
Attentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, gamers, schrijvers, 
architecten, fotografen, reisgidsen, hoteliers, meubelmakers, stylisten, en iedereen die 
onderneemt in de creatieve economie. Zelfs wanneer jouw gekozen professie niet de 
meest traditionele is, dan is het cultiveren en laten groeien van een succesvolle crea-
tieve onderneming die goed verdient jouw doel. 
 
In de Reis van de Heldin biedt Peter de Kuster jou de verhalen van Heldinnen die jou 
zijn voorgegaan met verdienen van geld met hun passie. Hoe overwin je de specifieke 
uitdagingen die rechterbreiners tegenkomen op hun pad, in de loopbaan die ze willen, 
die zowel voldoening geeft als succesvol is. 
 
Creatieve ondernemers beschikken over een aantal vaardigheden om met hun passie 
goed geld te verdienen. 

Deze vaardigheden zijn:
 
•   Hoe de loopbaan te kiezen die het beste bij jouw talenten past.
•   Realistische doelen stellen door gebruik te maken van rechterbrein technieken.
•   Hoe de valkuilen te vermijden die een creatieve onderneming ruïneren.
•   Hoe jouw weg naar succes te plaveien.
•   Hoe een ondernemingsplan te creëren wanneer jij de onderneming bent.
•   Hoe gedisciplineerd te zijn wanneer je eigen baas bent.

 
Wanneer jij een uitlaatklep vindt voor jouw creativiteit, in de vorm van een onder- 
neming, dan zul je een vrijheid ontdekken in jouw werkende leven waar jij een hele 
lange tijd gelukkig mee kunt leven. Je kunt jouw passie volgen, een briljante loopbaan 
opbouwen en financiële zekerheid hebben – wanneer jij weet welke vaardigheden te 
gebruiken. Laat mij, Peter de Kuster,  jouw reisgids zijn.

Verdien jij jouw geld met je passie?

Peter de Kuster

Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen
September 2015 | Nr. 1J

De Reis van de Heldin
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‘Onze Heldinnen!’ 
- Peter de Kuster - 

Peter de Kuster

Oprichter van de Reis van de Heldin.

‘Reis mee in een wereldstad en ontmoet 
creatieve Heldinnen die hun geld verdienen 

met waar ze van houden. Zij zullen jou inspireren 
om je eigen legende te creëren.’

Fotografie: Twan de Veer
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‘Mijn grootste passie is liefde brengen in organisaties.’
             - Petra van Vliet, Rotterdam -

Petra van Vliet

Fotografie: Twan de Veer



Introductie
‘Ik inspireer en help mensen en organisaties om gebruik te 
  maken van zachte waarden zoals intuïtie, verbeelding en gevoel.’

                                    - Petra van Vliet, Rotterdam -
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Sinterklaas of de Kerstman bestaat niet – en de perfecte baan ook niet. Dat is echter 
wel wat veel mensen denken en het is triest. Er zijn zoveel uitdagende en voldoening 
gevende loopbaanmogelijkheden, die creatieve Heldinnen in staat stellen hun talen-
ten te gebruiken, tegen een mooie beloning voor hun inspanningen. Diegenen die 
genoegen nemen met minder dan het beste, hebben gewoon nog niet de juiste baan 
gevonden. 

‘De mogelijkheden voor je loopbaan zijn eindeloos – 
als je ze maar weet.’ 

Het is een feit dat veel mensen niet tevreden zijn met hun baan. Ze zouden liever iets 
anders doen – wat dan ook. Het hoeft niet zo te zijn. Wat als ik jou vertelde dat jij nooit 
meer een dag in jouw leven hoeft te werken? Zou je geïnteresseerd zijn? 

Wanneer jij de juiste match vindt in een loopbaan, dan voelt het niet meer als werk. 
Je wordt elke dag enthousiast wakker door hoe jij jouw geld verdient. Deze perfecte 
harmonie van jouw talenten, vaardigheden, persoonlijkheid en werkstijl, creëert een 
passie en een verlangen met een gevoel van bevrediging dat meer waard is dan goud.

‘Zo kan het voor jou ook zijn, wanneer je deze reisgids leest.’ 

De uitdaging van De Reis van de Heldin is dat de creatieve business nogal afwijkt van 
andere ondernemingen. Om vooruit te komen moet je soms zigzaggend naar de top 
gaan. Laat de verhalen in deze reisgids, van creatieve Heldinnen, jou tonen wanneer te 
‘ziggen’ en wanneer te ‘zaggen’ om het beste te halen uit de kansen die er zijn. Genie-
ten van die reis, dat is waar succes en geluk om gaat.

De tijd van kansen voor de creatieve Heldin is aangebroken. Innovatie en ideeën zijn 
goud waard. Onzin en bureaucratie worden vervangen door respect en beloningen voor 
de slimme en creatieve persoon. De zakenwereld is aan het veranderen – in de goede 
richting – voor jou. Ben jij klaar voor de spannende tijden die voor ons liggen?

Deze De Reis van de Heldin zal jou in een positie brengen waarin je kunt floreren. Wat 
ouders, leraren en bazen zien als problemen (luiheid, traagheid, korte attentiespanne, 
non-conformisme) zijn in werkelijkheid verborgen schatten, in de zoektocht naar een 
creatieve droombaan die interessant is en goed geld oplevert.

