten. Wees ook voor-
zichtig met zuiveringskuren. Ga na of je lichaam dit aankan en 
doe dit enkel in samenwerking met een deskundige.
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• Neem bewust tijd om te eten. Zit voor elke maaltijd neer en eet 
niet bij stress. Dit veroorzaakt spijsverteringsproblemen.

• Maaltijden moeten volwaardig zijn, d.w.z. ze moeten zowel kool-
hydraten (bijvoorbeeld groenten, rijst) als eiwitten (bijvoorbeeld 
vlees of vis) en vetten (bijvoorbeeld echte boter of olijfolie) be-
vatten.

• Eet overwegend bereide maaltijden.
• Eet brood als een bijgerechtje zoals de Fransen dat gewoon zijn. 

Vermijd droge broodmaaltijden met charcuterie.
• Vermijd	zuivere	rauwkostmaaltijden.	Een	toefje	rauwkost	bij	een	

bereide maaltijd kan wel.
• Zorg voor heel veel variatie, niet enkel in wat je eet maar ook in 

de bereidingswijzen en in de basisstoffen die je gebruikt om je 
eten klaar te maken.

• Fruit is nooit een maaltijd. Het is wel een gezond tussendoortje. 
Smoothies en fruitontbijten putten je maag en je milt uit.

• Wees zuinig met zuivel omdat dit snel slijmen produceert en zo 
de milt uitput. Als je dan toch zuivel wenst te eten, laat het dan 
een onderdeel van een bereide maaltijd zijn.

• Zorg voor veel natuurlijk zoet smakende voeding: goed gekookte 
granen, zoetere soepen, lang bereide groenten, sudderpotjes, ...

• Zorg voor voldoende dynamiek in je maaltijden: gebruik dage-
lijks verse en gedroogde kruiden, maar wees voorzichtig met 
extreem pittige kruiden zoals zwarte peper, scherpe curry, cay-
ennepeper, gember e.d.

• Vermijd zaken die rechtstreeks uit de koelkast komen en wees 
voorzichtig met het gebruik van de diepvries. De microgolfoven 
is al helemaal uit den boze.

• Kies fruit en groenten die streek- en seizoensgebonden zijn.
• Kook zoveel mogelijk zelf. Dit bevordert de speekselafscheiding. 

Je eigen energie zit in je voedsel en je weet wat je erin doet.
• Gebruik zoveel mogelijk pure ingrediënten. Eet zo weinig mo-

gelijk junkfood, maar zoveel mogelijk plantaardig, onbewerkt 
biologisch voedsel om je wilskracht en hartritmevariabiliteit te 
versterken(16).

I I .  MEER PRODUCTIVITEIT MET PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 

STAP 3  — WILSKR ACHT



110

• Snack niet de ganse dag door: ook je spijsverteringsstelsel heeft 
rust nodig.

ZOETMIDDELEN 

Als je onder stress staat en je wilskracht beperkt is, neig je sneller 
naar	suiker.	Dit	leidt	echter	tot	nog	meer	verlies	van	zelfbeheersing(16). 
Voedingsdeskundige Sabine Martens(14) verduidelijkt dat alle zoet-
middelen – ook de zogenaamde ‘betere’ of ‘gezondere’ –  schomme-
lingen in de bloedsuiker teweegbrengen. Die schommelingen moet je 
vermijden. Hoe meer enkelvoudige suiker een zoetmiddel bevat, hoe 
groter de schommelingen zijn. Hoe meer complexe suikers een zoet-
middel daarentegen bevat, hoe kleiner de schommelingen zijn. Daar-
om wordt kokosbloesemsuiker beschouwd als een gezondere zoet-
stof, gezien het de minste schommelingen teweegbrengt. Als deel van 
een bereiding (vb. een cake) zorgt stevia niet voor schommelingen 
in	je	bloedsuiker,	terwijl	pure	stevia	in	je	koffie	of	thee	dat	wel	doet.
Een stabiele bloedsuikerspiegel zorgt ervoor dat je stabieler in het 
leven staat. Je hebt het zeker zelf al wel eens meegemaakt dat je bij 
een te lage bloedsuikerspiegel je niet langer kan concentreren, je mis-
selijk voelt, of zelfs zwarte stipjes voor je ogen ziet. Het gevolg is dat 
je snel iets wil eten om je bloedsuiker de hoogte in te jagen. Op dat 
moment heb je echter niet de tijd om bewust te kiezen wat je wil eten. 
Je hebt onvoldoende wilskracht. Het enige wat je dan wil, is zo snel 
mogelijk om het even wat eten om je beter te voelen. Je maakt dan 
de verkeerde kortetermijnkeuzes, zowel op het vlak van voeding als 
op andere domeinen (vb. je werk), i.p.v. je te laten leiden door je lan-
getermijndoelen. Ga aan de slag met deze tips of laat je professioneel 
begeleiden om dit te voorkomen.
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STAP 3 – SAMENVATTING

KEY

Je hebt dagelijks veel wilskracht nodig om je doelen te bereiken, je 
werk goed uit te voeren en tijdens uitdagingen je hoofd koel te hou-
den. Wilskracht is echter als een spier die in je hersenen gelegen is. 
Als je je wilskrachtsspier overbelast, wordt hij uitgeput en kan hij niet 
meer goed functioneren.

WAAR DIEN JE VOOR OP TE LETTEN?

Net zoals je met een overbelaste hamstring niet meer kan sprinten, kan 
je met een overbelaste prefrontale cortex niet meer goed je impulsen 
beheersen of beschik je over onvoldoende wilskracht om correct te 
handelen. Bovendien slinkt dan je algemene energiepeil en zo kom je 
al gauw in een negatieve spiraal terecht. Zo kan je bijvoorbeeld ervaren 
dat je na een lastige werkdag waarin je veel zaken tegen je zin hebt 
moeten doen, thuiskomt en sneller naar fastfood, suiker, een glas wijn 
of een sigaret grijpt of dat je de hele avond voor de televisie hangt.

TOEPASSING OP HET WERK

Op het moment dat je wilskracht daalt, neemt bij stress je reptielbrein 
het over. Dit maakt dat je impulsief reageert en bijvoorbeeld kwaad, 
geïrriteerd of paniekerig handelt of zaken zegt waar je achteraf spijt 
van krijgt of die niet bijdragen tot je langetermijndoelen. Om dit te 
voorkomen, moet je de controle behouden over je autonome zenuw-
stelsel, dat je gas- en rempedaal regelt. Hierbij spelen je ademhaling 
en je hartritmevariabiliteit een cruciale rol. Dit laatste verwijst naar 
de variatie in de op- en neerwaartse golven waarmee je hart klopt. 
Een voldoende hoge hartritmevariabiliteit is een indicator van ge-
zondheid, stressbestendigheid en toont dat je lichaam de natuurlijke 
balans tussen inspanning en ontspanning respecteert.

TIPS VOOR ZELFBEHEERSING ONDER STRESS:

• Je kan je hartritmevariabiliteit verhogen door langzamer in- en  
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uit te ademen, door je uitademhaling te verlengen of door je voor 
te stellen dat je in en uit je hart ademt. 

• Elke focus op een bewuste, langzame ademhaling en associaties 
met het hart, zoals geborgenheid, warmte, rust, liefdevolle vrien-
delijkheid en zelfwaardering, zijn goed om je diep te ontspannen 
en de balans tussen rust en inspanning in je autonome zenuw-
stelsel te herstellen.

• Als bepaalde stressoren je (werk)zekerheid en inkomen bedrei-
gen, kan je dit enkel in evenwicht brengen door oefeningen die 
een grotere veiligheid oproepen. Hiervoor dien je je eerst diep 
te ontspannen, om daarna jezelf bijvoorbeeld liefdevolle, vrien-
delijke dingen toe te wensen, alsof je je eigen kind bent. Zeker 
tijdens werkbedreigende of fundamenteel onzekere periodes in 
je leven (bijvoorbeeld bij een scheiding waardoor heel je leven op 
zijn kop staat) is dit elke dag belangrijk. 

• De juiste voeding helpt je om een maximale wilskracht te beko-
men, zeker tijdens moeilijke omstandigheden. Bij een zwakke 
spijsvertering gaat namelijk veel energie en wilskrachtsreserve 
in je lichaam verloren. Kook zoveel mogelijk zelf, eet en kauw be-
wust (zonder televisie, stressvolle gesprekken, krant of iphone) 
en sla geen maaltijden over. Zie rauwkost, fruit, brood en zuivel 
niet als een maaltijd, maar als een extraatje bij een volwaardige 
maaltijd. Die bestaat uit een combinatie van koolhydraten, eiwit-
ten en vetten. Bovendien is het aangewezen om de microgolf-
oven, kant-en-klare maaltijden en alle zoetstoffen te vermijden. 

WAT ZEGT DE WETENSCHAP HIEROVER? 

• Veel studies wijzen uit dat het verhogen van de hartritmevariabi-
liteit d.m.v. ademhalingstechnieken herstel brengt bij chronische 
stress en depressie, de mentale focus verhoogt, en de stressres-
pons tijdens veranderingsprocessen kalmeert. 

• Door gezond te eten en te zorgen voor een gezonde, goed verteren-
de maag en milt, zal je bovendien je energiepeil, immuniteit, ver-
zadigingsgevoel en bestendigheid tegen pijn en ziekte bevorderen.
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Wat nodig is om een goede leider te zijn, 
is mildheid, naar jezelf en anderen. 
Mildheid ontstaat bijvoorbeeld als je erin 
slaagt een gepaste afstand te behouden 
tegenover wat je tegenkomt. 
Als je kunt lachen om jezelf en je patronen.

Prof. Dr. Jesse Segers(61)

I I .  MEER PRODUCTIVITEIT MET PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 

STAP 4 — LEID VANUIT MILDHEID



114

“Verhoog je impact via verbinding”

STAP 4 – LEID VANUIT MILDHEID 

ZORG- EN JAAGSYSTEEM 
Mildheid verwijst naar een begripvolle, medelevende houding. Het is 
verwant aan de term (zelf)compassie en aan het begrip liefdevolle 
vriendelijkheid. Dit zijn elementen die ingezet worden in de mindful-
ness- en compassie-gebaseerde (klinische) interventies die artsen en 
psychologen gebruiken voor bijvoorbeeld de preventie van depres-
sie(herval) en het omgaan met chronische pijn en stress. Mildheid is 
een basishouding voor zelfzorg en onontbeerlijk voor een vlotte ver-
binding met anderen.
Eerder in dit boek schetste ik reeds het belang van mildheid, zelf-
compassie en liefdevolle vriendelijkheid voor een goede hartritme-
variabiliteit, voldoende wilskracht in je brein, als buffer bij intense of 
chronische stress (zoals een scheiding, werkonzekerheid of aanhou-
dende hoge werkdruk) en voor verminderde depressiviteit en meer 
optimisme en geluk. 

EMOTIEREGULATIESYSTEMEN

Mildheid, met al zijn gezondheidsvoordelen, ervaar je als je zorg-emo-
tie-regulatiesysteem actief is. In dit boek bouw ik verder op de inzich-
ten omtrent de drie emotieregulatiesystemen van prof. dr. Gilbert(24 a, b, c)  

die uiteengezet worden in mijn eerste boek(58). Je hoeft dit echter niet 
gelezen te hebben om te begrijpen wat hier verteld wordt, gezien ik 
hier het voorgaande met nieuwe inzichten integreer. Deze drie sys-
temen kan je zien als mindsets, die afwisselend onszelf en onze ge-
voelens dagdagelijks reguleren. Elk systeem heeft andere bijhorende 
motivatoren, gevoelens, gedragingen en activeert verschillende ge-
bieden in je brein en chemische stoffen(24). Onbalans en overdreven 
focus op de stressvolle, prestatiegerichte systemen met te weinig 
aandacht voor het ontspannende, compassievolle systeem, liggen 

4 
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aan de basis van verschillende stresssyndromen, psychosomatische 
klachten, depressie en burn-out.

ZORGSYSTEEM

Mildheid, met al zijn gezondheidsvoordelen, ervaar je als je zorgemo-
tieregulatiesysteem actief is(24). Dit systeem kalmeert, biedt vrede en 
voldoening, geeft je het gevoel dat je gewoon goed bent zoals je bent. 
Er valt niets te bewijzen, je bent jezelf, je bent tevreden, zonder te 
streven naar meer. Het gaat om een heerlijke toestand die ontspan-
ning in je lichaam en zenuwstelsel bevordert, een overprikkelde geest 
tot diepe rust brengt, een gekwetst hart kan helen en verbinding cre-
eert tussen mensen vanuit kwetsbaarheid, geborgenheid en liefde-
volle vriendelijkheid.

JAAGSYSTEEM

Als leidinggevende functioneer je echter het grootste deel van je (werk)
tijd in het jaagsysteem. De oorsprong van dit jaagsysteem gaat tiendui-
zenden jaren terug. Het ervaren van een stressreactie had voor de oer-
mens de belangrijke functie om gestimuleerd te worden om zich voort 
te planten of te jagen (positieve stress), maar ook om zich te verdedi-
gen zodat hij zelf niet de maaltijd werd (negatieve stress). 
De positieve, motiverende stress van het jagen bestaat nog steeds, 
maar nu in de vorm van de jacht op een partner, de buit binnenhalen 
of in de vorm van een groot project op je werk. De jachtstress ervaar je 
vandaag in de vorm van boeiende uitdagingen die je aangaat met een 
mooi einddoel voor ogen. Als je je in deze modus zit, bevindt je lichaam 
zich in een zekere staat van spanning en paraatheid. Bij deze jaagmo-
dus zijn hormonen zoals dopamine actief. Je ervaart vooral actie-, doel- 
en prestatiegerichtheid. Achteraf krijg je een kick van “yes, I did it”.

GEVAARSYSTEEM

De negatieve stress van het overleven tijdens de jacht of jezelf verde-
digen om een buit binnen te halen, ervaar je vandaag in de vorm van 
alertheid en angst voor (vaak ingebeeld) gevaar. Gezien wij in een vei-
lig werelddeel (zonder oorlog) leven, is het voornaamste reële gevaar 
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de vrees om onze job, inkomen en overlevingszekerheid te verliezen 
of om bijvoorbeeld aangereden te worden tijdens het verkeer. Je kan 
echter net dezelfde stressreactie oproepen door niet-reëel gevaar 
dat je mentaal oproept door aan een stressvolle situatie te denken 
(je beeldt je bvb een rampscenario in). Voorbeelden hiervan zijn de 
angst voor een mogelijke bomaanval of angst om verbaal aangevallen 
te worden op je werk door een kwade, ontevreden leidinggevende als 
je slecht nieuws moet brengen en ziet dat hij of zij een slechte dag 
heeft.	Ook	een	aanval	op	jezelf,	in	de	vorm	van	zelfkritische	gedachten	
zoals “Ik zal door de mand vallen, ik kan deze job niet aan, men zal mij 
ontslaan, ik zal ziek worden en nergens nog werk vinden”, activeert je 
gevaarsysteem, waarbij je de stresshormonen adrenaline en cortisol 
produceert. 

In	onderstaande	afbeelding	krijg	 je	 een	overzicht	 van	Gilberts	drie	
emotieregulatiesystemen en de bijhorende functies, hormonen en 
gevoelens(24c).

De drie emotieregulatiesystemen. Aangepast van Gilbert, P. (2009), 
“The Compassionate Mind – A New Approach to Life’s Challenges”(24c)

JAAGSYSTEEM
Functie: ons motiveren om 

 te werken om middelen
te verkrijgen om te overleven,  

beloond willen worden
Hormoon: dopamine

Gevoelens: streverig, (meer)  
willen, opgejaagd, gedreven

GEVAARSYSTEEM
Functie: mogelijkse bedreiging  

snel detecteren en jezelf  
beschermen voor gevaar 

Hormoon: adrenaline en cortisol
Gevoelens: angstig, kwaad,  

nerveus

ZORGSYSTEEM
Functie: veiligheid, rust, verbinding 

Hormoon: oxytocine
Gevoelens: voldaan, veilig,  

verbonden, vertrouwd, geborgen,  
je wil je niet bewijzen en voelt je  

goed zoals je bent, alles is oké  
zoals het reeds is
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In onderstaande tabel lees je een aantal associaties met het jaag- en 
zorgsysteem.

 
Zorgsysteem Jaagsysteem

Ontspanning en vrede Inspanning en actie

Ruime, losse helikoptervisie Focus, opwinding en  
 doelgerichtheid

Kalmte en voldoening Streven en presteren

Tevreden zijn met de realiteit Het is nooit genoeg, er is altijd  
in al zijn eenvoud. Zo is het goed. iets meer te bereiken of behalen

Rust De kick van ‘yes, I did it’  
 of ‘I’ve got it’

Je voelt dat je goed bent zoals  Je wil je bewijzen 
je bent en waardeert je  
kwaliteiten. Je wil je dus niet  
bewijzen 

Niets persoonlijk nemen Dingen snel persoonlijk nemen,  
 zich aangevallen voelen

Bij stress kiezen voor de  Bij stress kiezen voor de fight- 
tend-and-befriend-reactie flight-freeze-reactie

Samen naar een oplossing  Ongewenste situaties vermijden,  
zoeken voor een probleem,  over de hoofden van de anderen 
de kloof met anderen trachten spreken om je punt te maken. Bij 
 te reduceren door op  een ander wel aanwezig zijn zon- 
gelijkenissen te focussen der echt te luisteren

Ruimte voor gevoel en  Mentale problem-solving en ratio 
emotionele intelligentie tellen

Oxytocine knuffelhormoon Dopamine gelukshormoon

Associaties bij het jaag- en zorgsysteem
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Het is raadzaam om tijdens je werk afwisselend in je zorg- en jaagsys-
teem te vertoeven. Je kan je niet tegelijk in beide systemen bevinden. 
Bepaalde personen, activiteiten en ervaringen zullen bij jou dus of-
wel je zorgsysteem ofwel je jaagsysteem activeren. Sommige mensen 
bevinden zich van nature al meer in het ene dan in het andere sys-
teem. De maatschappij legt echter een enorme focus op prestatie en 
resultaat, waardoor veel mensen, inclusief leidinggevenden, in een 
overdreven jaagmodus verkeren. De hormonen die hiermee gepaard 
gaan, werken verslavend, waardoor het moeilijk wordt om op te hou-
den met hard te werken. Het geeft je namelijk een ‘kick’ en een lekker 
gevoel om te blijven doorgaan. 

De boog kan echter niet altijd gespannen staan. In lijn met je ultradi-
aanse ritmes heeft elke mens op bepaalde ogenblikken nood aan rust, 
vrede en verbinding (zorgsysteem) en op andere momenten aan ac-
tie, focus en opwinding (jaagsysteem). Puur biologisch gezien dienen 
we een groot aantal uren per dag te slapen (volgens het circadiaans 
ritme) en te rusten (volgens het ultradiaans ritme). 
Deze toestanden van rust en ontspanning maken deel uit van je 
zorgsysteem. Je dient dus meer dan de helft van je dag in je zorgsys-
teem te verkeren (berekend op basis van het gemiddelde van acht 
uren	slaap,	drie	uur	pauze	en	de	aanloop-	en	afbouwfase	van	je	pro-
ductiviteitspiek). 

