
DE PSYCHOLOOG /  APRIL 2016

GEERTJE KINDERMANS

30

inspiratie – toen kon 
ik niet meer wachten

Sabine Mur, organisatiepsycholoog, trainer 
en organisatieadviseur en eigenaar van 
Bureau voor Bevlogenheid

k werkte bij Schouten en Nelissen 
als trainer/adviseur en dat deed ik 
met veel plezier. Ik was er ook trots 

op om bij een van de mooiste en grootste 
adviesbureaus te werken met grote 
klanten en allemaal goeie professionals. 
Iedereen werkte er veel en hard. Ik vond 
het lekker daarin mee te gaan.
 Toch zag ik ook een keerzijde. Zo was 
er een leasemaatschappij waar men ons 
vroeg of we de afdeling verkoop een 
cursus timemanagement wilden geven. 
Maar de tijd managen was het probleem 
niet, die mensen konden dat best, er was 
iets anders aan de hand. Vroeger deed 
iedere accountmanager het hele contact 
met de klant, hij leerde de klant kennen, 
zocht een geschikte auto uit, belde ieder 
kwartaal of het nog beviel. Sinds een 
reorganisatie mochten ze nog maar een 
stukje doen. De een mocht alleen klanten 
binnenhalen, de volgende moest de auto’s 
uitzoeken en de informatie doorgeven 
aan de administratie, de derde belde na. 
Het waren allemaal sociale jongens en 
meisjes, maar niemand onderhield echt 
contact met een tevreden klant die blij 
was met zijn auto. Door die manier van 
werken was er bovendien geen verbin-
ding meer met het grotere doel. De kick 
ging eraf, er was geen stimulans om af en 
toe een tandje bij te zetten en de werk-
druk was daarom vooral een last.
 Hetzelfde zag ik in andere organisaties 
gebeuren: wij kwamen cursussen time- 
en stressmanagement geven, maar 
daarmee losten we de problemen niet 

écht op. In die tijd raakte ik geïnteres-
seerd in bevlogenheid en begon ik meer 
over positieve psychologie te lezen.

jeuk
Op een gegeven moment veranderde 
mijn eigen leven. Ik kreeg een kindje. 
Toen ik terugkwam van zwangerschaps-
verlof, had ik veel zin om weer te gaan 
werken en ik had bedacht dat ik me in 
mijn werk meer wilde bezighouden met 
bevlogenheid. Maar al snel merkte ik dat 
ik niet meer in het stramien paste. Ik was 
veranderd, dingen die ik eerder leuk 
vond, kostten me nu energie en waar ik 
vroeger graag tijd voor maakte, paste nu 
niet meer in mijn agenda. Ik hechtte 
minder waarde aan grote trajecten, 
belangrijke klanten, veel collega’s. De 
baan paste niet meer helemaal bij me, het 
voelde als een soort jeuk.
 Op een dag zat ik met mijn gezin in de 
auto op weg naar familie in Groningen. 
Tijdens die lange rit maken mijn man en 
ik altijd plannen en fantaseren we over 
van alles. Nu fantaseerde ik over het idee 
om mijn eigen bedrijf te beginnen. Ik 
vroeg me hardop af of ik dat echt wilde en 
of ik het zou kunnen. Ook vroeg ik me af 
of ik wel onderscheidend genoeg was. Als 
het werk niet aangenaam meer voelt, als 
het begint te jeuken, dan kun je dat maar 
beter accepteren en nagaan wat je dan wel 
graag zou willen. Probeer het verlangen 
niet weg te drukken, maar maak het juist 
groter. Ga na: wat werkte er eerder toen je 
in een vergelijkbare situatie zat? Zo’n 
proces hoeft niet zwaar te zijn, het is leuk, 
dan komt er energie vrij. Om daar 
honderd procent voor te kiezen, dat doen 
nog niet zoveel trainingsbureaus. Ik wilde 

dat wel gaan doen. Mijn man zei: “Maar 
dat ís onderscheidend. Niet iedereen 
denkt zo en het past in de huidige tijd.” Ik 
vroeg me vervolgens af of we dat financi-
eel konden doen. Hij reageerde pragma-
tisch: dat gingen we dan uitrekenen.

flow
En zo begon het. Ik nam me voor om dat 
het komende jaar eens te gaan uitwerken. 
Toen we op zondag weer thuis waren, zijn 
we het meteen gaan uitrekenen. Financi-
eel kon het. Vervolgens heb ik mijn 
gedachten op papier gezet, dat werd het 