Intuïtie, emotie, divergent denken, dagdromen, opbloeien in chaos, grote plaatje den- 
ken, slimheid, het hebben van een open mind en een vaardigheid om te spelen en lol 
te hebben, zijn kwaliteiten wanneer jij je in de juiste omgeving bevindt. 

Zelfs dan is het niet bepaald eenvoudig om een loopbaan op te bouwen in de creatieve 
zakenwereld. Je moet om kunnen gaan met afwijzing, want voor de creatieve Heldin is 
het onderdeel van het alledaagse leven. Er is ook het gevoel dat je er niet helemaal bij 
hoort – gelukkig doe je dat ook niet. 

Een onconventionele vrouw met onconventionele ideeën. Je zult vaak gezien worden 
als onvolwassen, temperamentvol, humeurig, moeilijk, afgeleid, onverantwoordelijk 
en irritant. De waarheid is dat jij jouw prachtige zelf kunt zijn en nog steeds pri-
ma jouw geld kunt verdienen met waar jij van houdt. Deze reisgids, De Reis van de 
Heldin, zal jou helpen om jouw loopbaan te managen waarbij  je een gehele brein- 
benadering gebruikt die voordeel haalt uit wie jij bent, zonder te vergeten hoe de we-
reld werkt.

Fotografie: Twan de Veer



Deze De Reis van de Heldin gids is voor creatieve Heldinnen uit alle ambten van het 
leven – van timmervrouw tot musicus, van schrijfster tot designer, van dichteres tot 
danser, van filosoof tot reisgids, van architect tot actrice en van reclamevrouw tot 
event- of weddingplanner; welke vorm jouw creativiteit ook heeft, je kunt deze verha-
len toepassen. 

Voor iedereen die jou vertelt ‘jij kunt jouw geld niet verdienen met jouw passie’ zijn er  
honderden en duizenden voorbeelden van creatieve Heldinnen uit alle steden van de 
wereld die een manier hebben gevonden om iets wat zij dachten dat zij leuk vonden en 
zelfs gratis wilden doen, om te zetten in een loopbaan en een daarbij behorend leven 
dat voldoening geeft.

Als jouw persoonlijke reisgids help ik jou om je creatieve energie te nemen en het te 
versterken, zodat je slaagt en jij jouw geld gaat verdienen met waar jij van houdt.

Reis van de Heldin
‘Door kracht & zacht te integreren, creëer je balans wat 
  de resultaten juist ten goede komt voor mens én bedrijf.’

                                   - Petra van Vliet, Rotterdam -
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De Reis van de Heldin gaat over de verantwoordelijkheid nemen voor jouw lot, zodat 
geen enkele idioot jouw leven kan bepalen. Het is tijd om vooruit te komen, omhoog te 
klimmen en erop uit te gaan met een nieuwe missie. 

Veel boeken zijn heel grondig in het identificeren van de problemen en valkuilen van 
de creatieve loopbaan en hoe jou hierover te informeren. Echter, wat zij missen, is het 
deel: ‘Wat moet ik er verdomme aan doen?’ Ik besloot De Reis van de Heldin reisgidsen 
te maken met echte Heldinnen die vele concrete tips, verhalen en anekdotes met ons 
delen en waar wij allemaal van kunnen leren. Je bent bekend met de problemen en 
valkuilen van een creatieve onderneming en loopbaan. Je krijgt er iedere dag mee te 
maken, dus laten we onze reis beginnen en ze leren te tackelen.        

Deze reisgids zal jou tonen hoe jij jouw niche kunt vinden en hoe je jouw geld kunt 
verdienen met jouw passie. Je gaat leren hoe je de uitdagingen, die de creatieve Heldin 
tegenkomt, kunt overwinnen. Hoe jij jouw aard en jouw creativiteit voor jezelf kunt 
laten werken. Je gaat leren hoe jezelf te vermarkten in een markt met vele kapers op 
de kust, te overleven en te floreren in het slagveld dat ondernemerschap heet. Hoe jij 
voor anderen werkt en toch je eigen baas kunt zijn, de ‘free’ uit freelance haalt, de top 
bereikt zonder op te veel tenen te staan en jouw natuurlijke vaardigheden gebruikt om 
een perfecte pitch en harmonie te vinden in jouw werkwereld. 

De Reis van de Heldin gaat in werkelijkheid over jouw leven. Er is een directe, onbe-
twistbare correlatie tussen jouw loopbaan en jouw leven. Het gaat minder over wat jij 
doet om geld te verdienen dan waar je mee kunt leven om te doen. Lol en voldoening 
in jouw werk vloeit over naar de rest van jouw leven. Zonder dat zal je gezondheid, 
creativiteit en performance er onder lijden, evenals iedereen om jou heen. Je hoeft niet 
op die manier te leven.

Wanneer je eraan denkt om een creatieve loopbaan op te geven voor een ‘echte’ baan, 
stop hier dan mee. Wanneer je met minder genoegen neemt dan wat het beste voor 
jou is, dan krijg je direct minder dan waar je genoegen mee nam. Doe jezelf niet te-
kort. Je zult door spijt worden verteerd. Mis jouw kans niet. Het kan binnen handbereik 
liggen. Kom in actie en ga ervoor. Wees moedig. Gebruik de strategieën en verhalen 
van de creatieve Heldinnen in deze reisgids om jezelf een voordeel te bieden. 