> Hoeveel uren per dag verkeerde je gisteren in je ontspannen zorgsys-
teem? 
> Hoeveel uren per dag verkeerde je gisteren in je doelgerichte jaagsys-
teem? 
> Welke personen, activiteiten en ervaringen horen bij je ontspannende 
zorgsysteem (inclusief je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties)?
> Welke personen, activiteiten en ervaringen horen bij je actiegerichte 
jaagsysteem (inclusief je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties)?
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Personen waarmee  
je omgaat

Activiteiten die je 
onderneemt 

Ervaringen, zaken 
die je meemaakt  
of overkomen 

Innerlijke ervaringen: 
gedachten, gevoelens 
en lichamelijke 
sensaties

Zorgsysteem

Bv. mijn collega of 
partner

Bv. leuk praatje slaan 
met een collega bij het  
koffieapparaat

Bv. mijn kind zien 
spelen

Bv. “Ik voelde me heer-
lijk rustig, mijn lichaam 
was ontspannen, ik 
glimlachte spontaan, 
ging langzamer ade-
men en prees mezelf ge-
lukkig en genoot ervan 
om mijn kind zo snel te 
zien groeien”

Jaagsysteem

Bv. mijn leidinggevende 
of ouder

Bv. werken aan een 
project tegen een 
deadline

Bv. onverwacht in de 
file staan

Bv. “Ik voelde me opge-
jaagd, angstig en ner-
veus, ik dacht dat mijn 
partner kwaad zou 
zijn. Ik voelde hartklop-
pingen, spanning in 
mijn schouders en mijn 
onderrugpijn speelde 
weer op”

Hieronder lees je een voorbeeld ter inspiratie.

We ervaren allemaal dagen waarop we minder slapen, meer inspan-
nend werk verrichten, of met meer stress geconfronteerd worden 
(bijvoorbeeld	tijdens	een	file	of	bij	een	meningsverschil).	Sommigen	
ervaren zelfs maanden- of jarenlange periodes in het opgejaagde ‘dri-
ve-’ of jaagsysteem, waarbij ze de weg niet meer vinden naar diepe 
rust en ontspannning. Deze situaties geven aanleiding tot ziekte, uit-
putting en burn-out. 
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• Hoe zag je afgelopen maand eruit? Helde je meer door naar het 
jaag- of zorgsysteem?

• Hoe zagen de afgelopen zes maanden eruit? Hoeveel bevond je je 
in het jaag- of zorgsysteem? Hoe komt dit? 

• In welke levensfase bevind jij je nu? Misschien heb je kleine 
kinderen, heb je net promotie gemaakt, ben je op de piek van je 
carrière of kijk je al uit naar je pensioen? Welke balans in het 
jaag- en zorgsysteem gaat gepaard met je huidige levensfase?  
Zo zullen kleine kinderen het vaak moeilijker maken om thuis 
passieve rust en ontspanning te vinden. Ook als je net promotie 
hebt gemaakt of op de piek van je carrière zit, word je uitgedaagd 
en vooral gevraagd om te presteren. Als je je daarentegen op het 
einde van je carrière bevindt, evolueert je attitude meer in de 
richting van rust en genot.

• Hoe zie je je toekomst? Naar welke balans tussen het zorg- en 
jaagsysteem verlang je?

• Hoe groot is de kloof tussen wat je wenst en hoe je leven er nu 
uitziet?

• Wat kan je ondernemen om die kloof kleiner te maken? Noteer 
dit in je tienstappen-actieplan in het volgende hoofdstuk.

Als je dat wenst, kan je je inzichten op een blad noteren volgens on-
derstaand schema.
   

Huidige 
toestand: balans 
zorg-jaagsysteem

Wens: ideale 
balans zorg-
jaagsysteem

Kloof: verschil 
wens-huidige 
realiteit

Actie: om 
de kloof te 
overbruggen
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STRESS OF VERBINDING TIJDENS EEN MEETING 
Op de werkvloer komen vaak sociaal ongemakkelijke situaties voor. 
Een belangrijke vergadering roept bijvoorbeeld bij velen een zekere 
stress op. Dat hoeft daarom geen ongezonde stress te zijn. Die helpt 
je om goed voorbereid en alert te zijn voor wat er gezegd wordt of 
een goede presentatie te geven. Er zijn echter leidinggevenden die 
aan een meeting het gevoel overhouden dat datgene wat ze wilden 
aanbrengen, onvoldoende aan bod kwam of niet (juist) opgevolgd 
wordt. In beide gevallen ontbreekt er verbinding tussen de leden van 
het team die bij de vergadering aanwezig waren. Er is namelijk een 
verschil tussen éénrichtingscommunicatie en verbindende commu-
nicatie. Je kan met andere woorden een poging ondernemen om je 
boodschap over te brengen, maar de vraag is of die boodschap echt 
aankomt bij de ander en hoeveel impact die heeft.

Tijdens een meeting waarin er onvoldoende verbinding is tussen de 
deelnemers, ontstaat onderstaande dynamiek. De reacties zijn in feite 
basisantwoorden op stress. Als antwoord op een bedreiging zullen 
we	als	mens	van	nature	uit	namelijk	vechten	(fight),	vluchten	(flight)	
of bevriezen (freeze). Dit doen we om onze (sociale) overleving te 
verzekeren. 

In welke mate herken je onderstaande reacties bij jezelf of bij je mede-
werkers?

1. Je hebt het gevoel dat er over je heen wordt gelopen, terwijl je 
zelf niet meer luistert (freeze)

2. Je hebt het gevoel dat je de strijd aan het winnen bent door je 
kans	te	grijpen	om	aan	het	woord	te	komen	en	te	blijven	(fight).	
Je merkt achteraf al dan niet op dat de werkelijke impact op het 
gedrag en de opvolging van anderen echter uitblijft.

3. Je merkt dat je meetings uitstelt en vermijdt, uit angst om op-
nieuw	hetzelfde	mee	te	maken	(flight)
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Hoe meer we functioneren in het jaag- of gevaarsysteem, hoe sneller 
we voor één van deze stressreacties zullen kiezen als antwoord op 
stress. 

OXYTOCINE EN DE TEND-AND-BEFRIEND-STRESSREACTIE

Hoe meer je daarentegen in je zorgsysteem verkeert, hoe sneller je 
kan kiezen voor meer verbinding als antwoord op stress. Dit noemt 
men de tend-and-befriend-stress-reactie*. In je zorgsysteem sti-
muleer je namelijk de productie van oxytocine. Die bevordert op zijn 
beurt de tend-and-befriend-reactie als je onder stress staat(52).

Oxytocine is de stof die waarschijnlijk de grootste rol speelt in het cre-
eren van verbinding en mildheid(53). Het verhoogt het oogcontact(54) en 
het vertrouwen(55), terwijl het de activiteit in je amygdala- stressrecep-
tor vermindert en het sociale toenaderingsgedrag stimuleert(56).

Oxytocine	is	het	stofje	dat	vrijkomt	tijdens	het	knuffelen,	vrijen	of	op	
die momenten dat je liefdevol begrip en steun ontvangt. De oxytoci-
nelevels liggen van nature hoger bij vrouwen, doordat dit hormoon 
bij uitstek massaal vrijkomt na een bevalling en tijdens borstvoeding 
om de moeder-kind- hechting te bevorderen. Misschien dat vrouwen 
daardoor	bij	een	conflict	sneller	zullen	trachten	te	verzoenen	in	te-
genstelling tot het competitieve gedrag van hun mannelijke collega’s? 
Oxytocine zorgt voor een verbonden, voldaan, geborgen en veilig ge-
voel dat alles goed is zoals het is. Oxytocine kan ook tijdens sociaal 
ongemakkelijke of stressvolle situaties pijnstillend werken. 

Tijdens een meeting kan het oproepen van je zorgsysteem, dat ge-
paard gaat met oxytocine, ervoor zorgen dat je in de eerste plaats met 
jezelf opnieuw in verbinding kan treden. Je zal je dan, ongeacht de 
uitkomst van de vergadering of het gedrag van anderen, beter voelen 
tijdens en na de meeting. Het leren oproepen van je zorgsysteem tij-
dens stressvolle werkomstandigheden zorgt er dus voor dat je geen 
speelbal	wordt	van	 stress,	 conflict	of	drukte.	Het	helpt	 je	om	 in	de	
eerste plaats goed voor jezelf te zorgen. 

*de neiging hebben om steun te zoeken bij anderen
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Onderstaande tend-and-befriend-strategie zorgt ervoor dat je tij-
dens een meeting vanuit je zorgsysteem en vanuit verbinding met 
jezelf, een impactvolle verbinding met anderen kan maken. Vergeet 
echter niet dat een ander wel degelijk in staat moet zijn om je bood-
schap op te pikken. Soms staan medewerkers of collega’s zozeer on-
der stress dat ze zich niet kunnen verbinden of niet in staat zijn om 
echt te luisteren. Op die momenten erken en aanvaard je dat alleen 
maar. 
De tend-and-befriend-strategie heeft dan vooral de bedoeling om 
de situatie niet te laten escaleren, om jezelf te beschermen voor de 
negatieve impact van de negatieve sfeer, en om je focus te richten op 
datgene waar je wel invloed op kan uitoefenen. 

OEFENING: 

DE TEND-AND-BEFRIEND-STRATEGIE OP HET WERK

1. Schenk aandacht aan je lichamelijke signalen
Richt tijdens een meeting bijvoorbeeld geregeld bewust je aandacht op 
je ademhaling en hartslag.
Adem je sneller of raak je buiten adem? Haal dan een paar keer dieper 
en langzamer adem. Adem een aantal keer langer uit. Zo activeer je je 
ontspanningszenuwstelsel en kalmeer je je brein.

2. Schenk aandacht aan je buikgevoel
• Merk tijdens een meeting geregeld je irritatie op, als je bijvoorbeeld 

vindt dat belangrijke dingen in de meeting niet gezegd worden of 
dat de aandacht naar de verkeerde zaken of mensen gaat (waar-
schijnlijk wil je op dat ogenblik zelf het heft in handen nemen).

• Merk je onrust of angst op, telkens jij je bedreigd of niet competent 
voelt. Waarschijnlijk voel je hier een soort verlamming. Je bent dan 
niet in staat om iets constructiefs bij te dragen tot het gesprek.

• Merk je schaamte op als je je niet gezien of onbelangrijk voelt. 
Waarschijnlijk wil je dan het liefst wegkruipen.

• Aanvaard dat je tijdens de meeting misschien niet de beste versie 
van jezelf zal zijn of de gewenste uitkomst zal verkrijgen, maar 
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zorg ervoor dat je gemoed en werkritme hier voor de rest van de 
dag niet door verstoord worden. De oefeningen uit de eerste drie 
hoofdstukken van personal energy management helpen je hierbij. 
Als je bijvoorbeeld regelmatig mindfulness beoefent, dan leer je 
sneller opmerken hoe je je voelt en kan je op basis daarvan ingrij-
pen en voorkomen dat je wordt meegesleept in de mallemolen van 
stress en onrust.

• Schenk aandacht aan de manier waarop je iets zegt (je stemvo-
lume, intonatie en lichaamstaal). Als je beslist om de olifant in de 
kamer te benoemen of om voor je statement te gaan, schenk dan 
aandacht aan hoe je dat communiceert. 90% van je boodschap zit 
namelijk niet in wat je zegt, maar de manier waarop  je dat doet. 

Hieronder een aantal communicatietips:
• Zorg dat je op voorhand goed weet wat je wil zeggen
• Kijk de ander(en) aan, maak oogcontact tijdens het spreken
• Ga rechtop zitten of sta met je voeten stevig op de grond
• Adem diep in en uit
• Ontspan je schouders
• Gebruik vooral ik-boodschappen en geen jij-taal. Valt het je op 

dat je elke zin met feedback op de ander wil starten (“Jij zegt dat 
wel, maar ik vind…”), slik dan je woorden in en herformuleer 
je boodschap. Elke zin die enigszins kritisch of aanvallend kan 
overkomen op een ander, zal snel een instinctieve reactie uit-
lokken van ons diepste, oudste breindeel (je reptielenbrein). Dit 
gaat alleen maar in de verdediging of tegenaanval. Elke kans op 
een constructieve samenwerking is dan verkeken. Het enige wat 
je op dat moment kan doen, is afwachten en het even laten rus-
ten. Na een tijdje kan dit breindeel kalmeren en wordt een écht, 
verbindend gesprek weer mogelijk. 

Je kan dit soort destructieve gesprekken voorkomen door stil te staan 
bij wat je ten diepste motiveert. Start vanuit die behoefte je bood-
schap met een “ik-zin”. Bijvoorbeeld “Jij haalt de deadlines nooit” 
wordt “Ik hou ervan om de deadline op tijd te halen. Ik krijg erg veel 
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stress door de tijdsdruk om een deadline niet op tijd af te hebben. 
Daardoor erger ik me er zo aan als jij je deadline niet op tijd af hebt.” 

Als je met deze tip begint te oefenen, zal je merken hoe snel je ver-
valt in verdoken jij-boodschappen. Daarbij start je je zin bijvoorbeeld 
met	“ik	vind	het	niet	fijn	dat..”	en	eindig	je	echter	opnieuw	met	“jij	de	
deadline nooit haalt”.  Dit triggert opnieuw de verdedigingsreactie bij 
de ander. Tracht op voorhand te oefenen met hoe jij je ik-boodschap 
zal overbrengen tijdens de meeting om maximale impact vanuit ver-
binding te hebben.

UITSLUITING

Verbinding is noodzakelijk, maar heeft echter ook een keerzijde: ‘wij’ 
tegenover ‘zij’. Als jij je bijvoorbeeld verbindt met de andere leiding-
gevenden (wij), maar de arbeiderspopulatie in je bedrijf als ‘anders’ 
(zij) beschouwt, dan gebeurt er iets in je brein waardoor je de produc-
tiemedewerkers sneller als minderwaardig ziet en een neerbuigende 
behandeling van die doelgroep rechtvaardigt(32). Hetzelfde geldt voor 
situaties waarin je met je team (wij) kiest voor een bepaald project. Je 
zal in dat geval hen die hier niet aan meewerken (zij), sneller buiten 
je kring van connecties  plaatsen en de verschillen met hen benadruk-
ken. Hier schuilt ook het gevaar van het onethische gedrag waarbij 
je verwante personen (wij) een voorkeursbehandeling geeft, en de 
mensen waarmee je minder voeling hebt (zij), minder kansen biedt 
in plaats van ze met objectieve criteria te benaderen.  
Een zekere agressiviteit en uitsluiting zitten dus ingebakken in de 
mens als biologisch wezen. Let er voor op om bepaalde mensen niet 
als ‘anders’ te bekijken. Wees mild en focus meer op de gelijkenissen 
en wat jullie verbindt dan op de verschillen. Wees hierin ook mild 
voor jezelf. Je brein gaat namelijk niet enkel anderen uitsluiten, maar 
ook die delen van jezelf waar je niet van houdt. Er ontstaat dan een 
conflict	met	bepaalde	eigenschappen	van	jezelf,	wat	tot	veel	zelfkri-
tiek leidt. Je kan dan bijvoorbeeld jezelf haten telkens je op de weeg-
schaal staat.
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JE ENGELTJE EN JE DUIVELTJE

Iedereen heeft een engeltje en een duiveltje in zich. Het duiveltje staat 
voor haat en veroordeling, terwijl het engeltje liefde en mildheid in zich 
draagt. Je geluk en verbinding hangen af van de keuze die je maakt. Bei-
de stemmen zullen er altijd zijn. Bij de ene persoon komen ze frequenter 
of intenser voor dan bij de ander. 
Niemand kan echter zijn duiveltje verslaan door ermee te vechten of 
het te negeren. Je kan enkel maar proberen je bewust te zijn van je nei-
ging naar agressiviteit of irritatie in een stressvolle situatie en jezelf er 
niet om veroordelen. Op het moment dat je dat doet, ben je namelijk 
naar jezelf aan het kijken door de ogen van je engeltje. De oefeningen in 
dit boek (vooral de eerste drie hoofdstukken personal energy manage-
ment) zijn ontwikkeld om de stem van je engeltje te versterken.
Hiervoor heb je alle mogelijkheden in je brein. Je beschikt over miljoe-
nen jaren oude breinstructuren die empathie, samenwerking en liefde-
volle vriendelijkheid bevorderen. De grootte van je brein is de laatste 
drie miljoen jaar zelfs verdriedubbeld voornamelijk in functie van deze 
interpersoonlijke capaciteiten. Hierdoor draag je alle mogelijkheden 
om vriendelijk, onbaatzuchtig, rechtvaardig, vergevingsgezind, moreel 
correct, betekenisvol en vrijgevig te handelen en een goede reputatie bij 
anderen op te willen bouwen(33).

MASCULIEN EN FEMINIEN LEIDERSCHAP
Onze VUCA-wereld (Volatile Uncertain Complex Ambiguous) is steeds 
in verandering (V) en vol onzekerheid (U), complexiteit (C) en ondui-
delijkheid	(A).	Dit	vraagt	van	ons	veel	flexibiliteit	en	aanpassingsver-
mogen. Verandering kan er pas zijn als men zich veilig voelt. 

Bart wil dat zijn telefoniste klantvriendelijker wordt. Zijn initiële aan-
pak om haar te vragen zich meer te gedragen zoals de nieuwe, klantge-
richte medewerkster die veel jonger is, werkt niet. Om bij de telefoniste 
de bereidheid te bekomen om zich aan te passen, is er veiligheid nodig. 
Daarom dient hij haar te tonen dat hij haar waardeert, zodat ze zich 
veilig voelt en niet bedreigd wordt in haar eigenwaarde of in haar vrij-
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heid om haar job uit te oefenen. Tijdens een opbouwend gesprek slaagt 
Bart erin om voorzichtig, rekening houdend met haar gevoelens, het 
onderwerp aan te kaarten en de gewenste verandering te bespreken. 

Doordat we in onze ambigue wereld niets éénduidig, helder of mak-
kelijk kunnen interpreteren, moeten we bovendien open minded zijn. 
We dienen verschillende perspectieven te integreren, van mening 
durven veranderen en durven falen. Dit zijn elementen die bij het 
zorgsysteem horen.

Veel leidinggevenden zitten echter vastgeroest in het jaagsysteem 
met zijn gewoontes van mental problem solving en hardwerkende ac-
tie- en doelgerichtheid. Op die manier is er te weinig ruimte om leiding 
te geven vanuit het zorgsysteem met zijn neiging naar luisteren, mild-
heid en veiligheid.