‘I Op een gegeven 
moment moet 
je springen



DE PSYCHOLOOG /  APRIL 2016 31

FO
TO

: H
ER

M
A

N
 W

O
U

TE
R

S

ondernemersplan. Daarna bedacht ik 
een stappenplan om er te komen. En 
toen dat plan er eenmaal was, kon ik 
niet meer wachten. Binnen twee 
maanden heb ik tegen mijn baas 
gezegd dat ik voor mezelf wilde 
beginnen. Hij reageerde positief, ik 
krijg nog steeds opdrachten van 
Schouten. Ik had het geluk dat het vanaf 
het begin goed ging.
 Ik ging vrijwillig en geïnspireerd, 
maar ik ken ook veel mensen die 
‘moeten’, doordat ze ontslag krijgen of 
echt ongelukkig worden in hun werk 

en dat is een groot verschil. Dat je zelf 
het initiatief kunt nemen om de baan te 
krijgen die bij je past, spreekt veel 
professionals aan. Ik heb het zelf 
ervaren. Mijn advies: wacht niet tot de 
jeuk pijn wordt. Als je bijtijds aan een 
nieuw avontuur durft te beginnen, 
levert dat veel energie op. Dan zit je in 
je flow, straal je energie uit, ben je 
aantrekkelijk voor anderen en trek je 
makkelijk klanten aan. 
 Mensen vragen wel eens: maar wist 
je vooraf al precies hoe je het zou gaan 
doen? Dat was zeker niet zo. Maar als je 

daarop wacht, begin je er nooit aan. Op 
een gegeven moment moet je springen. 
Dat is de les die ik zelf wil onthouden 
en die ik als bureau ook wil uitdragen: 
denk er wel goed over na – en reken het  
even uit, ook heel belangrijk! Maar als 
het kan, dan moet je het gewoon 
proberen. En als het dan tegen blijkt te 
vallen, kun je opnieuw kiezen en iets 
anders gaan doen.’



Acceptance and Commitment Therapy

Jacqueline A-Tjak | 19-09-16 in Groningen

Relatietherapie en EMDR

Indra Spierts | 22-09-16 in Nuenen

Werken met getraumatiseerde gezinnen 

Trudy Mooren | 16-09-16 in Groningen

WRITEjunior 

Sascha Lucassen | 12-09-16 in Groningen

Vervolgcursus schematherapie 

Marjon Nadort | 05-09-16 in Groningen

Basisopleiding EMDR Volwassenen 

Erik ten Broeke | 23-06-16 in Groningen

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie 

Erik ten Broeke | 03-05-16 in Groningen

Hechting en trauma 

Indra Spierts en Hans van der Ham | 12-04-16 in Nuenen

AANMELDING vóór 30 mei 2016
Opvragen draaiboek en aanmelding bij de docent 

Joske van Huygevoort, klinisch psycholoog en psychotherapeut, 
tel. 024-3234503 

E-MAIL ppvanhuygevoort@kpnmail.nl 
WEBSITE www.joskevanhuygevoort.nl 

Bij professionals in de gezondheidszorg blijken existentiële kernvragen 
vaak de oorzaak van stagnatie of ontwikkeling te zijn. Van de andere 
kant kunnen deze vragen ook aanzetten tot verandering in het eigen, 
beroepsmatige handelen. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede 
en bevordert het werkplezier.

De eigen levensloop voorziet deze vraagstukken van een persoonlijk 
reliëf. Door onderzoek daarvan laat je ‘de waan van de dag’ even achter 
je. Je concentreert je op de essentie van je eigen functioneren en het 
contact met je cliënten.

In 8 maandelijkse bijeenkomsten staan deze vraagstukken centraal,  
met ruime aandacht voor casuïstiek, attitude en professioneel handelen: 
‘autonomie & verbondenheid’, ‘vrijheid & verantwoordelijkheid’,  
‘identiteit & burn-out’, ‘groei & ontwikkeling’, ‘dood & vergankelijkheid’ 
en ‘levenskunst & verandering’.

DOELGROEP klinisch en GZ-psychologen, psychotherapeuten, huis artsen, 
palliatieve zorg- en verpleeghuisartsen, medisch specialisten.
ACCREDITATIES TOEGEKEND DOOR NIP, FGZP, VCgP en aangevraagd bij ABC1.

PLAATS Conferentieoord de Poort, Groesbeek. 
TIJD op dinsdagen, 8 nov., 13 dec. 2016, 17 jan., 14 feb., 14 mrt., 18 apr., 
16 mei en 13 jun. 2017, van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Bij- en nascholingscursus 

LEVENSLOOP ALS
 LEVENSKUNST 

vanuit Existentieel Psychologisch perspectief

Mindfulness

Voor professionals in de gezondheidszorg, 
welzijn, onderwijs en management

Een 1,5-jarige  
postacademische opleiding 

tot mindfulnesstrainer

www.radboudcentrumvoormindfulness.nl

Een greep uit ons aanbod:
Floorplay Specialist
Modulaire opleidingsroute voor HBO & WO opgeleiden
www.rino.nl/floorplay   eerste module start 19 april

Opleiding seksuoloog NVVS
2 jarige postacademische opleiding
www.rino.nl/seks   start in september 

Profielopleiding Ouderenpsycholoog:   
1,5 - jarige profielopleiding voor GZ-psychologen
www.rino.nl/PO-O   start in september

ESTD Conference 2016 
Trauma, dissociation and affect dysregulation across the life-span
www.estd2016.org   14 - 16 april, Amsterdam

IEDTA Conference 2016 
Overcoming treatment resistant depression: the power of emotion!
www.iedta2016.org   3 - 5 november, Amsterdam

www.rino.nl
Leidseplein 5 - 1017 PR Amsterdam - (020) 625 08 03 - info@rino.nl