Laat anderen geen obstakels op jouw pad zetten en jouw hoofd met feiten vullen, zoals 
‘de meeste ondernemingen falen in het eerste jaar’, ‘er is veel te veel concurrentie’, ‘de 
perfect baan bestaat niet’ of ‘je hebt niet voldoende ervaring of talent’. Het is al erg 
genoeg dat deze onzekere en slecht geïnformeerde mensen jou vertellen waarom jij 
niet kunt slagen. Het is nog erger wanneer jij hen gelooft. Laat niemand jouw dromen 
kapot praten. 

Fotografie: Twan de Veer



Weinig mensen weten wat ze willen wanneer ze opgroeien en nog minder creatieve 
mensen willen opgroeien. Je zult wellicht niet jouw werkelijke roeping ontdekken totdat 
je verschillende proefritten in droombanen hebt gemaakt en met een paar rolmodellen 
hebt gewerkt. 

Is het niet beter om ze vooraf te testen en jouw ongelooflijke verbeeldingskracht te 
gebruiken in plaats van jaren te verspillen in een doodlopende baan? Eén van de kern-
zaken die ik hier wil overbrengen is definiëren wat jij wilt doen – niet voor de rest van 
jouw leven, maar wat je nu wilt doen. En, te verwijderen wat niet bij jou past. 

De keuzes die leiden tot een creatief en expressief leven met financiële zekerheid, lig-
gen recht voor je neus. Creatieve loopbanen zijn vaak onconventioneel en in sommige 
gevallen volkomen onbekend terrein. De uitdaging is dat er een miljoen verschillende 
dingen zijn die je ook wilt en kunt doen. 

De sleutel tot succes in elke loopbaan is helderheid. Helder krijgen wie jij bent en waar 
jij van houdt, dat is het eerste deel van deze De Reis van de Heldin reisgids. Daarna 
kijken we naar hoe je krijgt wat je wilt. Dit is jouw kans om jezelf en jouw verhaal 
opnieuw uit te vinden. Mis die kans niet!

Jouw Verhaal

‘Ik houd het meest van inspireren, ongekende mogelijkheden ontdekken, nieuwe 
 energieën aanboren, frisse oplossingen creëren, mensen raken en met elkaar verbinden.’
                                 - Petra van Vliet, Rotterdam -

‘Voor mij is geluk ‘ertoe zijn’.’
          - Petra van Vliet, Rotterdam -
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Petra van Vliet Inspirator - Spreker - Executive coach | Petra van Vliet

 www.petravanvliet.com | info@petravanvliet.com

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Laatst nog tijdens mijn vakantie op de camping. Ik vertelde bij het kampvuur een mede kampeer-
der over wat ik doe en waarom en we vertaalden dat naar zijn situatie. Komt hij de andere dag 
naar me toen en zegt: “Ik wil je bedanken want je hebt gisteren mijn leven veranderd. Ik kijk heel 
anders naar de wereld, met nieuwe energie”. Zo’n mededeling raakt me enorm, dan schieten de 
tranen van geluk me in de ogen. 

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Als ik mag kiezen dan wel deze, dat ik in een management team weer harmonie heb gebracht 
waarna er gezegd werd: “Jij inspireert door de manier waarop je naar het leven kijkt. Je verbindt, 
brengt gevoel en balans. Soms door wat je doet of zegt, en soms door er gewoon te zijn”. Het zijn 
soms zulke kleine dingen die prestaties het grootst maken.

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven?
Moeder van Europa. Ik zou graag op een krachtige, liefdevolle en medemenselijke manier Europa 
vormgeven over landen en politiek heen.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in mijn stad? 
Ik krijg veel ideeën en ingevingen tijdens het hardlopen in het Kralingse bos. En onder de douche 
komen ook regelmatig nieuwe ingevingen.

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in mijn stad? 
Als eerste op mijn lijstje om naartoe te gaan staat Zino Urban Bistro op de Zwaanshals. Op zon-
dagochtend na het hardlopen drink ik graag koffie van ober Jan bij Restaurant de Tuinen aan de 
Kralingse Plaszoom. 

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime?
Mijn grootste aanjager is mijn vriend Antoine; scherp, innovatief, ondersteunend en liefdevol. Beau, 
mijn dochter, is voor mij de spiegel geweest om vrij te zijn en te gaan ondernemen. Verder heb ik 
een aantal goede vriendinnen en gelijkgestemden waar ik mee kan sparren. 

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken? 
Met directeuren & managers die de moed en het vertrouwen hebben om hun organisatie anders in 
te richten en meer nadruk willen leggen op zachte waarden zodat de liefde stroomt, wat goed is 
voor zowel de medewerkers, klanten én de resultaten.

Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? 
Het platform dat ik wil creëren waarin liefdevolle mensen en bedrijven elkaar inspireren. En de 
contouren van een boek die naar boven borrelen…

Wat is mijn grootste passie? 
Liefde brengen in organisaties. In het bedrijfsleven draait alles om resultaten, prestaties en groei. 
Ik inspireer en help mensen en organisaties om gebruik te maken van zachte waarden zoals in- 
tuïtie, verbeelding en gevoel. Door kracht & zacht te integreren, creëer je balans wat de resultaten 
juist ten goede komt voor mens én bedrijf.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Voor mij is geluk ‘ertoe zijn’. Dat wil zeggen, jezelf accepteren, je plek innemen en daarmee van 
betekenis zijn. 