MANNELIJKE-VROUWELIJKE COMPETENTIES

De yin-yang-symboliek uit het Oosten leert ons dat alles in het leven 
uit een deel mannelijkheid (yang) en een deel vrouwelijkheid (yin) 
bestaat. De mannelijkheid wordt geassocieerd met bijvoorbeeld actie, 
doelgerichtheid en ratio (jaagsysteem), terwijl vrouwelijkheid geas-
socieerd	wordt	met	aspecten	zoals	rust,	reflectie,	intuïtie	en	emotie	
(zorgsysteem). Elke man of vrouw kan een combinatie van vrouwe-
lijke (yin) of mannelijke (yang) aspecten hebben, alhoewel een man 
vaker mannelijke aspecten zal vertonen en een vrouw de vrouwelijke. 
Opvoeding en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol.  

YIN-YANG-SYMBOOL 

We spreken m.b.t. leiderschap ook van een harde, mannelijke en een 
zachte, vrouwelijke stijl. De kwaliteiten die nodig zijn in onze VU-
CA-wereld, zoals open minded zijn, veranderingsbereidheid, durven 
falen, veiligheid en vertrouwen, horen bij een vrouwelijke leider-
schapsstijl en het zorgsysteem. Er is een behoefte aan zowel mannen 
als vrouwen die deze zachte leiderschapsstijl omarmen om met een 
bedrijf innovatief en competitief te kunnen blijven. 
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Zo spreekt Saskia Van Uffelen, voormalig CEO van Ericcson, in haar 
interview in het boek “Who run the world?” over de behoefte aan een 
gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke competenties, die 
zowel in een man als een vrouw aanwezig kunnen zijn(63). Zij stelt dat 
tijden van onzekerheid en verandering om innovatie en vooruitgang 
vragen, waarvoor vooral vrouwelijke competenties nodig zijn. Saskia 
associeert die o.a. met meer oog voor communicatie en zingeving, als-
ook met vlakkere organisaties. De mannelijke competenties worden 
daarentegen gelinkt aan kordaat en direct de eigen mening uiten en 
aan hiërarchische structuren waarin de mate waarin er naar iemand 
geluisterd	wordt,	vooral	afhangt	van	de	status,	de	plaats	die	iemand	
bekleedt op de hiërarchische ladder.

MASCULIEN-FEMINIEN LEIDERSCHAP

Dit boek belicht mannelijk en vrouwelijk leiderschap vanuit Hof-
stedes cultuurdimensie masculien-feminien, Jungs archetypes ani-
mus-anima en de Oosterse symboliek yin-yang. Dit perspectief be-
nadrukt dat elke man of vrouw zowel mannelijke als vrouwelijke 
leiderschapskwaliteiten in zichzelf kan ontwikkelen en dat de in dit 
boek uiteengezette opvattingen over masculien-feminien leiderschap 
eerder archetypisch benaderd dienen te worden en los van het ge-
slacht staan. Archetypes zijn namelijk niet gekoppeld aan geslacht, 
nationaliteit of opvoeding. Het zijn onbewuste patronen die alle men-
sen delen, als een soort universele databank van fundamentele men-
selijke motieven, collectieve onderliggende denk- en voelpatronen, 
die ons gedrag aansturen. 
De universaliteit van het onderscheid tussen een mannelijke en vrou-
welijke benadering werd reeds 100 jaar geleden door Jung aange-
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haald in zijn archetypes animus en anima, en 50 jaar geleden door 
Hofstede in zijn internationaal cultuuronderzoek. De psycholoog Carl 
Gustav	Jung	definieerde	het	anima als één van de archetypes uit het 
collectief onbewuste, namelijk dat deel van de innerlijke psyche dat 
met de vrouwelijke zijde van een man overeenkomt. Het animus ver-
wijst hierin naar de mannelijke zijde die elke vrouw in zich draagt. 
Jung richtte zich dus op de universele, psychologische aanwezigheid 
van mannelijke en vrouwelijke kenmerken in de psyche van elke man 
en vrouw. 

Evenwicht wordt hierin bereikt door als man voldoende aandacht 
aan je vrouwelijkheid of zachtheid te schenken en als vrouw voldoen-
de aandacht aan je mannelijkheid of hardheid. Sommige masculiene 
culturen staan dit persoonlijk evenwicht echter in de weg. Zo stelde 
Hofstede in zijn internationaal cultuuronderzoek naar de masculini-
teit of feminiteit van een samenleving vast, dat landen zoals België, 
Duitsland, de Verenigde Staten en Japan gemiddeld tot extreem mas-
culien of hard zijn(resp. MAS 54, 66, 62 en 95), terwijl Nederland en de Scandina-
vische landen Zweden, Noorwegen en Denemarken, wereldwijd het 
meest feminien of zacht zijn(resp. MAS 14, 5, 8 en 16)(78). De MAS score geeft de 
masculiniteit weer van een nationale cultuur. Een lagere score duidt 
dus op een feminiene samenleving. 

In een feminiene samenleving worden zowel mannen als vrouwen 
geacht evenveel tijd in hun zorgsysteem te verkeren en dus zacht en 
zorgzaam te zijn, gericht zijn op de kwaliteit van het bestaan. In een 
masculiene samenleving worden daarentegen enkel vrouwen geacht 
veel in hun zorgsysteem te verkeren, en bescheiden, teder en zacht te 
zijn, waarbij mannen vooral geacht worden vanuit hun jaagsysteem 
te presteren, (materieel) succes te bereiken en voldoende assertief 
en hard te zijn. De rolverdeling naar geslacht in een masculiene cul-
tuur bemoeilijkt de ontwikkeling van de zachte, zorgzame, feminiene 
kant van een man. De nationale cultuur zal niet enkel de onzichtbare 
psyche van mannen en vrouwen kleuren, maar ook het gedrag op het 
werk. Zo vermeldt Hofstede in zijn boek “Allemaal andersdenkenden” 
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de belangrijkste verschillen tussen masculiene en feminiene samen-
levingen in de werksituatie in onderstaande tabel(80).

Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen masculiene en femi-
niene samenlevingen qua werksituatie kenmerken. (Hofstede, G., 2016, 
“Allemaal andersdenkenden, Omgaan met Cultuurverschillen”, ©Geert 
Hofstede B.V. Overname met permissie van de auteur.)(80)

Kenmerken van de werksituatie  
in een feminiene samenleving, 
zoals Nederland of de 
Scandinavische landen

Management is intuïtie en consensus 

Conflictenoplossing: compromissen en 
onderhandelingen 

Beloning op basis van gelijkheid  
en behoefte 

Voorkeur voor kleinere organisaties 
of teams 
 
Werken om te leven 

Liever meer vrije tijd dan meer geld

Al dan niet carrière maken is een vrije 
keuze voor beide seksen 

Groter aandeel van de werkende 
vrouwen in hogere beroepen 

Humanisering van de arbeid door 
sociaal contact en onderlinge 
samenwerking 

Kenmerken van de werksituatie in 
een  masculiene samenleving, zoals 
de Verenigde Staten, Japan en voor 
een groot stuk ook België

Management is besluitvaardig en 
assertief zijn
 
Conflictoplossing: uitvechten en de 
sterkste laten winnen 

Beloning op basis van billijkheid en 
prestatie 

Voorkeur voor grotere organisaties 
of teams 

Leven om te werken 

Liever meer geld dan meer vrije tijd 

Carrière maken is verplicht voor 
mannen en een vrije keuze voor 
vrouwen 

Groter deel van de werkende vrouwen 
in lagere beroepen 

Humanisering van de arbeid door 
verruiming van de taakinhoud 
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Opgroeien in onze Belgische, voornamelijk masculiene samenleving, 
maakt het dus enorm moeilijk voor mannen om hun anima of vrou-
welijke, zachte, zorgzame kant te ontwikkelen en voldoende aandacht 
aan hun levenskwaliteit te schenken. Ze leren namelijk vooral om te 
presteren en hard te zijn. Succes en zorgen voor het gezin staan hier 
gelijk aan geld verdienen, veel werken en carrière maken. In een femi-
niene samenleving daarentegen zal het makkelijker zijn voor mannen 
om hun anima te ontwikkelen en ruimte te schenken aan work-life 
balance, meer te ontspannen, tijd door te brengen met hun gezin en 
minder te werken. In een dergelijke samenleving zullen meer man-
nen bewust durven kiezen voor een hogere levenskwaliteit, ook al 
gaat dat gepaard met een lager inkomen. Net daarom is voormalig 
V.S. president Barack Obama een grote inspiratie, doordat hij als man 
en wereldleider voldoende feminiteit in zijn leiderschap omarmde.

Onze nationale focus op masculiniteit maakt het voor vrouwen daar-
entegen juist makkelijker om hun animus of mannelijke, hardere kant 
te ontwikkelen. In een masculiene samenleving ligt het daardoor voor 
de hand dat meer vrouwen de rijkdom van zowel masculiene als femi-
niene leiderschapskwaliteiten kunnen omarmen, terwijl mannen eer-
der naar eenzijdig masculien leiderschap geduwd worden. Kijk maar 
naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die als vrouw toch heel 
wat masculiniteit ontwikkelde in haar leiderschap. De Nederlandse 
koningin Maxima Zorreguieta is een voorbeeld van een vrouw die als 
leider van een feminiene cultuur zelf zowel masculiene als feminiene 
kwaliteiten integreert in haar leiderschap(77). Straus en Pappe beves-
tigen dat in hun feminiene Nederlandse cultuur meer voorbeelden te 
vinden zijn van goede, vrouwelijke leiders die masculiene en femi-
niene kwaliteiten in hun leiderschap combineren, terwijl dit gecom-
bineerd masculien-feminien leiderschap bij hun mannelijke collega’s 
eerder schaars is(77). Als mogelijke reden voor het masculiener wor-
den van de Nederlandse werkaanpak van leidinggevenden verwijzen 
zij onder andere naar de invloed van de Amerikanen.
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GECOMBINEERD MASCULIEN-FEMINIEN LEIDERSCHAP

Dit werkt het best en leidt tot de beste resultaten(75, 76). Het betekent 
dat je een feminiene (relatiegeoriënteerde) manier afwisselt met een 
masculiene (taakgeoriënteerde) stijl, naargelang de situatie waarin 
leiding moet worden gegeven, wat het probleem is en de behoeften 
van de omgeving. 

Er werd veel onderzoek verricht naar taak- en relatie- of mensgericht 
leiderschap. Dit zijn concepten die tientallen jaren geleden reeds ge-
introduceerd werden in de managementliteratuur, maar die vandaag 
nog steeds relevant zijn. 

Een taakgeoriënteerde leider werkt vooral vanuit masculiene ener-
gie en gebruikt voornamelijk linkerhersenhelftfuncties, zoals ratio, 
systematiek, oog voor detail en structuur. Zo zullen taakgeoriënteerde 
leiders	geneigd	zijn	om	de	rollen	van	hun	medewerkers	te	definiëren	
en organiseren, uit te leggen welke activiteiten iedereen dient te doen 
en wanneer, hoe en waar de werktaken uitgevoerd moeten worden(29).

Relatiegeoriënteerde leiders zijn daarentegen eerder bezorgd om 
anderen,	 trachten	 emotionele	 conflicten	 op	 te	 lossen,	 houden	 van	
een open en transparante communicatie (niet hiërarchisch), bieden 
sociaal-emotionele ondersteuning en bevorderen gelijkwaardige in-
spraak(30). Een relatiegeoriënteerde leider werkt dus vooral vanuit 
feminiene energie en gebruikt voornamelijk rechterhersenhelftfunc-
ties, zoals het gevoelsmatige en intuïtieve, de focus op het totaal- 
plaatje en openheid voor verschillende perspectieven.
 
> Waarin herken jij je het meest?

Om naargelang de context masculien of feminien leiderschap in te zetten, 
dient een leider deze beide leiderschapsstijlkenmerken eerst bij zich- 
zelf te ontwikkelen. Je kan namelijk geen empathie of intuïtie faken, 
want het moet intrinsiek al bij jou aanwezig zijn om resultaat te behalen.
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In	de	onderstaande	 figuur	vind	 je	een	weergave	van	associaties	met	
masculien en feminien leiderschap. Zoals het Oosterse yin-yang sym-
bool illustreert, horen ze onlosmakelijk bij elkaar, maken ze steeds deel 
uit van elkaar en kan het één niet zonder het ander bestaan. Dat zie je 
door de witte stip in het zwarte vlak en de zwarte stip in het witte vlak. 
Het yin-yang symbool symboliseert hoe beide polen even waardevol 
zijn, en hoe ze elkaar aanvullen doorheen verschillende contexten en 
persoonlijke ontwikkelingsstadia. Externe omstandigheden en het ei-
gen ontwikkelingsproces zullen een leider op verschillende momenten 
uitnodigen tot een lichte of extreme vorm van de masculiene of femi-
niene stijl, afgewisseld met een gebalanceerd evenwicht tussen beide. 

ONEVENWICHT IN MASCULIEN-FEMINIEN LEIDERSCHAP

Dit boek is geschreven voor die leiders die neigen naar de masculiene 
kenmerken, overpresteren en te weinig ontspannen. Daarom ligt de 
focus in dit boek eerder op het beschrijven en aanduiden van de voor-
delen van de feminiene stijl. Indien men vastgeroest zit in één stijl, in 
dit geval de masculiene, dan ligt de oplossing in het terug bewegen 
naar het midden van het continuüm. Daarvoor is het nodig om de har-
de, masculiene, presterende en actiegerichte levensstijl los te laten en 
extra aandacht en ruimte te schenken aan de zachte, zorgzame rela-
tiegerichte feminiene stijl. Dit boek velt geen waardeoordeel over wat 
juist of fout is. Feminien leiderschap is niet beter dan masculien lei-
derschap en vice versa. Het is de combinatie en integratie van beide 
die werkt. Dit geldt echter vooral voor een gebalanceerd persoon. In 
het kader van de ongebalanceerde overdrive-masculiene stijl van de 
leiders waartoe dit boek zich richt, is het echter aangewezen om de 
feminiene leiderschapsstijl te ontwikkelen.

Daarnaast toont onderzoek dat feminien, zelfontwikkelingsgericht 
leiderschap helpt in het voorkomen van werkstress en burn-out, ter-
wijl prestatiegerichte leiders hun medewerkers eerder meer stress 
bezorgen(86). 

Vink	in	onderstaande	figuur	aan	wat	bij	jou	hoort	en	onderlijn	wat	je	
verder wil ontwikkelen bij jezelf.
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FEMINIEN LEIDERSCHAP 

(YIN)

Gelinkt aan het zorgysteem: 
• gevoelens van kalmte, 

voldoening, ontspanning, vrede.
• het hormoon oxytocine 

(pijnstillend en verbindend 
‘knuffelhormoon’)

• je wil je niet bewijzen, want je 
voelt dat je al goed bent zoals 
je bent

• je wil samen met anderen naar 
oplossingen zoeken, je neemt 
niets persoonlijk, je kiest de 
tend-and-befriend-reactie op 
stress

• je waardeert je kwaliteiten en 
voelt dat jij en je leven reeds 
goed genoeg zijn

• voornamelijk lichamelijke 
ontspanning

• gelinkt aan o.a. empathie-, 
altruïsme- en helikopterview-
netwerken in je brein, die zich 
ontwikkelen door bv. mildheids-, 
liefdevolle vriendelijkheids- en 
inzichtsmeditaties(69)

Door één of meerdere van volgende 
elementen: 

Resonantie: emotioneel afgestemd 
zijn op de groep

Bezorgd om anderen, trachten 
emotionele conflicten te verminderen, 
bieden sociaal-emotionele 
ondersteuning en bevorderen een 
gelijkwaardige inspraak

Luisteren, verbinden, mild, 
mensgeoriënteerd

MASCULIEN LEIDERSCHAP 

(YANG)

Gelinkt aan het jaagsysteem: 
• gevoelens van inspanning en 

actie, streven en presteren. 
• het gelukshormoon dopamine 

dat de kick geeft van ‘yes, I did 
it’. 

• je wil je graag bewijzen en 
‘iemand’ zijn of opklimmen, je 
neemt dingen snel persoonlijk 
op.

• je neigt naar de fight-flight-
freeze reactie op stress

• het is nooit genoeg: er is altijd 
iets meer te bereiken of te 
behalen 

• lichamelijke spanning
• vernauwde aandacht en focus in 

je brein
• je bent alert voor mogelijke 

bedreigingen en kan snel shiften 
naar het gevaarsysteem, waarin 
je angst, nervositeit, kwaadheid 
of walging voelt

Door één of meerdere van volgende 
elementen: 

Dissonantie: op zichzelf gericht zijn, 
niet afgestemd op wat er leeft in de 
groep

De rollen van medewerkers definiëren 
en organiseren, uitleggen welke 
activiteiten iedereen uitvoert en 
wanneer, hoe en waar dit moet 
gebeuren.

Actie-, doel-, en prestatiegericht, 
taakgeoriënteerd
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Ruimte voor gevoel en emotionele 
intelligentie 

Houden van open en transparante 
communicatie en van zingeving in 
de job

Vlakkere organisaties

Soms wel, soms niet zeggen wat op je 
maag ligt

Verschillende elementen in je visie in 
beschouwing nemen, open minded

Gebruikt vooral de 
rechterhersenhelftfuncties: het 
gevoelsmatige en intuïtieve, focus 
op het totaalplaatje, openheid voor 
verschillende perspectieven

Activeert bij medewerkers het 
rustgevende (‘default’) breinnetwerk 
en breingebieden die instaan 
voor positieve gevoelens en 
toenaderingsgedrag.

Voorbeeld van een mannelijke 
leider met veel vrouwelijke 
leiderschapsstijlkenmerken: Barack 
Obama (voormalig president van de 
Verenigde Staten).

Mental problem solving en 
rationalisatie

Hoe meer status en hoe hoger de 
hiërarchische positie, hoe meer er 
naar iemand geluisterd wordt

Hiërarchische organisaties

Met de vuist op tafel slaan en je 
mening eruit gooien

Zwart of wit, lineair of logisch denken

Gebruikt vooral de linkerhersenhelft: 
ratio, systematiek, oog voor detail en 
structuur

Activeert bij medewerkers vooral 
het opjagende taaknetwerk, 
vernauwde aandacht en sociaal 
vermijdingsgedrag.

Voorbeeld van een vrouwelijke 
leider met veel mannelijke 
leiderschapsstijlkenmerken: Angela 
Merkel (Bondskanselier Duitsland).
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WETENSCHAP BEVESTIGT DAT MILD LEIDERSCHAP WERKT!

Wetenschappers vroegen in een experiment aan mensen om eerst te-
rug te denken aan hun ervaringen met een leidinggevende die zich 
emotioneel afstemt op de groep (dit heet resonantie) en leiding gaf 
vanuit mildheid, (zelf)bewustzijn en een gezamenlijk, inspirerend, 
hoopvol toekomstperspectief(29).
De personen die aan deze leiders terugdachten, activeerden automa-
tisch hun rustgevende (‘default’) breinnetwerk en breingebieden die 
instaan voor positieve gevoelens en toenaderingsgedrag. Medewer-
kers voelden zich met andere woorden blijer, rustiger en soci-
aler bij een resonante leider (met de kenmerken van een femi-
nien leiderschap).

Vervolgens vroegen de onderzoekers aan mensen om herinneringen 
op te roepen aan een leider die niet afgestemd was op wat er emotio-
neel leefde in zijn of haar team (dit heet dissonantie) en eerder taak-
gericht leiding gaf vanuit een probleemoplossende, praktische visie. 
In dit geval werd het opjagende (‘taak’-) netwerk gedurende twee-
derde van de tijd geactiveerd, wat gepaard ging met een onderdruk-
king van het rustgevende, sociale breinnetwerk. Bovendien werden 
de breingebieden voor negatieve gevoelens, verminderde mildheid, 
vernauwde aandacht (tunnelvisie), en vermijdingsgedrag actiever. 
Medewerkers werden dus negatiever, opgejaagder en minder 
open-minded, mild en sociaal bij een dissonante leider (met de 
kenmerken van een masculien leiderschap).

CONTEXTUELE AMBIDEXTERITEIT

Gecombineerd masculien-feminien leiderschap vergt een mate van 
contextuele ambidexteriteit. Dit is een gewenste capaciteit in inno-
vatieve omgevingen en verwijst naar het vermogen om tegelijk twee 
tegenstrijdige sporen te volgen(79). In onze VUCA-wereld moet een 
bedrijf niet enkel de bestaande activiteiten managen, maar ook in-
noveren om competitief te blijven. Het bedrijf richt zich dus op zowel 
exploiterende als explorerende activiteiten. Daarbij verwijst exploi-
tatie naar het werken IN het bedrijf of zorgen dat het bedrijf ‘draait’. 
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Exploratie verwijst naar het werken AAN het bedrijf of zorgen dat 
het bedrijf innoveert. Bedrijven passen dit ambidexter vermogen toe 
door bijvoorbeeld de afdeling Research & Development of Marketing 
vanuit een lossere bedrijfscultuur te leiden, met weinig hiërarchie 
en veel autonomie en vernieuwing, terwijl andere afdelingen geleid 
worden vanuit een strakkere cultuur, waar centralisatie en standaar-
disatie	met	het	oog	op	kostenbesparing	en	efficiëntie	centraal	staan.

AMBIDEXTERITEIT EN LEIDERSCHAP SAMENGEVAT

Ambidexteriteit: het organisationele vermogen om tegelijk twee 
tegenstrijdige sporen te volgen. Bijvoorbeeld: als bedrijf niet enkel 
kostenefficiënt	 zijn,	maar	 ook	 innovatief	 en	 hiervoor	 verschillende	
strategieën in afzonderlijke afdelingen volgen.
Contextuele ambidexteriteit: het	individuele	vermogen	om	afhan-
kelijk van de context te schakelen tussen exploiterende activiteiten, 
die zorgen dat je afdeling dagelijks vlot blijft functioneren, en explo-
rerende activiteiten, die zorgen dat je aangepast blijft aan de vereis-
ten van onze VUCA-wereld. 
Gecombineerd masculien-feminien leiderschap: is een vorm van 
contextuele ambidexteriteit, waarin een leider naargelang de context 
schakelt tussen masculien, taakgericht en feminien, relatiegericht lei-
derschap.
Exploitatie en masculien leiderschap: werken IN je zaak of afde-
ling met een focus op exploitatie vereist vooral masculiene leider-
schapskenmerken, zoals taakgerichtheid, opvolging, logica en een 
goede taak- en rolverdeling. 
Exploratie en feminien leiderschap: werken AAN je zaak of af-
deling met een focus op exploratie vereist vooral feminiene leider-
schapskenmerken, zoals open minded zijn, nieuwe denkkaders toe-
laten, creativiteit en relationele skills zoals vertrouwen en luisteren.
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Onze VUCA-wereld is echter zo veeleisend geworden, dat deze duale 
capaciteit vandaag een noodzaak blijkt bij elke leidinggevende. Con-
textuele ambidexteriteit is een toepassing hiervan en verwijst naar 
het individuele vermogen om afwisselend tegenstrijdige sporen te 
volgen.
Zo zal een leidinggevende “contextueel” ambidexter zijn, door af-
hankelijk	van	de	specifieke	context	masculiene	of	 feminiene	 leider-
schapskwaliteiten in te zetten. We spreken dan van een gecombi-
neerd masculien-feminien leiderschap.

A juggler who is very good at manipulating 
a single ball is not interesting. It is only when 
the juggler can handle multiple balls at one 
time that his of her skill is respected

Tushman & O’Reilly(72)

Masculien leiderschap kan goed ingezet worden tijdens het exploite-
ren of uitbaten van je afdeling of zaak. Je zorgt dan bijvoorbeeld dat 
de medewerkers van je afdeling dagelijks vlot kunnen doorwerken of 
je praat met een klant over het onderhoud van zijn installatie. Hier 
werk je als het ware IN je zaak of afdeling. Dit vergt veel masculiene 
leiderschapskwaliteiten, zoals taakgerichtheid, opvolging, logica en 
een goede taak- en rolverdeling. 
 
Vrouwelijk leiderschap zal je daarentegen goed kunnen inzetten tij-
dens het exploreren en innoveren van je afdeling of zaak. Je schenkt 
dan bijvoorbeeld aandacht aan nieuwe mogelijkheden tijdens ver-
kennende gesprekken met klanten en medewerkers. Hier bouw je als 
het ware AAN je zaak of afdeling. Dit vergt veel vrouwelijke leider-
schapskwaliteiten zoals open minded zijn, nieuwe denkkaders toe-
laten, creativiteit en relationele skills zoals vertrouwen en luisteren.
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STAP 4 – SAMENVATTING
 

KEY

Mildheid verwijst naar een begripvolle, medelevende houding. Een 
milde houding, waarin je jezelf en anderen vanuit liefdevolle vriende-
lijkheid behandelt, is gelinkt aan meer veerkracht, gezondheid, wils-
kracht, optimisme en verminderde depressiviteit. Mildheid hoort bij 
een feminiene leiderschapsstijl. 

HOE DOE JE HET?

Mildheid ervaar je als je zorg-emotieregulatiesysteem actief is. Dit kal-
meert en ontspant je, helpt je vredig, voldaan en tevreden voelen met 
jezelf en je leven. Je wil dan niets bewijzen of je hoeft niets te presteren 
om “iemand” te zijn, want je hebt het gevoel dat je al goed bent zoals 
je bent. Je kan zowel als man of vrouw een feminiene leiderschapsstijl 
ontwikkelen door evenveel aandacht aan gevoelens, relaties en intuïtie, 
als aan ratio, logica en taak- en doelgerichtheid te schenken.

WAARVOOR DIEN JE OP TE LETTEN?

De tegenhanger van het zorgsysteem is het jaagsysteem. Je ervaart 
in dit systeem jaag-stress in de vorm van boeiende uitdagingen die 
je aangaat, vol gedrevenheid en actiegerichtheid, met een mooi eind-
doel voor ogen. Dit zijn elementen die horen bij de masculiene lei-
derschapsstijl. Je lichaam staat dan onder een zekere spanning en 
paraatheid, wat bij langdurig blijven presteren en doorwerken, zon-
der voldoende rust, helaas leidt tot chronische stress, uitputting en 
ziekte.

TOEPASSING OP JE WERK  
Hoe meer je in je zorgsysteem verkeert, hoe meer je tijdens 
werkstress,	werkdruk	of	-conflicten,	zal	kiezen	voor	de	constructieve	
tend-and-befriend-strategie	en	de	 stressvolle	 fight/flight/freeze	 re-
acties, a.h.w., ‘overrulen’. Hier zoek je samenwerking en verbinding 
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om het probleem of de stressor beter aan te kunnen. Dit stimuleert je 
oxytocineproductie, waardoor je je beter voelt, je stress vermindert 
en je beter met de uitdagingen om kan gaan.

TOEPASSING OP LEIDERSCHAP

Voldoende tijd in je zorgsysteem spenderen en vanuit mildheid met 
jezelf en anderen omgaan, helpt je om je feminiene  leiderschapskwa-
liteiten te ontwikkelen, zoals relatiegeoriënteerdheid, empathie, het 
grotere plaatje zien en open en transparant communiceren. Vaak ligt 
de nadruk in onze samenleving vooral op masculiene leiderschaps-
kwaliteiten, zoals taakgerichtheid, hiërarchische communicatie, doel-
gerichtheid en lineaire logica, ongeacht of we man of vrouw zijn. Je 
bekomt de beste resultaten als je beide leiderschapsstijlen combi-
neert	en	afhankelijk	van	de	context	toepast.	We	spreken	dan	van	een	
gecombineerd masculien-feminien leiderschap of ook wel een con-
textueel ambidexter leiderschap, waarbij je schakelt tussen exploite-
rende taken die je afdeling of zaak draaiende houden, en exploreren-
de taken, die je afdeling of zaak helpen groeien.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP HIEROVER? 

• Onderzoek toont dat mensen zich vreugdevoller, rustiger en so-
cialer voelen bij een milde, relatiegerichte leider en zich nega-
tiever, opgejaagder, gefocuster en minder open minded, mild of 
sociaal voelen bij een eenzijdig hardere, taakgerichte leider. 

• Een combinatie van masculien en feminien leiderschap levert 
echter de beste resultaten op. Belangrijk hierbij is om als leider 
je stijl aan te passen naargelang de context.

• Je hebt zowel een milde als een harde stem in je. Zie het als je 
engeltje en je duiveltje. Je hebt alle mogelijkheden in je om je mil-
de, empathische stem verder te ontwikkelen. De grootte van het 
menselijke brein is de laatste drie miljoen jaar namelijk verdrie-
dubbeld in functie van je interpersoonlijke capaciteiten, zoals 
vriendelijkheid, onbaatzuchtigheid, moraliteit, rechtvaardigheid 
en zingeving.
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Becoming a leader is synonymous 
with becoming yourself. 
It is precisely that simple, 
and it is also that difficult
Warren Bennis 
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Vind balans, laat los wie je denkt te moeten 
zijn en word de beste versie van jezelf 

STAP 5 – TALENTMANAGEMENT

IN DE CLINCH
Tijdens stresssituaties ging Bart (zie case deel I) in overdrive in zijn ta-
lent voor verantwoordelijkheidszin. Hij werd dan erg controlerend voor 
medewerkers, waardoor zij niet langer de ruimte of autonomie voel-
den om de dingen op hun manier te doen. Terzelfdertijd zagen we dat 
de productiemedewerkers zich ook niet van hun meest volwassen kant 
toonden tijdens het betreffende conflict rondom de foutief ingepakte 
onderdelen. Hun zorgeloosheid werd gemakzuchtigheid. Beide partijen 
gingen dus in overdrive en daardoor botsten ze met elkaar.

De	dynamiek	die	dit	soort	conflict	in	stand	houdt,	is	het	feit	dat	beide	
partijen gedrag vertonen dat lijnrecht tegenover elkaar staat. Een ge-
makzuchtige opgever en een piekerende controlefreak kunnen zich 
nu eenmaal moeilijk met elkaar verzoenen. Hoe meer Bart bij wijze 
van spreken de productiemedewerkers naar zich toetrekt, hoe meer 
zij zich terugtrekken. Hoe meer verantwoordelijkheid hij neemt door 
hen te vertellen wat ze moeten doen, hoe minder ze luisteren en reke-
ning houden met wat hij zegt.

Op het moment dat Bart de medewerkers niet langer aan zich bond, 
maar ze meer vrijheid gaf, werd de kans groter dat ze hem zouden vol-
gen. Na een open gesprek voelden ze zich inderdaad ook meer verant-
woordelijk in hun werk.

Als	 je	 een	 conflict,	 ergernis	 of	 irritatie	 ervaart	met	 een	 ander,	 zegt	
dit dus vooral veel over jezelf. Juist op die momenten dat je onder 
stress staat, kan je namelijk het meeste leren over jezelf. De oplossing 
bestaat	erin	om	tijdens	een	conflict	eerst	met	de	vinger	naar	jezelf	te	

5
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wijzen. Bedenk dat, als je naar een ander wijst, er steeds drie vingers 
terug naar jou wijzen. Onze blik is echter meestal teveel naar buiten 
gericht. Daardoor zien we veel sneller wat een ander verkeerd doet. 

Deze externe blik is gelinkt aan masculien, taakgericht leiderschap. 
Een feminiene, relationeel gerichte leiderschapsstijl zal tijdens een 
conflict	eerder	de	eigen	perceptie,	gedragingen	en	communicatie	on-
der de loep nemen en trachten om verbinding en samenwerking te 
creëren. Je bekijkt de situatie dan vanuit je verbindend en relatiege-
richt zorgsysteem, en dan kan je indien nodig toch nog taakgericht 
ingrijpen vanuit het jaagsysteem. 
De juiste afwisseling tussen een feminiene en een masculiene leider-
schapsstijl zorgt voor balans. Mensen die in balans staan, gaan niet in 
de clinch met elkaar. Ze gebruiken hun talent net om moeilijkheden 
op te vangen en vormen een synergetisch en complementair team. 

WAT IS TALENT? 

Talent herken je doordat het moeiteloos gaat, je energie schenkt en je 
er goede resultaten mee boekt. Bart is op zijn best als hij zijn sales-team 
kan leiden en het contact met de belangrijkste klanten kan verzorgen. 
Met zijn talent voor verantwoordelijkheidszin en zijn relatiegeoriën-
teerdheid bloeit hij op in dergelijke job. 

We vertonen echter allemaal de neiging om onder stress te overdrij-
ven in datgene waar we van nature al goed in zijn. 

Daardoor werd Bart een controlefreak en werden de productiemede-
werkers gemakzuchtig. Van nature genoten ze van de plezierige (maar 
minder geconcentreerde) sfeer en bleven in die flow hangen. Andere 
voorbeelden van overdrive zijn actiegerichte personen die als een kip 
zonder kop doelloos beginnen rondhollen of goede communicators die 
een spraakwaterval worden waar men geen speld meer tussen krijgt. 

Bij underdrive daarentegen kan je onder grote stress en spanning ook 
net te weinig van je talent vertonen. Je wordt dan het tegenoverge-
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stelde van wie je bent. Als je jezelf vergelijkt met een kaars, dan ben 
je in underdrive een uitgedoofde of gedimde versie van jezelf. Het is 
alsof je dan een onherkenbaar masker draagt, want je herkent je ba-
siseigenschappen niet langer. 

Iemand die goed kan spreken, wordt dan een stil muurbloempje en de 
actiegerichte persoon wordt een passieve, eeuwige twijfelaar. 

Dit gebeurt wanneer de druk extreem is. Je wordt dan datgene wat je 
het meest veracht in anderen. 

In het geval van Bart zou hij een opgever worden die enkel zijn eigen zin 
doet en geen rekening meer houdt met anderen.

• Hoe vaak gebeurt het dat je, onder spanning of in zeer gevoelige si-
tuaties, jezelf niet meer herkent? Dat je helemaal in overdrive gaat 
in jouw talent of in underdrive een onherkenbaar masker draagt?

IN BALANS BLIJVEN

Om de vruchten te kunnen blijven plukken van je talent, heb je daar-
om	hefboomvaardigheden	nodig(57).	Die	vormen	letterlijk	de	hefboom	
die je balans herstelt op het moment dat je uit evenwicht raakt. Ze 
helpen je voorkomen dat je in overdrive of underdrive belandt. 

Sofie is iemand die goed kan spreken en zelfverzekerd overkomt. Tij-
dens een gespannen meeting wordt ze echter snel een dolgedraaide ‘tet-
teraar’ of in het andere geval een bang muurbloempje. Ze kan hieruit 
leren om iets meer te luisteren. Op die manier kan ze zich inleven in 
andere meningen, vooraleer haar eigen mening te verkondigen. Door 
anderen de kans te geven hun visie of verhaal te delen en haar woorden 
af te stemmen op wat er in de anderen leeft, zal ze meer impact hebben. 
Sofie moet ook leren om haar punt bondiger te formuleren, zodat het 
ook door anderen daadwerkelijk gehoord wordt.
Hiervoor moet Sofie zich vóór en tijdens de meeting centreren op haar 
ademhaling en aandacht hebben voor haar spreektempo. Bovendien 
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kan ze bijvoorbeeld vóór de meeting oefenen hoe ze haar boodschap to-
the-point in een paar zinnen kan weergeven. Op die manier zal ze erin 
slagen om tijdens een stressvolle vergadering haar patroon op te mer-
ken en te wijzigen, zodat ze niet dichtklapt of boven de hoofden spreekt. 

In tegenstelling tot aangeboren talenten, moet je een inspanning le-
veren	 om	hefboomvaardigheden	 te	 verwerven.	 Ze	 schenken	 je	 ook	
niet dezelfde hoeveelheid energie en vreugde. Je hebt ze echter nodig 
om je talenten succesvol te kunnen inzetten. In de tabel lees je twee 
belangrijke	vormen	van	hefboomvaardigheden,	met	telkens	een	voor-
beeld erbij. Hefbomen zijn:

1. Technieken die je helpen bewust te worden van het feit dat je uit 
balans bent getrokken. Voorbeelden: meditatie, ademhalingsoefe-
ning, natuurwandeling, even pauzeren en jezelf afvragen: “Wat is 
nu het belangrijkste voor mij?”

2. Vaardigheden, zinnen, activiteiten e.d. die je helpen centreren en 
balanceren op die momenten dat je niet langer de beste versie 
van jezelf bent. Voorbeelden: ondersteunende zinnen, nieuwe ge-
zonde gewoontes creëren, mensen opzoeken die je hierin steunen 
(of omgekeerd: anderen vermijden), een ander kerntalent te ge-
bruiken om je probleem op te vangen.

Wat zijn je hefboomvaardigheden in beide categorieën? Wat helpt jou 
om tijdens stress en werkdruk je balans terug te vinden en de beste ver-
sie van jezelf te zijn? Laat je inspireren door onderstaand voorbeeld.

Talent Zelfverzekerd spreken

Overdrive Over anderen heen spreken

Masker of underdrive Dichtklappen
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Hefboomvaardigheid In gedachten zichzelf toespreken tijdens de 
meeting. Voorbeeld: ‘Ik blijf in contact met 
mijn ademhaling. Als ik merk dat ik te snel 
praat of adem, zwijg ik en richt ik mij op een 
ontspannen ademhaling vooraleer verder te 
spreken.’