Wat is mijn grootste angst? 
Mijn grootste angst is de angst voor mijn eigen grootsheid. Nu ik dat begrijp, weet ik dat ik een 
keuze heb: handel ik vanuit angst voor iets of vanuit het creëren van iets. Ik kies voor het laatste. 

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Inspireren, ongekende mogelijkheden ontdekken, nieuwe energieën aanboren, frisse oplossingen 
creëren, mensen raken en met elkaar verbinden. En dan de resultaten zien/voelen qua inzet,  
motivatie & verbondenheid. Dat ieder zijn plek inneemt en daarvan geniet. De energie en liefde die 
er dan vanaf spat, dat is met geen pen te beschrijven. 

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? 
Ik ben snel ongeduldig en behoorlijk eigenwijs. 

Wat is mijn grootste valkuil? 
Mijn eigen grenzen bewaken en zelf kunnen ontvangen zijn mijn grootste valkuilen. 

Wanneer zou ik liegen? 
Hm, het liefst ben ik gewoon eerlijk. 

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Ik ontdek graag nieuwe rolmodellen. Daarom hebben er meerdere invloed op mij gehad zoals; 
Einstein, Simon Sinek, Ricardo Semler, Brené Brown, Tony Hsieh, Paulo Coelho, Maria Magdalena, 
Eckhart Tolle & Drunvalo Melchizedek.

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? 
Ik krijg de minste energie bij het doen van de administratie. 

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Dat is nou net de kunst, als je je realiseert dat je al heel, volmaakt & compleet bent valt er niet zo 
veel te willen veranderen. Dan ben je goed zoals je bent. 

Fotografie: Twan de Veer



De Creatieve Heldin

Hoofdstuk 1 ‘Zo lang als ik me kan herinneren heb ik nooit genoegen genomen met minder dan het beste.’
                                       - Sofie Varrewaere  -

Sofie Varrewaere -
Home is where the heart is

Foto: Esther van der Lecq Fotografie
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De Creatieve Heldin

‘Zoals voor iedereen geldt, moet je groot durven dromen, denken en geloven als je grootse resultaten wilt.’
                                         - Sofie Varrewaere -
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Succes voor een creatieve Heldin kan enorm zijn. Niet alleen in geld, maar ook in crea- 
tieve vrijheid. Kijk naar de lijst van de best betaalde vrouwen in de wereld – actrices 
en ondernemers – het zijn allemaal mensen die niet in een hokje passen. Zij zijn ook 
mensen die gewend zijn aan dat feit en er profijt uit halen. 

Jij kunt dat ook, op jouw eigen manier en in jouw eigen tempo, terwijl jij jouw eigen 
doelen bereikt. Maak je los van de mythes over creatieve mensen. Wees niet bang 
om naar jouw sterktes en zwaktes te kijken. Accepteer het feit dat traditioneel ma-
nagement, denken, ondernemen, coachen niet voor jou werkt. Linkerbrein, logisch en 
lineair als het is (om niet te vergeten rigide, saai en contraproductief). Er is niet veel 
lol aan en als het niet een beetje lollig is, dan ga je het niet doen. 

Het is zo eenvoudig. Wanneer het niet snel, lollig, flexibel en gemakkelijk is zul jij het 
minder snel omarmen. Wees bereid om met een systeem te werken – zolang het een 
systeem is dat je zelf creëert en dat zowel met jou werkt als voor jou werkt. 

Creatieve Heldinnen hebben een onverzadigbare honger om te presteren, te creëren 
en iets te willen bereiken. Zij willen erkend worden, gezien worden, gehoord worden, 
applaus ontvangen en prijzen winnen. Zij verlangen naar verandering en willen een 
body of work creëren, geld verdienen, deals maken. Veel mensen die niet weten wat zij 
willen, willen vaak te veel en te snel. 

De sleutel tot succes is leren hoe te focussen op wat het meest belangrijk is. Het is 
contraproductief om te proberen veel dingen tegelijkertijd te doen – noch is het goed 
om te focussen op slechts één gebied van jouw leven of werk. Een manier om het te 
vormgeven (focus) en verspreiden (multifocus) is om een topdoel te kiezen voor elk 
aspect van jouw leven.

Kijk eens heel goed naar wie jij bent, wat jouw verhaal is en wat jij uit het leven wilt 
halen. Soms is alles okay hebben, een leuke baan en een gemiddeld leven de grootste 
tragedie van allemaal. Neem de tijd om jezelf te vinden, zodat jij jouw leven kunt leven 
zonder verloren te raken en goede beslissingen te nemen die jou leiden naar het succes 
en geluk waar jij naar verlangt.