Een collega die je vertrouwt en aanwezig is 
tijdens de meeting vragen om te helpen je 
boodschap verteld te krijgen of je misschien 
zelfs te doen zwijgen.

Zorgen dat je tijdens de meeting naast ie-
mand zit die je aangenaam vindt of dat je  
een aangenaam plaatsje kiest, waar je bv. 
zicht hebt op bomen.

 

IRRITANTE COLLEGA’S

Als je in balans bent, verbonden met jezelf en wat jij echt voelt op dat 
moment (bijvoorbeeld vermoeidheid), dan kan je je grenzen en behoef-
tes gemakkelijker respecteren of communiceren. Als iemand je bijvoor-
beeld overvalt met een werkvraag net voor je vermoeid je werk wil ver-
laten om je kinderen te gaan ophalen of je hobby te doen, dan kan je 
bijvoorbeeld zeggen: “Het voelt nu niet fijn om hier op dit moment tijd 
en energie aan te besteden. Kan je mij mailen om hiervoor een afspraak 
te maken, a.u.b.?” 
Onze eerste reactie onder stress zal echter zijn om op automatische 
piloot mee te gaan in het verhaal van de ander en je grenzen te over-
schrijden. Voor je het weet, ben je iets aan het doen wat je eigenlijk niet 
wil, en geef je daar uiteindelijk de ander de schuld van. Op die manier 
raak je geïrriteerd door de eigenheid van die andere persoon: “Wat een 
egoïst!” Als je echter zelf je grenzen tijdig aangeeft en ermee in balans 
staat, zal je de ander geen kans geven om egoïstisch over te komen. 
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NATURE-NURTURE (AANLEG-OPVOEDING): 
WIE BEN JE ZELF EN WAT IS JE AANGELEERD? 
De behoefte om ergens bij te horen, zit heel diep in de mens veran-
kerd. Als kind deed je alles om door je ouders graag gezien en ge-
koesterd	te	worden.	Je	was	volledig	afhankelijk	van	hen	m.b.t.	je	ba-
sisbehoeften. In functie van je overlevingsdrang moest je er ook op 
latere leeftijd bijhoren en zorgen dat je niet verstoten werd. Hierdoor 
leerde je op een goed blaadje te staan bij de ander en diende je vaak 
uit te zoeken wat nu precies je ware aard was en wat je aangeleerde 
gedrag was. Echte talenten zijn aangeboren, terwijl competenties je 
in de loop der jaren aangeleerd werden.
Competenties verwijzen naar zaken waar je erg goed in bent. Je wordt 
ervoor gewaardeerd en je kan ze in je job inzetten om succesvol te 
zijn. Je krijgt er – in tegenstelling tot je talenten - niet per se veel ener-
gie of blijdschap voor terug. Veel mensen verwarren datgene waar ze 
van nature aanleg voor hebben (talent), met datgene waar ze vaar-
dig in zijn (competenties), omdat het hen waardering of goedkeuring 
van de ouders of bijvoorbeeld je werkgever opleverde. Het verschil 
zit hem dus in de spontane blijdschap, moeiteloosheid of energie die 
talenten je bezorgen. Competenties maken je in essentie niet geluk-
kig, maar je hebt ze wel nodig om je talenten succesvol in je job aan 
te wenden. Enkel je talent gebruiken op het werk volstaat niet. Om 
goede resultaten te behalen, moet je competenties ontwikkelen waar 
je van nature talent voor hebt. Zoals een kunstenaar ervaring of een 
opleiding nodig heeft om zijn talent te ontwikkelen, heeft ook een 
verkoper bijvoorbeeld vakkennis en klantenervaring nodig om een 
goede deal te kunnen sluiten. 
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CASE: DE IMPACT VAN JE KINDERTIJD OP JE JOBKEUZE 

Een klant werd in zijn kindertijd gekweld door de geldzorgen van zijn 
ouders. Hij leefde daardoor in de overtuiging dat zekerheid en het op-
bouwen van een financiële buffer, de allerbelangrijkste voorwaarden 
waren voor een gelukkig leven. Hij nam zich voor later zeker een ni-
ne-to-five job te vinden die hem werkzekerheid en een goed inkomen 
bood. 
Verder leidden zijn ouders een erg flexibel leven. Tijdens het weekend 
kon er op elk moment beslist worden om bij vrienden op bezoek te gaan. 
Hun zoon daarentegen had net een eerder planmatige natuur en hield 
niet van dit soort improvisatie. Zijn behoefte om op voorhand te we-
ten waar hij zich aan kon verwachten en zijn gevoelige natuur, kregen 
hierdoor onvoldoende ruimte. Hij leerde echter om zich aan te passen. 
Hierdoor raakte hij ervan overtuigd een talent te hebben voor flexibili-
teit. Doorheen het coachingstraject merkten we echter dat dit een aan-
geleerd gedrag was. Zijn ware talent voor planmatigheid kwam toch 
naar boven. 
Als kind zag hij hoe zijn ouders niet van hun job in hun eigen zaak hiel-
den, maar er toch voor bleven kiezen. Hij concludeerde dat een job je 
niet noodzakelijk gelukkig maakt. Ondanks het feit dat zijn ouders hem 
tijdens zijn studies alle ruimte schonken om zich te ontplooien en zijn 
eigen interesses te volgen, had zijn verleden nog een dusdanige grote 
impact, dat hij toch koos voor een job waar hij niet van hield. 
Twaalf jaar werkte hij in een leidinggevende functie. Al na de tweede 
werkweek wist hij dat het hem niet lag. Het vroeg heel veel tijd vooral-
eer hij dit patroon onder ogen durfde te zien en kon loslaten. Daarna 
voelde hij meer vrijheid en nam hij ook meer tijd om zijn eigen zaak 
(waar hij voordien slechts een paar uur per week mee bezig was) verder 
uit te bouwen. 

Welke aangeleerde gedragingen die je meedraagt uit je kindertijd,  
vertoon jij? 

Welke werkelijke talenten die bij je unieke eigenheid horen, bezit je? 
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MASCULIEN-FEMINIEN LEIDERSCHAP EN
TALENTEN VERSUS COMPETENTIES
Naarmate je meer gericht bent op de uitdagingen en mogelijkheden 
die je carrière en externe context je bieden, zal je eerder gericht zijn 
op het uitbouwen van competenties waar je extern succes mee boekt. 
In analogie met de beschrijving van de twee soorten leiderschap uit 
het vorige hoofdstuk, zal een masculiene leiderschapsstijl, met veel 
aandacht voor prestatie en doelgerichtheid, meer gericht zijn op de 
verworven competenties. Een feminiene leiderschapsstijl daarente-
gen	zal	eerder	gericht	zijn	op	zelfreflectie	en	zal	de	innerlijke	beleving	
van de job (zoals werkvreugde en zingeving) op z’n minst even hoog 
waarderen als het uiterlijke succes. Er is meer aandacht voor de ex-
ploratie van de mogelijks nog onontgonnen talenten. 
Tijdens	een	conflict	zal	een	manager	met	een	overwegend	feminiene	
leiderschapsstijl eerder stilstaan bij het eigen aandeel, de eigen fouten 
inzien en er proberen uit te leren. Een manager met een overwegend 
masculiene leiderschapsstijl daarentegen zal er eerder op focussen 
om de oorzaak bij de ander te leggen en bijvoorbeeld het storende 
gedrag van de ander trachten aan te pakken. Je eigen fouten toegeven 
en het gevoel van falen, creëren grote onzekerheid bij iemand met 
een masculiene leiderschapsstijl. Mannen en vrouwen kunnen alle-
bei in meerdere of mindere mate zowel masculiene als feminiene lei-
derschapskwaliteiten bezitten. Toch zien we geslachtsgebonden ver-
schillen in hoe kwetsbaar en zacht mannen of vrouwen durven zijn. 
Zo toont onderzoek dat het vooral voor mannen het meest kwetsbaar 
ligt om te durven falen. Durven falen roept bij hen namelijk enorm 
veel onzekerheid op en het wordt ervaren als bedreigend. Bij vrou-
wen brengt het gevoel van falen hen niet zozeer uit evenwicht, het is 
eerder een ongemak dat erbij hoort. Hun grootste bron van kwets-
baarheid en onzekerheid ligt in de verhouding met hun lichaam(70, 71). 
Ongetwijfeld worden deze geslachtsgebonden verschillen beïnvloed 
door de maatschappij en opvoeding en is dit geen gegeven dat vastligt 
in onze genen. 
Zowel de masculiene als feminiene leiderschapsstijl, als een focus 
op talentexploratie en competentiemaximalisatie, zijn afwisselend  
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nodig naargelang de verschillende types situaties of mensen waar-
mee je in aanraking komt of de gewenste uitkomst. In dit schema krijg 
je bij de twee types leiderschap een overzicht van de verschillende 
soorten talenten en wat je ermee kan bereiken.
Opnieuw	zie	 je	hoe	de	Oosterse	 yin-yang	 figuur	 illustreert	dat	bei-
de visies elkaar ondersteunen, het één niet zonder het ander kan 
en hoe ze idealiter steeds in een unieke combinatie ingezet worden 
naargelang de behoeften van de situatie. Gezien de focus van dit boek 
op het herstellen van onbalans bij te hardwerkende, masculiene lei-
ders, wordt de lezer uitgenodigd om een tijdlang vooral de feminiene, 
zachte focus te omarmen. Nadat het natuurlijk, persoonlijk evenwicht 
weer hersteld is, kan een gebalanceerd individu dan het best beide 
stijlen, die evenwaardig zijn, combineren.

Focus van feminien  
leiderschap (yin):

Het ontastbare en onzichtbare                         
Onontgonnen talenten en 
groeipotentieel

Aangeboren talenten exploreren 
die je intrinsiek waarde, vreugde 
en energie verschaffen

Bezig zijn met wat jij echt nodig 
hebt om gelukkig en gezond te 
functioneren in je carrière en je 
werkomgeving

Focus van masculien 
leiderschap (yang):

Het tastbare, zichtbare of 
meetbare                 
Concrete, ontwikkelde 
competenties en sterke punten

Datgene ontwikkelen waar je 
extern voor gewaardeerd en 
verloond wordt

Bezig zijn met wat er in je 
werkomgeving of carrière nodig 
is om meer competenties te 
hebben om zo een hogere positie 
op de ladder te bereiken
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ONDERZOEK BEVESTIGT DAT TALENTMANAGEMENT LOONT

Medewerkers die hun talenten kunnen inzetten in hun job, zijn meer 
betrokken, voelen zich gelukkiger, zijn stressbestendiger, zijn beter 
bestand tegen depressie en ervaren meer interesse tijdens het werk. 
Slechts 20% van de medewerkers antwoordt echter voluit positief op 
de vraag of ze hun job graag doen.
Start als leidinggevende bij jezelf, want je medewerkers hebben 15% 
meer kans om meer welzijn te ervaren als jij dat eerst zelf doet!

Focus op je eigen verantwoorde-
lijkheid,	aandeel	in	een	conflict-
situatie. Weten welke compe-
tenties je nodig hebt. Je vindt dit 
wel niet leuk, maar het helpt je 
de problemen op te lossen.

Stilstaan bij je groeipotentieel in 
de situatie. Je bezint je over wat 
er aan je eigen gedrag veranderd 
kan worden, zodat je dit soort 
situaties niet meer meemaakt.         

Het toegeven van fouten en het 
gevoel van falen brengen je niet 
uit evenwicht. Het is eerder iets 
onprettigs dat er nu eenmaal 
bijhoort.

Problem-solving aanpak bij 
uitdagingen	of	conflictsituaties.	
Competenties zo snel mogelijk 
aanleren die je sterker maken. 
Ervoor zorgen dat je de baas 
blijft over de ander.

Je bezint je over het gedrag van 
de ander. Hoe zorg ik ervoor dat 
die zich beter gedraagt?

Het toegeven van fouten en het 
gevoel van falen maken je erg 
onzeker. Je voelt je een loser. Dit 
voelt aan als een nederlaag.

Bij conflict of irritatie met een ander:
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JE UNIEKE TALENTEN ONTDEKKEN
Onderstaande oefeningen helpen je om je unieke talenten te leren 
kennen.

Oefening 1: Hoe was je als klein kind? 
• Wat voor kind was je? Welke persoonlijkheid en karakteristieken 

had je? Hoe gedroeg je je bij anderen? Wat waren je favoriete spel-
letjes? Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe meer je je natuurlijke 
eigenheid zal ontdekken. Naarmate je ouder werd, ontstond er na-
melijk meer aanpassing.  

• Vraag aan je ouders of familie wat voor soort kind je was. Welke 
typische trekjes en welke talenten vielen op? Welke streken haalde 
je toen uit? 

• Bekijk foto’s en video’s. Misschien trok jij je bijvoorbeeld liever te-
rug in alle rust of was je juist erg uitbundig? 

• Noteer op een blad papier al je kenmerken die je als kind had.

Oefening 2: Wat pak jij goed aan? 
Neem een blad papier en noteer drie succesverhalen en drie situaties 
uit het verleden waarin jij het gevoel had dat je iets goed aangepakt 
had. Probeer er niet te lang bij stil te staan, maar voel spontaan aan 
wat bij jou paste. Oordeel niet of dit al dan niet goed was.

Het kan bijvoorbeeld gaan om je empathisch inzicht: het aanvoelen 
van wat een ander op het juiste moment nodig heeft. Het kan ook 
gaan om je analytische inzicht, bijvoorbeeld de werking van een ma-
chine snappen. De voorbeelden kunnen zeer uiteenlopend zijn en 
zowel over minieme, moeilijk zichtbare zaken als over grootse ver-
wezenlijkingen gaan. 

Beschrijf deze voorbeelden zo concreet mogelijk. Wat verwacht-
te men van jou?  Welke handelingen stelde je dan precies (bijvoor-
beeld spreken, bewegen, ...). Tot wat leidde dit? Voor wie deed je dit?  
Beschrijf bij elk voorbeeld welke talenten je inzette.
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Beschrijf de situatie: 
• Wat was jouw rol of taak in deze situatie? 
• Wat deed je precies? Gebeurde dit alleen of hielp iemand je daarbij? 

Voor wie deed je dit? 
• Wat was het resultaat? Hoe voelden jij en de ander(en) zich? 
• Noteer welke talenten je in deze situatie gebruikte. In welke situa-

ties kon je je talenten gebruiken? 

Oefening 3: Succesverhalen in het heden
Kies een paar personen waarmee je vandaag een klik voelt. Vraag hen 
om te beschrijven waar jij nu goed of uitmuntend in bent en dit te sta-
ven met concrete voorbeelden. Dit kunnen lastige situaties zijn die je 
goed ingeschat of aangepakt hebt of een uitdagende persoon waar je 
goed mee omging. Het zijn verhalen van jouw successen. 

Je verzamelt de feedback die je van anderen krijgt m.b.t. je talenten. 
Besef goed dat je je dan kwetsbaar opstelt. Kies bij voorbaat die men-
sen uit waar je je goed bij voelt. 

Zeker als je streng bent voor jezelf, hoge verwachtingen hebt van je-
zelf of perfectionistisch bent, zal je innerlijke criticus zeer actief zijn. 
Dit is het stemmetje dat je vertelt: “Dat doe je niet goed” of “Waarmee 
ben je eigenlijk bezig?”	e.a.	Het	levert	zelfkritiek	op	in	allerlei	vormen.	
Vaak is het een constante geworden in je hoofd dat je amper nog her-
kent. Sommigen horen in die stem de woorden van een kritische ou-
der uit de kindertijd.

Zelfkritiek	produceert	een	grote	gedachtenstroom	en	vraagt	daarom	
veel energie van je brein. Wist je dat elke gedachte een elektrische 
en chemische activiteit uitlokt in je hersenen? Je brein met al zijn ge-
dachten verbruikt zo’n 20% van je totale energie(65).	Dat	zelfkritische	
stemmetje vraagt dus heel veel energie, vaak zonder dat je het beseft. 
Zeker bij hooggevoelige personen eist dit zijn tol. Zij zijn veel gevoe-
liger voor feedback van anderen en de eventuele kritiek komt veel 
harder aan, waardoor hun innerlijke criticus sinds de kindertijd vaak 
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nog sterker wordt gevoed. Houd hier rekening mee en vraag duidelijk 
aan anderen om de feedback constructief te houden.

De oefening: 
Neem een blad papier en beschrijf hoe je referentiepersonen jou en 
je kwaliteiten zien: 
Beschrijf de situatie: 
• Wat was jouw rol of taak in deze situatie?
• Wat deed je precies? Gebeurde dit alleen of hielp iemand je daarbij?
• Wat was het resultaat? Hoe voelden jij en de ander(en)zich? 
• Noteer hier intuïtief welke talenten je in deze situatie gebruikte. 

Waar kon je je talenten gebruiken?

Oefening 4: Waar krijg je energie van?
Competenties verwijzen naar datgene waar je capaciteiten voor hebt 
ontwikkeld, zodat je er goed in bent. Je hebt bijvoorbeeld het talent 
om te analyseren of te spreken. Het zijn zaken die zichtbaar en meet-
baar zijn. Onze maatschappij en organisaties focussen zich hier bij-
voorbeeld op om de ideale studierichting of jobkeuze te bepalen. Als 
je goed kan analyseren, zal je bijvoorbeeld eerder in een rationele job 
als consultant terechtkomen dan in een creatieve job als designer. 

Dit zegt echter niets over hoe gelukkig je zal zijn in die job. Het zegt 
enkel dat je er competent en goed of uitmuntend in zal zijn.  Er is dus 
een onderscheid tussen een vaardigheid, waar je competent in bent, 
en een werkelijk talent, waar je energie van krijgt en blij van wordt. 

Ter inspiratie lees je hieronder een aantal voorbeeldtalenten, geïnspi-
reerd op de strengths-finder-test van Buckingham & Clifton(36). 
• doelgerichte kapitein
• flexibele aanpasser
• gestructureerde planner
• get-things-do(e)ner
• ernstige analist
• spotlight professional 
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• harmonieuze vredebrenger
• assertieve zelfzekere
• toptalentmagneet 
• oordeelvrij gelijkwaardigheidsbaken 
• aanmoedigende groeimotor
• competitieve winnaar
• blije optimist 
• probleemoplosser
• waardenanker 
• zorgvuldige inschatter
• sociaal beest
• intimiteitszoeker
• invoelende luisteraar
• introspectieve denker
• verleden-heden verbinder
• doordachte strateeg
• verantwoordelijke get-things-done-right 
• flexibele jongleur
• verbonden zingever
• visionair 
• gedreven presteerder 
• conceptuele creatieveling
• leergierige student 
• sturende touwtrekker
• weetgierig verzamelaar
• uniciteitswaardeerder
• verbonden groepsdier
• boeiende spreker

> Welke van deze talenten sluiten aan bij wat je in de vorige oefeningen 
ontdekte op basis van je kindertijd (het verleden) en je succesverhalen 
(het heden)?
> Welke andere talenten horen eventueel bij jou?
> Noteer op een blad de talenten die je het meest vreugde en energie 
schenken.
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Als je bovendien het geluk hebt dat je
• in de loop van je leven ook vaardigheden hebt verworven om je 

talenten succesvol in je job in te zetten (bijvoorbeeld door je stu-
dies of ervaring) 

• én in een optimale werksituatie terechtgekomen bent, waarin je 
voldoende autonomie en vrijheid ervaart om je eigen keuzes te 
maken om je job vorm te geven zodat die bij jou past, 

zullen je talenten ook moeiteloos goede resultaten opleveren. Als bo-
venstaande twee criteria niet vervuld zijn, kan je problemen hebben 
om zonder moeite of met succes je talenten in te zetten.