Foto: Esther van der Lecq Fotografie



‘Ik heb altijd een sterke wilskracht gehad. En wellicht ook een zekere graad van onbevreesdheid.’
                                                                         - Sofie Varrewaere -
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Wij zijn allemaal creatief geboren. Wat er met ons gebeurt van de kleuterschool tot de 
hogeschool bepaalt hoeveel van onze creativiteit bij ons blijft. Sommigen – ondanks 
de beste inspanningen van het schoolsysteem en het bedrijfssysteem om de creatieve 
spirit eruit te stampen – ontsnappen met hun creativiteit intact. Jij bent nog niet veilig. 
Acht-en-negentig procent van de mensen in de wereld leven het linkerbrein leven. De 
maatschappij neigt ernaar om het linkerbrein te belonen (structuur, status quo) en het 
rechterbrein te bestraffen (chaos, creativiteit, innovatie). 

Je kunt jouw creatieve spirit verzwakken door luiheid. Je kunt een talent niet verlie-
zen, maar je vaardigheden kunnen zeker afsterven. Bijna elke baan kan creatief ge-
daan worden. Ondernemers moeten creatief zijn om te overleven, het managen van 
mensen kan creatief gedaan worden, marketingcommunicatie en verkoop bevatten 
zeker een mate van creativiteit, zelfs distributie en financiën kunnen een rechter-
brein affaire zijn. Wat elke loopbaan interessant en opwindend maakt is de creatieve 
benadering die jij aanneemt. Mensen die hun creatieve gaven verwaarlozen in hun 
werk, zijn gefrustreerd en ongelukkig tegen de tijd dat ze de midlife naderen (of 
veel eerder). Geluk komt door het vinden van jouw grootste gaven en vaardigheden 
en ze ontwikkelen en gebruiken in het werk dat jij doet. 

Creativiteit en creatieve loopbanen bevatten een gehele brein benadering, een in-
teractie tussen het linkerdeel van jouw brein (het detailgeoriënteerde accountant 
en rigide deel) en het rechterdeel van jouw brein (het grote plaatje, kunstzinnige  
kant). Het rechterbrein komt met de ideeën en het linkerbrein implementeert hen.  
Teveel rechterbrein en niets wordt gedaan, teveel linkerbrein en het leven is saai 
en niet inspirerend. 

Als rechterbreiner ben je absoluut uniek (en prachtig). Er is nooit iemand anders 
geweest zoals jij en er zal nooit meer iemand anders zijn zoals jij. Denk daar eens 
over na. Onder al die twijfel, schuld, angst, spijt en lastige verhalen zit een diamant 
van een vrouw die meer dan alles verdient om gelukkig en succesvol te zijn. Een 
loopbaan te hebben die uitdagend is en belonend. Een loopbaan die past en zo leuk 
is dat je het voor niets zou willen doen – maar zo waardevol voor anderen dat het 
goed betaalt. En waarom niet? Je hebt jouw plek in het universum gevonden, jij 
levert een bijdrage met jouw talent en creativiteit. 

Wanneer je eenmaal jezelf begrijpt en je weet wat voor werk jij leuk vindt om te 
doen, dan kun je jouw natuurlijke vaardigheden en kwaliteiten voor jezelf gebruiken 
in plaats van tegen jezelf. Het maakt het zo veel eenvoudiger. Dit is iets dat uniek 
is voor jou. Het is wat het beste werkt voor jou. Sla de vragen in dit hoofdstuk 
ook zeker niet over. Neem de tijd om na te denken over wie jij bent, wat jij wilt 
doen en wat de manier voor jou is om het te doen. Ik heb altijd gezegd dat ‘om 
jezelf te vinden moet je op reis gaan’. Je hebt tijd nodig voor reflectie, weg van 
alle drukte van jouw leven om jezelf open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. 

Foto: Esther van der Lecq Fotografie



Sofie Varrewaere Executive Coach | BigFish4.me
www.bigfish4.me | Blog: http://eepurl.com/FqLTr

coaching@bigfish4.me

Maar ook al heb ik nooit geworsteld met mijn zelfvertrouwen, puur fysiek was ik niet tevreden. 
Een paar maanden terug engageerde ik me om dit te veranderen. Ik stond oog in oog met mijn 
demonen. Ik huurde een Personal Trainer in voor mijn work-outs en startte een gezonde voedings-
gewoonte. Nu, vier maand later en 25 kg lichter, ben ik halfweg.

Omring jezelf
Hoe jouw “Big Fish” er ook uitziet, samen bereiken we meer. Mijn Coach die mij structuur bood 
bij het uitspitten van wat mijn slechte eetgewoonten dreef. Mijn Personal Trainer die bij mij op de 
stoep staat, me pusht om mijn grenzen te verleggen en me geen gelegenheid geeft om neen te 
zeggen. Mijn vrienden en collega’s die in mij geloven, los van mijn kledingmaat. Die mijn voet van 
de automatische rem halen als ik onbewust alles doe om de status quo in stand te houden. Die me 
niet toelaten mezelf te saboteren.

“Just do it” gaat niet altijd op
Elke gedragsverandering is emotioneel geladen. Het is niet zo eenvoudig. Als dat wel zo was zouden 
we allemaal slank zijn en niemand zou nog roken. We zouden allemaal fantastische leiders zijn en 
boeiende sprekers. Niemand nog last van stress. We neigen ernaar vast te houden aan het gedrag 
dat ons bracht waar we nu staan. En of dat nu een slechte eetgewoonte is, het eeuwige perfectio-
nisme of het continu vermijden van conflict, dat is voor iedereen verschillend. Maar het is niet per 
definitie het gedrag dat ons verder helpt in de toekomst. Een Coach biedt je support ten overstaan-
de van je commitment aan jezelf. Verdienen we niet allemaal het beste?