> Noteer je talenten in de eerste kolom van onderstaande tabel.

> Duid daarna in de tabel aan hoe competent in elk van die talenten je 
bent. Dit doe je door een vinkje te plaatsen in één van de drie kolom-
men: heel competent – competent – niet competent. Competent verwijst 
naar: “Hoe kundig, vaardig, goed ben ik hierin? Hoeveel vaardigheden 
heb je reeds geleerd om dit talent te gebruiken? Kan je het morgen met-
een in een nieuwe job inzetten?”(64)

 Talent Heel Competent Niet %  %  
  competent  competent nu gewenst
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WERKPRODUCTIVITEIT

> Om productief te kunnen werken, zet je talenten in waar je reeds com-
petent in bent. Ga na hoeveel vinkjes je in de tweede en derde kolom 
hebt geplaatst. Het is belangrijk dat deze talenten voor een groot per-
centage in je huidige job aanwezig zijn! Als dit niet het geval is, noteer 
dan hoe groot het percentage is dat je die talenten wenst te gebruiken 
in je job. 

GAP REALITY-DREAM

> Duid daarna aan in welke mate je dit talent nu gebruikt en in je toe-
komstige job wil gebruiken. Vul hiervoor het  “% nu”  en het  “% ge-
wenst”  in. Doe dit intuïtief en sta er niet te lang bij stil. Het is bijvoor-
beeld mogelijk dat je dit talent in je huidige job zowat 30% van je tijd 
aanwendt, maar er in je nieuwe job 90% van je tijd mee bezig wil zijn. 
Je noteert dan “30 % nu” en ”90% gewenst”. Het kan je ook helpen om je 
aantal werkuren in te schatten om de percentages te berekenen.
> Hoe groot is de kloof tussen de huidige realiteit en je droomscenario? 
> Wat kan je doen om die kloof kleiner te maken?
Noteer dit in je persoonlijk tienstappen-actieplan in deel IV.
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STAP 5 – SAMENVATTING

KEY

Talent herken je doordat het moeiteloos gaat, je energie schenkt en 
je er makkelijk goede resultaten mee boekt. Om productief te kunnen 
werken, zet je echter talenten in waar je competent in bent en waar je 
hefbomen	voor	ontwikkeld	hebt.	Je	bent	competent	als	je	er	voldoen-
de vaardig in bent om het morgen met succes in je job in te zetten. 
Hefboomvaardigheden	zijn	technieken	die	je	helpen	voorkomen	dat	
je met je talent in overdrive of underdrive gaat.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Bij stress hebben we allemaal de neiging om te overdrijven in datge-
ne waar we goed in zijn (overdrive). De goede communicator spreekt 
dan over de hoofden of laat geen ruimte om te luisteren. Als we over-
drijven, boeken we echter geen gunstige resultaten. In sommige ge-
vallen kan je onder hevige stress ook in underdrive gaan. Je wordt 
dan een gedimde, uitgedoofde versie van jezelf. Het is alsof je jezelf 
niet meer herkent en je wordt dan wat je in anderen vaak veroordeelt. 
De verantwoordelijke leidinggevende wordt hier bijvoorbeeld laks en 
onverschillig.

WAARVOOR DIEN JE OP TE LETTEN?

Een	conflict	tussen	twee	mensen	ontstaat	als	beiden	in	overdrive	of	
underdrive gaan en in hun talenten lijnrecht tegenover mekaar staan. 
Een gemakzuchtige opgever en een piekerende controlefreak kunnen 
zich nu eenmaal moeilijk met elkaar verzoenen. Mensen die in balans 
staan, gaan niet in de clinch met elkaar. Ze gebruiken hun talent om 
moeilijkheden op te vangen en vormen een synergetisch en comple-
mentair team. 

HOE DOE JE HET? 

Een verantwoordelijke leidinggevende die zijn personeel voldoen-
de autonomie schenkt, zal bijvoorbeeld sneller engagement bij hen  
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stimuleren. Begin daarom steeds bij jezelf en besef dat, als je met een 
beschuldigende vinger naar een ander wijst, er steeds drie vingers 
terug naar jou wijzen. Ontdek daarom je persoonlijke neigingen tot 
overdrive	of	underdrive	en	oefen	met	je	hefbomen	die	je	bij	stress	in	
balans houden.

TOEPASSING OP HET WERK

Gebruik in je job die talenten die al in je kindertijd tot uiting kwamen. 
Daar kan je moeiteloos in uitblinken mits de omstandigheden mee-
zitten. Ontdek welke competenties en gedragingen je in de loop van 
je leven hebt aangeleerd om anderen te behagen of goede prestaties 
neer te zetten en waardering te krijgen. Die leveren minder zingeving 
of succes op, terwijl je aangeboren talenten dat wel doen.

TOEPASSING OP LEIDERSCHAP

Hoe meer feminiene leiderschapskwaliteiten je bezit of ontwikkelt, 
hoe meer je gericht zal zijn op het ontdekken van je reële, onontgon-
nen	talenten	en	je	groeipotentieel.	Je	zal	bij	een	conflict	ook	sneller	
je eigen aandeel inzien en stilstaan bij de lessen die je uit de situatie 
kan halen. Hoe meer masculiene leiderschapskwaliteiten je bezit of 
ontwikkelt, hoe eerder je daarentegen gericht zal zijn op het manifes-
teren van competenties en sterke punten in waarneembare succes-
sen, waar je beloning en waardering voor oogst. Je zal ook eerder pro-
bleemoplossend bij uitdagingen te werk gaan en de situatie eerder de 
baas proberen te blijven of de ander bijsturen en niet jezelf.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP HIEROVER? 

• Medewerkers die hun talenten kunnen inzetten in hun job zijn 
meer betrokken, gelukkiger, stressbestendiger, beter bestand te-
gen depressie en ervaren meer interesse in hun werk.

• Slechts 20% van de medewerkers doen echter graag wat ze da-
gelijks doen in hun job.
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Moedige leiders die vanuit hun waarden leven, 
zwijgen nooit over lastige dingen
Brené Brown(74)

STAP 6 – ZINGEVING 
 
Bied jezelf en anderen de beste werkmotivator

JE DRIJFVEER
Zingeving is de beste motivator. Dat geldt zowel voor jou als voor je 
medewerkers. In dit hoofdstuk leer je stilstaan bij wat je leven en job 
zin geeft en hoe je de medewerkers hiermee kan motiveren. Mede-
werkers die de diepere zin ervaren van hun werk, zijn namelijk tevre-
dener, enthousiaster, geëngageerder, minder afwezig, productiever, 
innovatiever, presteren beter, hebben een beter werkvermogen en 
vertonen minder stress en risico op burn-out(11a, b, c, d, e & f). Zingeving 
werkt zelfs beter dan extrinsieke motivatoren als loonsverhoging, 
promotie of statusverhogende extra.

In de case van Bart (deel I) las je over het productieprobleem waar-
bij medewerkers frequent foutief verpakte onderdelen leverden bij on-
tevreden klanten. De initiële oplossing van Bart om hen neerbuigend en 
kritisch te vertellen hoe ze wel de onderdelen juist in de doos moesten 
plaatsen, bleek niet te werken. Het probleem bleef bestaan omdat de 
medewerkers niet intrinsiek gemotiveerd waren om hun gedrag aan 
te passen. Dit is moeilijker dan je denkt. Probeer maar eens je ontbijt, 
slaap- of sportgewoontes te veranderen! 

Bart gebruikte aanvankelijk een strategie van straffen: hij gaf de me-
dewerkers een negatieve commentaar, telkens het probleem optrad. 
In een later stadium leerde hij om hen te belonen, telkens het wel een 
tijd goed ging door bijvoorbeeld een schouderklopje. De werkelijke en 
duurzame oplossing van het probleem kwam er echter pas toen Bart 
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hun autonomie teruggaf en hen op de zinvolheid en waarde van hun 
werk wees. Zo verhoogde hij hun autonome motivatie om het werk goed 
te doen. De oplossing die hieruit voortkwam, bleek ook in de praktijk 
duurzaam te werken. 

Essentieel is dat Bart kaderde hoezeer het probleem bijdroeg aan een 
dalende klantentevredenheid en uiteindelijk het (voortbestaan van het) 
bedrijf op termijn in gevaar bracht. Bovendien schonk hij hen persoon-
lijke aandacht en stimuleerde hij de verbondenheid in een authentiek 
gesprek. Hiermee bood hij hen een grotere zingever om hun gedrag aan 
te passen en liet hij hen autonoom een oplossing vinden. Dit zijn kerne-
lementen om medewerkers echt gemotiveerd in hun job te houden, om 
hun werk goed te doen en hen te motiveren om voor het bedrijf “to go 
the extra mile”. 

ZINGEVING TIJDENS CONFLICT

Als je beseft wat je zingever of drijfveer is achter je gedragingen, kan 
je in moeilijke situaties jezelf motiveren. Het valt op dat klanten lou-
ter	door	het	inzicht	dat	zij	iets	te	leren	hebben	uit	een	conflictsituatie,	
een zekere controle of vrijheid ervaren. Door hun eigen aandeel of 
groeipotentieel in te zien, valt de grootste stress weg. 

JE MISSIE 
Je missie is de motor die je drijft tijdens je dagelijkse acties en je 
helpt doorzetten in moeilijke tijden. Het vormt de grotere zin van je 
bestaan. Je missie kan heel groot of klein zijn, zoals het zorgen voor 
je gezin of een impact willen hebben op het wereldbeleid. Het heeft 
echter steeds de grootste impact op jezelf. Je missie biedt je een be-
langrijke, innerlijke steunbaken om moeilijke beslissingen te nemen, 
niet meegesleept te worden tijdens stressvolle omstandigheden en 
met enthousiasme, gedrevenheid en doorzettingsvermogen bepaalde 
moeilijkheden met succes aan te pakken.
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Only when the last tree has died and the last 
river been poisoned and the last fish been 
caught will we realize we cannot eat money

Indische spreuk

 

OEFENING: JE MISSIE ONTDEKKEN

Noteer je antwoorden op de volgende vragen: 

Als kind wilde ik altijd graag... 
• 
• 
• 
• 
• 

Als kind wilde ik méér... 
• 
• 
• 
• 
• 

Als ik nog vijf andere levens had, zou ik...
• 
• 
• 
• 
• 

Indien ik tien miljoen euro had, zou ik... 
• 
• 
• 
• 
• 

I I .  MEER PRODUCTIVITEIT MET PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 

STAP 6  — ZINGEVING



163

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Wat is jouw missie? Waarom ben jij hier, welke unieke bijdrage wil jij 
leveren aan de wereld of aan je medemens?
> Noteer hier in één zin jouw missie. Sta stil bij wat, voor wie en op 
welke manier je dat wil bereiken.

Mijn missie is bijvoorbeeld om doorbraken bij leiders te realiseren zo-
dat ze zich vanuit een diepere zingeving kunnen verbinden met zichzelf 
en hun medewerkers.

MASCULIENE EN FEMINIENE 
LEIDERSCHAPSWAARDEN
Als je job in lijn ligt met je diepere waarden, dan zul je je veilig, in har-
monie en in balans voelen en beter presteren. Waarden zijn abstracte, 
onzichtbare begrippen, maar vormen uiteindelijk je belangrijkste drijf-
veer. Het is het fundament van de ijsberg, terwijl je zichtbare gedragin-
gen die hieruit voortvloeien slechts het topje van de ijsberg zijn.

Waarden helpen je bij het kiezen van prioriteiten. Ze fungeren als een 
kompas bij het zetten van doelstellingen en het nemen van beslissin-
gen. In het kader van dit boek bekijken we waarden vanuit de zin die 
ze je bieden in de totaliteit van je leven en niet enkel vanuit de functie 
die ze hebben in het kader van loopbaankeuzes. Als leider vervul je 
een rol als werkgever, maar ook je gezin en andere levensdomeinen 
zijn belangrijk.

Onze samenleving en organisaties zijn vooral gericht op actie- en 
doelgerichtheid en het behalen van zichtbare resultaten. Dit zijn ele-
menten die horen bij masculien leiderschap, zoals geformuleerd in de 
voorgaande twee hoofdstukken. 
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De globale neiging naar masculien leiderschap verstoort ons natuur-
lijk ritme om afwisselend rustig (feminien) en actief (masculien) te 
leven. We verliezen teveel de puur feminiene waarden uit het oog, 
zoals lange tijd tot rust komen op een bank en je verbinden met je 
partner. Die ruilen we in voor te eenzijdig masculiene waarden zoals 
etentjes met vrienden of overuren. Denk maar aan de manager die 
wel geld verdient om zijn gezin te onderhouden, maar uiteindelijk net 
zijn gezin verliest door te weinig aandacht aan hen te besteden. De 
spontane, rustige tijd die je doorbrengt met je gezin of de tijd die je 
vrijmaakt voor een los praatje met een medewerker, waarin je op-
rechte interesse toont, vragen een hoge dosis feminiene waarden. 
Geld verdienen in een drukbezette managementfunctie of een doel-
gericht gesprek over de voortgang van een project met je medewer-
ker, zijn daarentegen voorbeelden van een overwegend masculiene 
aanpak. 

Op zich is niets goed of fout. Er moet wel een evenwicht zijn om de 
diepere zin van je leven te ontdekken en te behouden. Onderstaan-
de tabel geeft je een overzicht van typische waarden die bij feminien 
en masculien leiderschap horen. Opnieuw illustreert het Oosterse 
yin-yang symbool de evenwaardigheid van beide. Het één is dus niet  
beter dan het ander. Bij onbalans, zoals overdreven leven volgens  
masculiene waarden, zal het echter nodig zijn het evenwicht te her-
stellen door een focus op de feminiene waarden. Eens de persoonlijke 
balans hersteld is, kan men zich best afwisselend door masculiene en 
feminiene waarden laten aansturen, naargelang de behoeften van de 
situatie.
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• Waarin herken je jezelf nu het meest? Hoe heb je tot nu toe je leven 
geleid? (dit beschrijft de ‘NOW’)

• Vink die waarden aan die je nu aanspreken voor het leven dat je 
idealiter zou willen leven (dit beschrijft je ‘WISH’)

• Wat is het verschil tussen de NOW en je WISH? (dit is je GAP)

• Wat kun je doen om die kloof (gap) kleiner te maken? Hoe kun je je 
droomleven stap voor stap dichter brengen? 

Gebruik daarvoor onderstaande tabel als illustratie. Noteer je actie-
punten in je actieplan in deel IV.

Feminiene 
leiderschapswaarden (yin)
empathie, verbondenheid, anderen 
helpen, rustig, genieten van natuur en 
omgeving (of gezin), creativiteit, ge-
duld, gezonde levensstijl, attent, dank-
baar, behoedzaam, aardig, verdraag-
zaam, liefdevol, attent, behulpzaam, 
breeddenkend, gevoelig, liefdevol, be-
grijpend, harmonieus, helend, warm-
hartig, vergevingsgezind, hoopvol, 
vredelievend, aanwezig in het nu, lief-
devol omringd, verzorgend, ontwaakt, 
loslatend,	 zelfliefde,	 zelfvergevend,	
zelfaanvaarding, zelfrespect, wijs, fan-
tasierijk, zelfverbonden, illusiedoor-
brekend, diepgang, spiritualiteit

Masculiene leiderschapswaarden 
(yang)
Actief, sportief, enthousiast, doelge-
richt, groeigericht, doordoen, snel re-
sultaat boeken, 
prestatiegericht, zelfzeker, volhar-
dend, levendig, praktisch, objectief, 
bekend, streng, dapper, ambitieus, 
gepassioneerd, competitief, besluit-
vaardig, actiegericht, charismatisch, 
oplossingsgericht, stralend, zelfzeker, 
inspirerend, orkaanbestendig, zelf-
standig, plantrekker, doorzetter, ge-
motiveerd, omarmend, krachtig, zelf-
vertrouwen, gefocust, actief sturend, 
volledig ontplooiend, lichtbrengend, 
dynamisch
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Elementen 
die voor jou 
belangrijk 
zijn, zingeving 
bieden, waar je 
van droomt

Rustig tijd door-
brengen thuis 
met mijn gezin

Actief uitstap-
pen maken met 
mijn gezin

Promotie 
maken

Overwegend 
masculien of 
feminien

Overwegend 
feminien

Overwegend 
masculien

Overwegend 
masculien

% nu 
aanwe-
zig 
in je 
leven

%

50%

50%

% 
gewenst 
in je 
leven

60%

40%

50%

Te ondernemen 
actie

Uitzoeken hoe ik 
tijd kan besparen 
(werk, facebook, 
hobby’s, …) en 
hoe ik meer tijd 
kan doorbrengen 
met het gezin (bv. 
kinderen naar hun 
hobby brengen 
of een wekelijkse 
familiedag 
inplannen)

Hierover met mijn 
partner praten., 
ontdekken wat 
ik wil behouden 
en wat minder 
belangrijk is en actie 
ondernemen. 

Behoud

 Totaal aantal kenmerken Gewenste lichte  
  of grote stijging  
  of daling  
  of status -quo

Overwegend masculien 2 Lichte daling

Overwegend feminien 1 Sterke stijging
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OEFENING: VISUALISEER JE DROOM

• Hoe ziet je leven er concreet uit als je je missie leeft? Kan je je voor-
stellen dat je dit in je leven, gezin en je job toepast? Hoe zou dat 
eruitzien? 

• Waar zou je graag binnen één, vijf of tien jaar staan? 
• Wat is de kloof tussen je huidige leven en waar je van droomt? Wat 

heb je nodig om die kloof kleiner te maken (kennis, opleidingen, 
talenten e.d.)? 

Om hiervan een helder beeld te krijgen, richt je je aandacht op onder-
staande visualisatie-oefening.
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VISUALISATIE-OEFENING

Ga rustig zitten. Sluit je ogen. Beeld je in dat we tien jaar verder zijn 
en je leeft jouw missie! 

Stel je voor dat je net lekker geslapen hebt en je wordt wakker. 
Wat is het eerste dat er door je hoofd gaat? 
Wat zie je rondom je, hoe ziet je kamer er bijvoorbeeld uit? 
Hoe ruiken of voelen de lakens? 
Wat is het eerste dat je doet na het opstaan? 
In wat voor woning vertoef je? 
Ben je alleen of samen? 
Wat	hoor	je	(bv.	vogeltjes	fluiten	of	kinderen)?	
Hoe ziet je dagindeling eruit? 
Waar ben je precies? 
Wat zie je jezelf doen? 
Wat voor gedragingen stel je? 
Hoe doe je dat precies? 
Welk werk en welke activiteiten doe je? 
Welke persoonseigenschappen en talenten gebruik je? 
Wat kan je allemaal? Welke capaciteiten ondersteunen je in je missie? 

Wat drijft je? 
Volgens welke waarden en normen leef je? 
Wat vind je belangrijk?
Welke overtuigingen helpen je om je missie te leven? 
Als je je missie leeft, welke rol vervul je dan? Wie ben je? 
Wat is de zin van je leven? Wat is je missie? 

OEFENING: ZINGEVING BIEDEN ALS LEIDINGGEVENDE

Met onderstaande oefeningen worden je medewerkers vreugdevol-
ler, rustiger en socialer (zie wetenschappelijke evidentie hiervoor in 
hoofdstuk 2, stap 4 – Leid vanuit mildheid).
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1. Bespreek tijdens een open gesprek (van bijvoorbeeld twintig  
 minuten) met je medewerker een onderwerp dat
• je medewerker in een staat van compassie en dankbaarheid brengt 

(bijvoorbeeld door te praten over wie hem of haar goed geholpen 
heeft of wat er recent goed is geslaagd)

• je medewerker in een staat van mindfulness of bewustzijn brengt 
over zijn kernwaarden, wie hij is en waar hij voor staat, wat zin 
geeft aan zijn of haar leven en job

• je medewerker laat spreken over zijn of haar persoonlijke visie 
voor de komende tien tot vijftien jaar, m.a.w. hoe zou hij of zij zich 
graag zien evolueren vanaf nu tot aan dit ideale toekomstbeeld?

2. Vervang taakgerichte vragen, zoals 
  “Heb ik dat project al afgewerkt?
  “Heb ik me hierover met mijn collega al afgestemd ?”
 door meer inspirerende toekomstvragen, zoals 
  “Wat zou mijn ideale project zijn” 
  “Wat zou ik met deze projectervaring in tien jaar willen bereikt  
  hebben?”

TIME- & ATTENTION MANAGEMENT (TAM) 
Het is belangrijk om dagelijks bij je werkelijke prioriteiten en waar-
den stil te staan. Je kan bijvoorbeeld ’s ochtends een paar minuten de 
tijd nemen om alleen in rust en stilte (desnoods op het toilet) jezelf af 
te vragen: “Wat is nu het allerbelangrijkste voor mij vandaag?” Daar-
bij verlies je best niet uit het oog dat je mentale en fysieke gezondheid 
een	dagelijkse	prioriteit	 is.	Afhankelijk	van	 je	specifieke	basiswaar-
den zal je ene belangrijkste prioriteit variëren tussen bijvoorbeeld 
rust, balans, gezondheid, welzijn, kalmte, verbinding, ...

 Wat is je allerbelangrijkste waarde die de hoogste prioriteit  
 krijgt?

Het is beter om daarnaast slechts één andere prioriteit te kiezen. Dat 
kan bijvoorbeeld het afwerken van je boekhouding zijn op het einde 
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van het kwartaal, een presentatie afwerken, misschien moet je die 
dag een prospectie doen of wil je een onderdeel van een bepaald pro-
ject afgewerkt hebben.
Om	op	die	dag	je	tijd	en	energie	efficiënt	te	verdelen	en	aldus	zo	pro-
ductief mogelijk te kunnen werken, is het essentieel dat je je aandacht 
en tijd leert besteden aan de belangrijkste dingen en niet enkel aan de 
meest dringende. Je leert prioriteren volgens de principes van Time & 
Attention Management (TAM) in onderstaande pingpongbaloefening.

PINGPONGBALOEFENING:

1. Noteer je twee hoofdprioriteiten voor morgen. Herinner je dat je 
eerste prioriteit steeds je mentale en fysieke gezondheid of je kern-
waarde is! Je kan dit formuleren als bijvoorbeeld rust, balans, gezond-
heid, welzijn, kalmte e.d. Je tweede prioriteit zal iets te maken hebben 
met de belangrijkste taak die je vandaag wil afwerken. Je twee hoofd-
prioriteiten zien er dus als volgt uit:
 Bijvoorbeeld:
 1. Rust, balans, gezondheid, welzijn, kalmte
 2. De belangrijkste taak die ik morgen wil afwerken of uitvoeren

2. Noteer vervolgens de verschillende andere zaken die je morgen wil 
uitvoeren (je to do lijst). Dit betreft niet enkel werkzaamheden, maar 
ook sport, een afspraak met je vrienden, tijd met je gezin e.d.

Bijvoorbeeld: “Mijn to do lijst:
• telefoons beantwoorden
• wandelen met de hond
• projectvoorstel afwerken
• feedback vragen aan collega
• verlof regelen bij de HR-afdeling
• nieuwe medewerker verwelkomen
• klant bezoeken
• buitenlandse trip plannen
• naar de supermarkt gaan 
• …
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3. Categoriseer je to do lijst nu naargelang de belangrijkheid en drin-
gendheid. Belangrijkheid verwijst naar de waarde die een activiteit 
voor jou persoonlijk heeft. Dringendheid verwijst vaak naar wat er 
van je verwacht wordt op korte termijn. Dit kan heel persoonlijk zijn 
zoals de voorbeelden aangeven.

• Voorbeeld van een activiteit die dringend is, maar meestal 
niet belangrijk: mails en telefoontjes beantwoorden.

• Voorbeeld van een activiteit die belangrijk is, maar niet steeds 
dringend: samenzitten aan de eettafel met je gezin. 

• Voorbeeld van activiteit die dringend is, maar niet steeds be-
langrijk: je afspraak met de kapper op tijd nakomen. 

• Voorbeeld van activiteit die quasi nooit echt belangrijk 
of dringend is: op facebook of linkedin kijken of eindeloos 
whatsappen of doelloos op nieuwssites op je smartphone 
scrollen.

4. Goed tijds- en aandachtsmanagement houdt in dat je alert wordt 
voor welke activiteit je prioriteert. Onderstaande metafoor illustreert 
dit. 

 Zie je twee hoofdprioriteiten als twee pingpongballen. 

 Zie je belangrijke en dringende zaken,  
 zoals een afspraak met je klant, als keien. 

 Zie je onbelangrijke en niet-dringende elementen,  
 zoals op facebook kijken, als drijfzand.

Stel vast: 
hoe meer prioritair een activiteit is, 
hoe groter het object.
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ONDERSTAANDE SCENARIO’S ILLUSTREREN HET BELANG 

VAN PRIORITERING(85) 

We plaatsen deze objecten nu in twee gelijke bokalen. Die stellen je 
dag voor. Het object dat je eerst in de bokaal plaatst, is je eerste acti-
viteit waar je op je werk ’s ochtends mee begint. Het laatste object zal 
de laatste activiteit van de dag zijn.

Scenario 1    Scenario 2

 
Scenario 1: Je staat op en je begint je dag op automatische piloot. 
Je staat verder niet stil bij je prioriteiten voor die dag.
Je start je dag met op je smartphone facebook en whatsapp te openen. 
Op weg naar je werk in de auto en tussen allerlei taken op je werk door, 
blijf je eindeloos scrollen op je smartphone op nieuwssites. Het drijf-
zand vult zo de helft van je bokaal. ‘s Ochtends beantwoord je op het 
werk eerst telefoons en e-mails. Daarna komen collega’s om wat zaken 
te bespreken. Al deze activiteiten lijken dringend, omdat ze je over-
vallen, maar ze zijn eigenlijk niet belangrijk. Het zijn keien die je 
bokaal verder vullen. In de namiddag besef je dat je je opgejaagd voelt 
en niet het voldane gevoel hebt dat je reeds belangrijk werk verricht 
hebt. Je voelt je bovendien niet rustig maar eerder opgejaagd, omdat 
je weet dat je ofwel na de normale werkuren zal moeten doorwerken 
ofwel morgen vroeger zal moeten starten. Tegen ’s avonds probeer je 
op tijd thuis te zijn voor het eten, maar dat lukt niet. Daarna probeer je 
nog een deel van de boekhouding af te werken. Je twee prioriteiten pas-
sen hierdoor nauwelijks of niet meer in je dagschema. De pingpongbal-
len kunnen dus niet meer in de bokaal. Je hebt ’s avonds een onvoldaan 
gevoel, bent niet echt ontspannen en slaapt slecht.
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Scenario 2: Je staat op en je start zelfbewust je dag door vijf minu-
ten stil te staan bij je prioriteiten.  
Vooraleer je naar je werk vertrekt, sta je een paar minuten stil bij de 
vraag: “Wat is nu het belangrijkste voor mij vandaag?” Besef dat je rust, 
gezondheid of je basiswaarde altijd op nummer één staan en definieer 
dan je tweede topprioriteit. Je noteert dit op je smartphone, op je lap-
top of in je agenda om er gedurende de dag aan herinnerd te worden. 
Je start je werktijd door het eerste uur ongestoord de stapel dossiers 
aan te pakken en zo de achterstand weg te werken. Na dit eerste werk- 
uur heb je een voldaan gevoel. Je medewerkers weten dat ze je in deze 
tijdsspanne niet storen. Je eerste pingpongbal verdwijnt in je bokaal. 
Check! Daarna weersta je de verleiding om je e-mails te openen en op je 
smartphone te kijken. Je belt met klanten en hebt een meeting. De keien 
beginnen zo langzaamaan je bokaal te vullen. ’s Middags maak je een 
korte wandeling en neem je een halfuur pauze om je lunch bewust op 
te eten. Daarna stap je in je wagen om straks een klant te bezoeken. Je 
beslist om eerst wat tot rust te komen en beluistert een mindfulnessoe-
fening via je MP3. Je voelt je hierna weer helemaal opgeladen. Ook je 
tweede pingpongbal, namelijk je rust en gezondheid, belandt in de bo-
kaal. De hele namiddag werk je intens door. Tussenin neem je telefoons 
aan en daarna sluit je af met een aantal mails te beantwoorden. Het 
drijfzand komt nu pas in je bokaal en past er mooi in, doordat je deze 
minder belangrijke activiteiten verspreid hebt over je werkdag. Je bent 
verstandig genoeg geweest om eerst aan je prioriteiten aandacht 
te schenken, en ook datgene wat dringend en belangrijk is. Daar-
door kan je voldaan je dag afsluiten: je hebt hard gewerkt, maar je hebt 
alles bereikt wat je wou en’s avonds kan je ontspannen inslapen.

 In welk van de twee scenario’s herken jij je het meest? 

 Hoe zou je willen leven?

 Wat kan je hiervoor doen? Je kan bijvoorbeeld starten met ’s 
ochtends (en dat doe je elke dag) een paar minuten de tijd te nemen 
voor	je	zelfbewustzijnsoefening.	Deze	vind	je	via	de	link	naar	het	on-
line platform achterin het boek.
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STAP 6 – SAMENVATTING

KEY

Sta dagelijks stil bij je diepste kernwaarden, die je gedragingen drij-
ven en je keuzes bepalen. Ze zullen je geluk, harmonie en productivi-
teit schenken.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Als je je levensmissie of diepere waarden ontdekt, dan kunnen ze 
je helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen en voorkomen 
dat je wordt meegesleept in stressvolle omstandigheden. Je missie 
en waarden helpen je om je dagelijkse activiteiten met enthousias-
me, gedrevenheid en goesting te doen en te blijven doorzetten als het 
moeilijk wordt. Je weet dan namelijk waarom je iets doet en dat is de 
krachtigste drijfveer.

WAAR DIEN JE VOOR OP TE LETTEN?

Voorkom dat je wordt meegesleept in de maatschappelijke druk om 
te presteren en uiterlijk succes te boeken. De meeste managers die 
veel centen verdienen, doen dit omdat ze goed voor hun gezin willen 
zorgen of een hobby niet willen verwaarlozen die voor hen ontspan-
nend en waardevol is. Zorg dat je de werkelijke drijfveer niet uit het 
oog verliest en wel degelijk voldoende tijd kan spenderen met bij-
voorbeeld je gezin, op reis gaan of je hobby beoefenen.

DE TOEPASSING OP HET WERK

Sta voldoende stil bij het aandeel en belang van feminiene leider-
schapswaarden in je carrière. Zorg dat er in de totaliteit van je leven 
ruimte is voor gezondheid, rust, ontspanning en tijd doorbrengen met 
diegenen waarvan je houdt. Hecht voldoende belang aan begripvol en 
behulpzaam zijn, spendeer voldoende contact met de natuur, geniet, 
investeer in verbondenheid, harmonie en zorg voor voldoende (zelf)
respect. Dit vergt moed, gezien de focus van onze samenleving voor-
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namelijk op masculiene leiderschapswaarden ligt, zoals daadkrachtig 
en snel resultaten boeken, en ambitieus, hardwerkend, zelfzeker, ge-
focust, streng, praktisch en prestatiegericht te zijn. 

DE TOEPASSING OP LEIDERSCHAP

• Een manier om jezelf hierin te leiden is Time- & Attention Ma-
nagement. Daarin respecteer je dagelijks je twee basisprio-
riteiten. Je prioriteert één basisbehoefte, zoals rust, en één 
werk-hoofdprioriteit voor die dag. Je vergeet niet om belangrij-
ke, prioritaire zaken aan te pakken, in plaats van je energie te 
verspillen aan wel dringende, maar onbelangrijke zaken en aan 
doelloze, maar tijdrovende activiteiten zoals scrollen op face-
book of nieuwssites.

• Je maakt je medewerkers vreugdevoller, rustiger en socialer door 
in je contacten met hen voldoende ruimte te laten voor zingeving 
en inspiratie. Laat hen bijvoorbeeld twintig minuten vertellen 
over waar zij voor staan, wat hun drijfveren zijn en hoe zij hun 
ideale toekomst zien binnen pakweg vijftien jaar.

WAT ZEGT DE WETENSCHAP HIEROVER? 

• Zingeving is de beste motivator. Medewerkers die de diepere zin 
van hun werk ervaren zijn tevredener, productiever, geëngageer-
der, minder afwezig, presteren beter en vertonen minder stress 
en risico op burn-out. 

• Zingeving werkt zelfs beter dan extrinsieke motivatoren als een 
loonsverhoging, een promotie of een statusverhogende extra.



176

I I I . 
JE  PERSOONLIJK 
TIEN-STAPPEN-

ACTIEPL AN



177

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

WAT WAS JE PERSOONLIJKE MOTIVATIE 

OM DIT BOEK TE LEZEN? 

Welke verandering zou je na het lezen van dit boek willen doorvoeren 
in je leven of in je job? Misschien wil je meer aandacht besteden aan 
je gezondheid, je gezin of het relationele aspect met je medewerkers? 

Vaak begint alles met een probleem in je huidige werk- of gezond-
heidstoestand. Je hoofddoel om met de tips in dit boek aan de slag te 
gaan,	is	dan	het	oplossen	van	je	probleem.	Identificeer	nu	je	hoofd-
doel, je drijfveer. Wat wil je veranderen en waarom? 

Mijn hoofddoel is:

Noteer hieronder minstens tien actiepunten, waarmee je deze veran-
dering concreet wil realiseren. Het gaat hierbij om elementen die je 
wil veranderen en waarbij het lezen van dit boek je geholpen heeft. 
Misschien heb je naar jezelf, je job en je levensritme anders leren kij-
ken? Welke inzichten heb je ondertussen over hoe je écht wil leven?

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9.

10.
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Vul voor elk actiepunt in hoe je dit concreet wil doen. Wie of wat kan 
je hierbij helpen? De voorbeeldtabel hieronder, die de case van Bart 
uit deel I illustreert, kan je inspireren.

Hoofddoel

Voorbeeld 
Case Bart uit 
deel I:
Ik wil meer 
helderheid in 
mijn hoofd en 
meer focus 
op mijn werk, 
ik wil meer 
emotionele 
stabiliteit en 
stressbesten-
digheid

Actiepunten

1. Ik wil 
onmiddellijk 
meer 
ontspannen

2. Ik wil 
onmiddellijk 
mijn werk-
druk verlagen 

3. Ik wil op 
middellan-
ge termijn 
de stapel 
onafgewerk-
te dossiers 
afwerken

Hoe en wanneer ga je dit 
concreet doen?

Ik zal bij het opstaan, 
slapengaan en tijdens de 
overgangsmomenten werk-
thuis of de (lunch)pauzes 
zoveel mogelijk korte ont-
spannings-, mindfulness- 
en mildheidsoefeningen 
inlassen.

a. Ik laat geen werktele-
foons meer doorschakelen 
tijdens de autoritten. Ik 
vraag om me niet langer 
om de haverklap te storen, 
maar de vragen te bun-
delen en me hiervoor op 
één vastgelegd moment ’s 
ochtends te contacteren. 
b. Ik werf een nieuwe boek-
houdkundige medewerker 
aan, die de functie van 
de langdurig zieke dame 
overneemt.

Vanaf maandag wil ik het 
eerste halfuur van elke 
werkdag mijn deur sluiten, 
mijn telefoon uitzetten en 
me enkel bezighouden met 
de stapel onafgewerkte 
dossiers.

Personen of 
hulpbronnen

De MP3’s van 
Sharon helpen 
me hierbij 
(bodyscan, 
spieront-
spanning en 
mindfulness)

Ik breng mijn 
assistente en 
verkopers op 
de hoogte van 
deze verande-
ring. 

Ik contacteer 
een selectie-
kantoor
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> Wat ben je bereid om los te laten (bijvoorbeeld je imago, een stuk 
financiële	zekerheid,	een	hobby,	de	tijd	om	televisie	te	kijken,	…)?	

> Wat houdt je nu nog tegen om die stap te zetten (bijvoorbeeld angst 
voor wat anderen zullen zeggen)?

> Welke mogelijkheden (kansen) en beperkingen 
(uitdagingen) heb je die je kunnen helpen of belemmeren  
bij het creëren van deze nieuwe situatie? 

> Wat kun je doen om deze beperkingen op te vangen?

> Wat kun je doen om je mogelijkheden te versterken?
   
> Welke personen zijn betrokken bij je acties en het realiseren van je 
nieuwe gewenste situatie? 

  Wie is er blij mee?   Wie gaat je helpen?

  Wie is hier niet blij mee?   Wie gaat je tegenwerken?

> Wat kun je doen om de impact van ontevreden betrokken partijen 
te reduceren?

> Wat kun je doen om de impact van tevreden betrokken partijen te 
versterken?

Vul dit aan met actiepunten, volgens onderstaand voorbeeld.