Waar ik het meeste trots op ben
Ik heb altijd een sterke wilskracht gehad. En wellicht ook een zekere graad van onbevreesdheid. 
Ik verhuisde naar een ander land en startte mijn eigen bedrijf. Ik geloof écht dat we onze vleugels 
kunnen bouwen na de sprong. Ik doe een poging het verschil te maken door zowel mijn kracht 
als mijn kwetsbaarheid te laten zien. Ik pak het eten als uitlaatklep aan, met goede resultaten. 
Maar waar ik het meeste trots op ben (los van mijn dochter natuurlijk) is hoe elke Coaching klant 
tot dusver een verandering tot stand heeft kunnen brengen voor zichzelf en bijgevolg ook voor de 
bedrijven waarvoor zij werken. Van een mooie “Mash-up” gesproken.

De toekomst
Mijn ambitie ligt in het blijven werken met top managers die hun persoonlijke ontwikkeling willen 
accelereren. Het oplossen van management issues wanneer persoonlijke of leiderschapsgerelateer-
de zaken in de weg staan van efficiëntie. Het voorbereiden van high potential mid level managers 
bij hun transitie naar C-level. En uiteraard het Coachen op het hoogste niveau, door te challengen, 
reflecteren of door net dié dingen te zeggen die niemand anders durft. Niemand is perfect. Ook ik 
niet. We hebben allemaal onze “Big Fish” te vangen.

Het gaat allemaal over het vangen van die éne “Big Fish”
Mijn verhaal begint in het voorjaar van 2013. Na bijna 10 jaar gewerkt te hebben bij de wereld-
marktleider in HR – en ondanks een goed salaris en een pakket extralegale voordelen om u tegen te 
zeggen – was de tijd rijp om mijn eigen “Big Fish” te gaan vangen: ik verhuisde naar Nederland en 
startte mijn eigen bedrijf in internationale Executive Coaching. CEO van mijn eigen werk en leven. 
Geld verdienen met waar ik het meeste van hou: challengen van anderen (maar ook mezelf). Ik 
nam de gok en vertrouwde op het gezegde dat je je vleugels kan bouwen na de sprong. Nu – 2,5   
jaar later – kan ik oprecht zeggen dat het niet één dag als “werken” voelde.

Het is geen baan, het is een passie
Zo lang als ik me kan herinneren heb ik nooit genoegen genomen met minder dan  het beste. Wat 
mij betrof waren grenzen er enkel om overschreden te worden. Deadlines om te halen. Doelen om 
te bereiken. Altijd op zoek naar verbetering. Maar bovenal: een verschil maken in het leven van 
anderen. In feite is dat hetgene wat me de meeste voldoening geeft. Ik werk 1 op 1 met CEO’s en 
C-level management van internationaal georiënteerde bedrijven alsook – pro deo – met tieners en 
jongvolwassenen. Het is altijd tweerichtingsverkeer. En ik ben pas succesvol als zij dat zijn.

Hoe groot kan de vis zijn?
Zoals voor iedereen geldt, moet je groot durven dromen, denken en geloven als je grootse re-
sultaten wilt. Maar wat ook bij iedereen speelt, is dat jouw grootste krachten vaak ook je diepste 
valkuilen zijn. Voor mij was dat het té resultaatgericht zijn en van daaruit alles zelf willen doen. 
Het duurde een tijd voor ik me realiseerde dat ik niet meer dan de Coach ben. Ik kan luisteren, 
challengen, herformuleren, stimuleren, reflecteren. Heel wat in mijn toolbox. Maar jij moet je eigen 
“Big Fish” vangen. Jij bent de enige die je gedrag bewust kan veranderen. En wat voor de ene een 
klein visje is, kan een hele grote zijn voor een ander. Uiteindelijk gaat het niet over mij. En dat is 
veruit het meest boeiende gedeelte van wat ik doe.

De “Work-Life Mash-up”
Het is mijn werk, maar ook mijn leven. Daarom hou ik van de term “Mash-up” die   men gebruikt in 
de muziek. Het gaat over het combineren van twee of meer tracks in één nieuwe track. En vanuit 
de combinatie komt de meerwaarde voort. 1 + 1 is 3. Ik hou van mijn werk en zie mezelf als een 
ambitieuze vrouw. Mijn doelstelling is het succesvol uitbouwen van een internationale Coaching 
praktijk. En om daar te komen moet ik investeren. Het vraagt tijd, inspanning en energie. Maar 
als moeder kunnen mijn prioriteiten veranderen. Net zo voor mijn klanten: ik werk nooit met “de 
manager” maar met een mens. Een moeder, vader, man of vrouw.

Mijn persoonlijke “Big Fish”
Het voorgoed afscheid nemen van mijn overgewicht. Dat is mijn persoonlijke “Big Fish”. Ik ben 
voorstander van het feit dat “Corporate Health” steeds belangrijker wordt. Tegelijk vind ik het 
vreselijk dat competente mensen overgeslagen worden voor promotie enkel en alleen omwille van 
hun gewicht. 

Foto: Esther van der Lecq Fotografie



De Geweldige Karakteristieken 
van Creatieve Heldinnen

Hoofdstuk 2 ‘Plezier is voor mij spelen en een high five met onze labradoodle Balou.’                  
         - Anita Borghouts, Rosmalen -

Anita Borghouts - Rosmalen
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Niemand gebruikt alleen haar rechterbrein of alleen haar linkerbrein. De meeste crea-
tieve Heldinnen leunen zwaar op hun rechterbrein – de bron van hun creativiteit. Dit is 
de reden waarom de volgende uitspraken van toepassing zullen zijn op jou. Zelfs diege-
nen met een gehele brein benadering (diegenen die gebalanceerd gebruik maken van 
beide hersendelen) zullen zichzelf hier enigszins in herkennen, maar vaak getemperd 
door de stabiliserende invloed van het linkerbrein. 

De creatieve Heldin is in staat om twee zaken te vergelijken die niet gerelateerd zijn en  
deze te combineren. De creatieve geest wordt niet beperkt door normale grenzen en 
kan relaties zien die niet vanzelfsprekend zijn voor anderen. 

De creatieve Heldin ziet abstracte concepten en is dan in staat om ze in concrete ter-
men uit te drukken. 

De creatieve Heldin heeft een grote waardering voor kunst. De veronderstelling is dat 
creatieve mensen altijd ‘kunst’ maken, maar dat is niet het geval. Er zijn zat loopbanen 
voor Heldinnen die de kunsten waarderen, zonder kunstenares te zijn.

Creatieve Heldinnen hebben vaak rijke en levendige herinneringen. Rechterbreiners 
zijn in staat om gezichten en plekken te onthouden, maar zijn niet goed in namen en  
titels. Ze onthouden beelden makkelijker dan woorden. Ze herinneren thema’s en scè-
nes uit films, maar niet de namen van de acteurs of de regisseur. Het rechterbrein 
onthoudt gevoelens – goede en slechte. 

Creatieve Heldinnen hebben de pioniersgeest die nodig is om zaken anders te doen. 
Ongeacht de gevolgen die dat kan hebben voor anderen. Zij zijn bereid om te gaan 
waar niemand ooit eerder is geweest. Het grote onbekende is interessanter en meer 
inspirerend dan het veilige en zekere. Het is bedwelmend om vanaf de basis betrokken 
te zijn bij een idee. De eerste fases van het creatieve proces zijn magisch, waar alles 
mogelijk is en de realiteit nog in de verte ligt (dan komt het linkerbrein binnen en ver-
pest het feest).

De Geweldige Karakteristieken
van Creatieve Heldinnen

‘Welke ballen wil jij in de lucht houden?’
           - Anita Borghouts, Rosmalen -
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Creatieve Heldinnen voelen dingen dieper dan de meeste andere mensen. Dit is de 
reden waarom zij creëren – om in hun werk uit te drukken wat zij voelen. Creatieve 
Heldinnen zijn impulsief. Ze leven van dag tot dag en in flow zijn werkt voor hen. Maar 
om te slagen dienen ze ook aan de toekomst te denken. Er kunnen lange termijn con-
sequenties zijn wanneer zij nu spelen en hier later pas de rekening voor zullen gaan 
betalen. 

Divergente denkers gaan vaak alle kanten op en worden vaak gezien als warhoofden. 
Het is moeilijk om jezelf te concentreren wanneer je niet geïnspireerd of geïnteresseerd 
bent. Het vergt discipline om te starten en vast te houden aan de ondernemingskant 
van de creatieve business. Creatieve Heldinnen kunnen harder werken dan anderen 
wanneer zij iets vinden om te doen waar ze van houden. Ze hebben enkel moeite om 
van wiskunde, belastingen, regelmatige werktijden en administratie te houden. 

Door sprongen vooruit te maken en het grote plaatje te zien, verliezen creatieve men-
sen vaak die mensen die het stap voor stap doen en de zaken zwart-wit zien. Soms 
maakt hen dat boos. Creatieve Heldinnen besteden veel tijd met omgaan (of niet om-
gaan) met frustratie. 

Voor creatieve Heldinnen heeft elk spel een doel. Het is lollig. Deze houding maakt dat 
zij onvolwassen lijken. Linkerbreiners houden van regels, een doel en een plan, zelfs 
voor spel – en ze hebben een reden nodig om het te doen. 

Creatieve Heldinnen neigen ernaar slordig te zijn. Niet gedesorganiseerd, alleen niet 
georganiseerd op de strakke manier waar linkerbreiners de voorkeur aan geven. Veel 
creatieve Heldinnen vinden netheid een verspilling van tijd. 

Creatieve Heldinnen zijn erg gevoelig voor het  ‘ze gaan mij ontmaskeren’ syndroom. 
Ze kunnen vertrouwen hebben in hun werk, maar niet in zichzelf. De onzekerheid 
domineert. Alcoholisme, drugsverslaving, depressie – het zijn allemaal zeer reële ge- 
varen voor de creatieve Heldin. Hoewel creatieve Heldinnen niet noodzakelijk zelf-
destructief zijn, neigen zij naar overdrijving, dat tot hetzelfde kan leiden. 