Actiepunten Wanneer  Personen of Uitdagingen of Hoe ga ik dit 
 en hoe? hulpbronnnen beperkingen opvangen of  
    benutten?
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In het eerste hoofdstuk schetste ik de case van Bart. Het behandel-
de zijn problemen en hoe personal energy management hier een op-
lossing voor bood. Ook de concrete technieken om zo goed mogelijk 
te functioneren in zijn leiderschapsrol, kwamen aan bod. Hieronder 
wordt de theoretische achtergrond verduidelijkt die onze leider-
schapsvisie vormgeeft.

EXTERNE PROBLEMEN IN DE ONDERNEMING

Bart is zaakvoerder van een kleine KMO en wordt overspoeld door 
problemen. Zo wordt een medewerker in een sleutelpositie voor onbe-
paalde duur ziek, voldoen een aantal verkopers niet aan de verwachtin-
gen waardoor hij businessopportuniteiten mist, worden stelselmatig 
machineonderdelen onzorgvuldig verpakt waardoor ze beschadigd 
aankomen bij de klant, en blijkt de medewerkster die de telefonische 
receptietaken uitvoert, niet in staat om klantvriendelijk genoeg te zijn. 
Bart merkt dat sommige klanten ontevreden worden en maakt zich 
zorgen over het behoud van zijn trouwe klantenbestand.

Alle boven vernoemde elementen vormen externe problemen: ze ont-
staan door situaties buiten Bart om. Dit soort problemen vallen ons 
vaak het eerst op, omdat we zo weinig voeling hebben met onze in-
terne wereld.

INTERNE PROBLEMEN VAN DE ZAAKVOERDER

Interne problemen hebben betrekking op energieverstoringen zoals 
bij Bart. Die kunnen op vier gebieden tot uiting komen: op mentaal, 
emotioneel, fysiek en energetisch vlak.  

• Je voelt je dan mentaal niet fris, ziet de zaken niet meer helder, 
ervaart dwangmatige of stressvolle gedachten (“Dit krijg ik 
nooit op tijd af”) en piekert. Dit zijn voorbeelden van mentale 
energieverstoringen. 

• Je kan je daarnaast uitgeput en leeggezogen voelen. Dit zijn 
voorbeelden van energieverstoringen m.b.t. je vitaliteit, waarbij 
je bijvoorbeeld ervaart dat je batterij langzaamaan leegloopt. 
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• Daarnaast kan je een lichamelijk overspanning of klacht 
opmerken (zoals bijvoorbeeld spierpijn of huiduitslag). Dit zijn 
voorbeelden van fysieke energieverstoringen. 

• Je kan je ten slotte ook neerslachtig, hopeloos of onrustig voelen, 
wat wijst op emotionele energieverstoringen.

RIMPELEFFECT 

De interne problemen van een leider vormen steeds een probleem 
voor zijn team of organisatie. Dit betekent dat mentale, fysieke, emo-
tionele of energetische gezondheidsklachten bij een leider steeds een 
rimpeleffect uitoefenen op de medewerkers. Vreemd genoeg wordt 
deze persoonlijke component vaak buiten beschouwing gelaten bij de 
aanpak van bedrijfsmatige problemen, zoals slechte verkoopcijfers, 
het stijgende verloop of de langdurige afwezigheid van goede werk- 
krachten. Het vereist dan ook een hoge dosis kwetsbaarheid bij een 
zaakvoerder, manager of leidinggevende om te durven toegeven dat hij 
of zij gebukt gaat onder stress. De moed, kwetsbaarheid en bereidheid 
om te durven falen, typeert echter net die leiders die erin slagen om 
hun medewerkers succesvol te leiden naar groei doorheen complexe 
organisationele veranderingen. Dit was één van de meest opvallende 
conclusies van het onderzoek dat ik een aantal jaren geleden aan Ant-
werp Management School voerde bij kleine KMO’s en grote bedrijven, 
naar de leiderschapskwaliteiten die een succesvolle bedrijfstransitie 
van product- naar service- en klantoriëntatie faciliteren.

Interne problemen bij een zaakvoerder, manager of leidinggevende 
(persoonlijke stress, onrust, vermoeidheid, piekeren, uitzichtloze toe-
komstperspectieven of gezondheidsproblemen) moeten aandacht krij-
gen bij het oplossen van een organisationeel probleem, zoals dalende 
klantenloyaliteit of stijgend medewerkersabsenteïsme.

Als leidinggevende heb je steeds een totaalplaatje van de volgende 
factoren nodig, maar ook de interactie tussen deze factoren.
• Kansen en uitdagingen inzake factoren buiten de organisatie 

(bijvoorbeeld marktschommelingen, klantenfaillissement)
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• Kansen en uitdagingen binnen de organisatie (bijvoorbeeld per-
soneelsretentie of -absenteïsme, onderprestatie van medewer-
kers, klantenloyaliteit en -tevredenheid)

• Persoonlijke uitdagingen en kansen betreffende je eigen in-
trapsychische beleving en gezondheidstoestand (bijvoorbeeld 
stress, onrust, vermoeidheid, piekeren, uitzichtloze toekomst-
perspectieven, mentale chaos, gezondheidsproblemen e.a.)

Sommige externe factoren veroorzaken geen problemen voor je orga-
nisatie. Een nieuwe CEO in een belangrijk klantenbedrijf bijvoorbeeld 
zal de kwaliteit van jullie relatie en gesloten overeenkomst niet beïn-
vloeden. Andere elementen daarentegen kunnen wel problemen ver-
oorzaken voor je organisatie, zoals het faillissement van een belang-
rijke klant of een nieuw concurrerend product op de markt waardoor 
jouw marktaandeel en omzet dalen. 
Sommige interne organisationele problemen kunnen op dezelfde 
manier een negatieve impact hebben op de leidinggevende. Zo wil je 
bijvoorbeeld zelf een aantal functies overnemen van een langdurig 
zieke of afwezige collega. Anderzijds zullen bepaalde situaties je mis-
schien niet persoonlijk beïnvloeden in je functie, bijvoorbeeld het feit 
dat een vermoeide collega, die net ouder is geworden, reeds maanden 
onderpresteert.

Alle interne problemen die jij als leidinggevende ervaart, zullen ech-
ter steeds een probleem vormen voor je organisatie en team. Zo zal 
je vermoeidheid er voor zorgen dat je niet accuraat of empathisch 
genoeg reageert op een klacht van een medewerker of klant. We zijn 
geen robots, dus is het niet mogelijk om dezelfde prestatie te blijven 
leveren als je interne problemen ervaart. Als leidinggevende heb je 
daarenboven een grote impact op je medewerkers en collega’s. Start 
met de erkenning van je eigen stress en de negatieve impact die dit 
op je omgeving kan hebben. Richt je eerst op je eigen herstel en begin 
daarna simultaan aan een verbetering van je interactie met je omge-
ving. 
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ZICHTBARE EN ONZICHTBARE FACTOREN

De hierboven geïllustreerde dynamiek waarbij de persoonlijke ener-
gietekorten van leidinggevenden het welzijn en functioneren van 
medewerkers beïnvloeden, kunnen we echter ook in ons voordeel 
gebruiken door de principes van personal energy management toe te 
passen, die deze impact positief doen kantelen.

Een eerste belangrijk principe van personal energy management is 
de inside out benadering. Denk hierbij aan het ijsbergmodel: wat je 
ziet, is slechts het topje van de ijsberg. De grootste en meest doorslag-
gevende elementen blijven echter onzichtbaar.

Analogie van onze inside out benadering met het ijsbergmodel

Voor de ongetrainde observator zullen de werkelijke oorzaken van 
problemen,	zoals	verminderde	productiviteit	of	werkconflicten,	on-
zichtbaar blijven. Dit boek leert je echter om verder te kijken dan dat-
gene wat zich zichtbaar manifesteert om zo de werkelijke, verborgen 
oorzaken aan te pakken. 
Er ontstaat een probleem binnen het team van Xavier. De gemoederen 

Extern zichtbare problemen

Interne fundamenten die aan 
de basis liggen van de werkelijke, 

onzichtbare oorzaak

Inside out-benadering
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lopen hoog op. Als kantoordirecteur eist hij veel van zijn medewerkers 
en legt hen strakke doelen en deadlines op, waardoor ze vaak ’s avonds 
en tijdens het weekend moeten overwerken. Zelf is Xavier, als leiding-
gevende, tijdens het weekend echter nooit aanwezig. Bij een medewer-
kersbevraging noemde het personeel dit een gepercipieerd gebrek aan 
integriteit. De (onzichtbare) gebrekkige integriteit van Xavier en zijn 
daarbij horende gedragingen, bleken na analyse de kernoorzaak te zijn 
van de (zichtbare) problemen bij de medewerkers, die slechts het tipje 
van de ijsberg onthulden.

Bovenstaande case illustreert de steeds onzichtbare, werkelijke voe-
dingsbodem van waarneembare of meetbare problemen, alsook het 
rimpeleffect op personeelsproblemen.

DE UNIVERSALITEIT VAN DE INSIDE OUT BENADERING

Op gelijkaardige wijze zal je merken dat de waarneembare feiten in 
je organisatie en gedragingen bij je personeel, slechts het gevolg zijn 
van een intern proces bij de medewerkers. Het loont dus de moeite 
om in een crisissituatie de kern van een probleem aan te pakken, of de 
kern van persoonlijke motivatie te versterken in een groeisituatie om 
een diepgaande, duurzame impact te genereren. Deze kern ligt in het 
onzichtbare, ontastbare en niet meteen waarneembare gegeven. Het 
vergt diepteanalyse en verbonden communicatie om deze onzichtba-
re oorzaken bloot te leggen.

Op het vlak van omgevingsfactoren (zoals nationale cultuur) en -ver-
anderingen (zoals migratiestroom) die zich buiten de organisatie af-
spelen, zien we opnieuw dat zowel zichtbare als onzichtbare elemen-
ten ons beïnvloeden. Alhoewel dit niet de focus vormt van dit boek, 
vermeld ik graag dat de zichtbare en onzichtbare menselijke factoren 
(bij zowel leiding als medewerkers) ook onderhevig zijn aan deze 
omgevingsfactoren. Ook hier speelt persoonlijk leiderschap een be-
langrijke rol in het modereren van omgevingseffecten op je persoon-
lijk welzijn en dus ook op het welzijn van je medewerkers.



186

IV.  ACHTERGROND

In onze volatiele, complexe en vaak beangstigende (VUCA-)wereld dien 
je namelijk zelf controle te leren verwerven over hoe je je voelt, hoe hel-
der je denkt en hoeveel rust en ontspanning je ervaart. Als je dit niet 
doet, word je het slachtoffer van de vele (alarmerende of stresserende) 
prikkels en veranderingen waaraan we onderhevig zijn, en waarvoor 
noch ons brein, noch onze biologische lichaamsritmes uitgerust zijn(21, 34). 

In de tabel op de volgende pagina geef ik het verschil weer tussen 
zichtbare en onzichtbare kenmerken van omgeving, leiding en me-
dewerkers. Hierbij wordt telkens weergegeven hoe personal energy 
management een oplossing kan bieden. 
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Omgevingsfactoren

marktschommelingen, 
faillissementen, migratie, 
stijgende nationale cijfers 
inzake zelfmoord, scheiding, 
werkloosheid, tweeverdieners-
gezinnen als nieuwe norm, 
opmars online en onpersoon-
lijke digitale communicatie 
(bv. facebook) , …

Medewerkers- 
factoren

op het individuele 
niveau (bv. afwezig-
heid door ziekte) en 
op het groepsniveau 
(bv. het salesteam 
haalt zijn targets niet, 
het assemblageteam 
verpakt onderdelen 
foutief)

zichtbare 
karakter- 
istieken
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Zaakvoerder/ 
leidersfactoren

kortaf zijn tegen me-
dewerkers, ongewenst 
gedrag, niet langer de 
medewerkers op de 
werkvloer bezoeken, 
stapels onafgewerkte 
dossiers op je bureau, 
ongezonde gewichts-
verandering, gebrek-
kige hygiëne

Personal energy management 
werking & impact

1. De leidinggevende heeft allereerst nood aan een 
totaalvisie op dit plaatje en dient zijn eigen invloed 
of inbreng hierin te erkennen 

2. De problemen bij leidinggevenden zullen zich 
weerspiegelen in problemen bij de medewerkers. 
Technieken van personal energy management die 
inwerken op het aanpakken van deze zichtbare 
factoren van de leidinggevende of het negatieve 
rimpeleffect op medewerkers helpen voorkomen 
of herstellen, zijn bv. time-and-talent-management, 
communicatieskills of voeding. 

3. De problemen bij de medewerkers weerspiege-
len zich daarentegen niet altijd in de problemen 
bij de leidinggevende. Technieken van personal 
energy management helpen voorkomen dat een 
leidinggevende wordt overstelpt door personeels-
problemen en zorgen ervoor dat zijn persoonlijke 
balans behouden blijft. Zo verhogen oefeningen uit 
dit boek bv. de focus en helderheid en helpen je om 
gecentreerd en emotioneel sterk en veerkrachtig 
te blijven.
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Omgevingsfactoren

maatschappelijke of nationale 
angstcultuur, generationele 
verschillen in werkmotivatie, 
stijgende eenzaamheid en ge-
brek aan werkelijke menselijke 
connectie, elektromagnetische 
impact van: vervuiling, gebrek 
aan natuur, digitaal scherm-
gebruik, overprikkeling en 
negatieve berichtgeving op ons 
psychisch en fysisch welzijn, …

Medewerkers- 
factoren

op het individuele 
niveau (bv. chroni-
sche stress) en op het 
groepsniveau 
(bv. bedrijfsultuur: 
“the way we get things 
done around here”)

Onzichtbare 
karakter- 
istieken
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Zaakvoerder/ 
leidersfactoren

stress, onrust, 
vermoeidheid, 
piekeren, uitzichtloze 
toekomstperspectie-
ven,  mentale chaos, 
gezondheidsklachten

Personal energy management 
werking & impact

1. De leidinggevende heeft allereerst nood aan en 
totaalvisie op dit plaatje en dient zijn of haar eigen 
invloed of inbreng hierin te erkennen.

2. De problemen bij de leidinggevende zullen zich 
steeds weerspiegelen in problemen bij zijn of haar 
medewerkers.
Personal energy management vormt hierbij een 
belangrijk tool, die d.m.v. bewustzijn en stressre-
ductie:
• voorkomt (of herstelt) dat medewerkers een 

directe, funeste impact ondervinden van vari-
abelen waarvan de oorzaak en oplossing niet 
inherent en exclusief bij hen ligt. 

• verzekert dat elke medewerker in zijn positie 
vanuit helderheid en rust productief werkt,  
het beste uit zichzelf haalt en constructief met 
conflicten	of	issues	omgaat.

3. De problemen bij de medewerkers zullen niet 
altijd een impact hebben op de problemen bij 
leidinggevende(n).
Personal energy management vormt hierbij een 
belangrijk tool, die d.m.v. (zelf)bewustzijn, mild-
heid, zingeving en interne stressregulatie,
• voorkomt (of herstelt) dat een leidinggevende 

een directe, funeste impact ondervindt van 
variabelen waarvan de oorzaak en oplossing 
niet inherent en exclusief bij hem of haar ligt,

• verzekert dat een leidinggevende vanuit 
helderheid en rust de juiste beslissing kan 
nemen voor een duurzame oplossing.



191

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

LOGIN NAAR DE ONLINE TOOLS 

Je vindt de MP3’s met de oefeningen m.b.t. mindfulness, mildheid en 
ontspanning uit dit boek op www.zinhoeve.be/persoonlijk-leider-
schap

OVER DE AUTEUR

Het is Sharons missie om doorbraken bij leiders te realiseren zodat ze 
zich vanuit een diepere zingeving kunnen verbinden met zichzelf en 
hun medewerkers.
Daarom richtte ze in 2014 de Zinhoeve (nabij Brugge) op. Met haar re-
searchteam biedt ze van hieruit consulting, training en coaching aan 
inzake werkveerkracht en -productiviteit, carrièrewelzijn en men-
tale en fysieke gezondheid. Sharon combineert negen jaar bedrijfs- 
research en universitaire studies (Master Psychologie & Bedrijfsco-
nomie) met acht jaar training en coaching in ondernemingen met 
Oosterse en Westerse evidence-based technieken voor (carrière)
welzijn, gezondheid en productiviteit. Sharon heeft ervaring met één-
manszaken, kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals, 
waaronder: BMW Group Belux, BLCC, AMS, UGent, Summa NV, Tele-
vic,	Unilever,	AB-Consult,	Confituurbedrijf	Jam	Jam,	moto’s	Hautekiet,	
Peugeot Zedelgem, Beeldburo, Rose De Leyn...

PERSONAL ENERGY MANAGEMENT TRAINING

Naast het lezen van dit boek raad ik je aan om concreet aan de slag 
te gaan. Je kan bijvoorbeeld ons leiderschapsprogramma personal 
energy management of onze online training volgen. 

Leiderschapsontwikkeling
Investeren in leiderschapstraining loont. Zo had een recente me-
ta-analyse, die honderden wetenschappelijke studies bundelde, een 
positief effect op de waarneembare effecten van leiderschapsontwik-
keling in diverse bedrijfsomgevingen. Dit positieve effect kan ver-
sterkt worden mits aandacht voor de volgende factoren(59):
• een scan van de huidige stand van zaken en een behoeftenana-

lyse
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• een actie- en implementatieplan op maat
• de combinatie van taak- en relatiegerichte leiderschapsvaardig-

heden, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 en 6 (masculien-femi-
nien leiderschap) van deel II, personal energy management

• de verspreiding van de training over minimaal drie dagdelen 
• verschillende leermethodieken
• opvolging en integratie

ONS AANBOD

Wij	voorzien	op	basis	hiervan	een	specifiek	blended-learning	leider-
schapsontwikkelingstraject dat acht weken in beslag neemt. Dit is de 
tijdsduur die, gemiddeld genomen, nodig is om gewoontes te veran-
deren. 
Voor en na de training voeren we een leiderschapsscan uit en me-
ten de impact ook bij de medewerkers en de leidinggevenden van 
de	 deelnemers.	 Onderstaand	 procesflowschema	 geeft	 onze	 aanpak	
weer. Voor meer info kan u mij contacteren via sharon@zinhoeve.be. 
 

onderzoeksrapport  
& aanbevelingen

training  
@ Zinhoeve

1-op-1 coaching 
in uw organisatie

online 
masterclass

week 
1

week 
3

week 
5

week 
7

week 
2

week 
6

week 
8

week 
4

meting

meting,  
rapport  

& advies

VEERKRACHT  

MENTALE & FYSIEKE GEZONDHEID  

WERKVERMOGEN

PERSONAL ENERGY MANAGEMENT 

blended-learning leiderschapstraining
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