De hoge idealen van creatieve Heldinnen maken hen inflexibel. Creatieve Heldinnen 
stellen uit en houden er niet van verteld te worden hoe ze het moeten doen.

‘Zoals je kunt zien is er voor elke zogenaamde negatieve kant 
van creatieve Heldinnen, ook een positieve kant.’

De Zwakkere Karakteristieken Zijn Lang 
Niet Zo Zwak

Creatieve Heldinnen waarderen de natuur en hebben de vaardigheid om in alles de 
schoonheid te zien. Creatieve Heldinnen hebben het nodig om af en toe te stoppen 
en te genieten van hun omgeving of te luisteren naar het geluid van de verlokkingen. 
Om contact te houden met het leven en de schoonheid. Hun supergevoelige zintuigen 
triggeren hun creativiteit.

Creatieve Heldinnen reageren op hun omgeving. Het is een zegen en een vloek om ge- 
voelig te zijn. Creatief zijn betekent soms eenzaam zijn in een menigte. Wanneer ik 
begin te praten over intuïtie en inspiratie, met anderen dan creatieve mensen, dan 
staren ze naar me. 

Creatieve Heldinnen verwelkomen uitdagingen. Zij zijn in staat om het grote plaatje 
te zien en problemen te tackelen op een totaal verhaalschaal. Zij gebruiken meer hun 
intuïtie, dan de feiten en cijfers, om nieuwe en betere oplossingen te vinden. Hoewel 
sommige creatieve Heldinnen trendgevoelig zijn, zullen ze eerder trends starten. Zij 
zijn leiders, geen volgers. Zij zijn flexibel en gepassioneerd. Wanneer het gaat om hun 
ideeën waarmaken, dan zijn zij onvermoeibaar.

Creatieve Heldinnen zijn open-minded en bezitten minder vooroordelen. Ze hebben 
vaak hoge ethische en morele waarden. Ze zien vaak meer dan één mogelijk antwoord 
en misschien zelfs meer dan één vraag.  

‘Mijn doelgroep is de gedreven en succesvolle leidinggevende die het beste 
  uit zichzelf en het team wil halen, zonder zichzelf voortdurend op te jagen.’ 
                                - Anita Borghouts, Rosmalen -
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Anita Borghouts
Coach – trainer voor leiders die energiek 

en bevlogen aan het werk willen!
Next Step coaching 

www.nextstepcoaching.nl | info@nextstepcoaching.nl

Welk beroep zou ik willen hebben in een volgend leven?
Dit vind ik ook een leuke vraag. Ik weet één ding zeker, ik zou aan één leven niet genoeg hebben. 
Daar loop ik nu ook tegen aan, ik vind zo veel dingen leuk. Het zou interieurarchitect kunnen zijn, 
omdat ik er enorm van kan genieten als een huis mooi is ingericht. Ik zou kok willen zijn en met 
liefde en aandacht de lekkerste en gezondste gerechten willen bereiden. En ik zou ook weer precies 
willen doen wat ik nu doe, dus houd ik de andere twee beroepen maar als hobby ☺

Wat is je favoriete plek?
Dat is zonder twijfel de zee. De zee staat voor mij voor rust, voor troost omdat die er altijd is en 
voor energie van de golfslag. Het liefst zou ik er elke dag langs lopen, maar dat is een beetje las-
tig vanuit Rosmalen, vandaar dat een aantal foto’s in Noordwijk aan zee is gemaakt. Tijdens een 
workshop Creatieve loopbaanbegeleiding ontdekte ik dat mijn liefste wens was om op het strand te 
werken. Ik ben driftig op zoek geweest naar een strandhuisje om workshops te geven en heb het 
weer losgelaten. Jaren later is deze droom alsnog uitgekomen in Portugal. Daar werken we op het 
strand in de buurt van Portimão in de Algarve.

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?
Ik werk heel graag met gedreven en succesvolle leidinggevenden, die het beste uit zichzelf willen 
halen, zonder zichzelf voortdurend op te jagen. Die veel van zichzelf moeten en willen ontdekken 
wat zij echt belangrijk vinden. Of op zoek zijn naar waar ze goed in zijn en hoe ze zichzelf en/of het 
team verder willen ontwikkelen. En de leidinggevende dat is voor mij ook een ondernemer, direc-
tielid of projectleider die een team aanstuurt.

Naar welk project, in de nabije toekomst kijk ik uit?
Ik help graag de gedreven leidinggevende een energiek en bevlogen team te ontwikkelen. Daar 
heeft Next Step coaching een visie voor ontwikkeld. De beste leidinggevende dat word je als jij 
je vitaal voelt, ok bent met jezelf en werkt vanuit jouw kernwaarden en talenten.  In korte pro-
gramma’s kun je aan de slag met: ’Vergroot je vitaliteit en ken je grenzen’, ‘Ken jezelf en ontdek 
wat jij echt belangrijk vindt en/of ‘Zet koers naar jouw unieke talent’. Ben je er als leidinggevende 
klaar voor ‘als persoon’ dan is de vierde stap: ‘Ontwikkel een energiek en bevlogen team’. In deze 
programma’s kan ik alles kwijt om de beste versie van mezelf voor jou te zijn en daar word ik heel 
blij van!

Wat is mijn grootste passie?
Mijn grootste passie is om iemand die ik begeleid ‘de beste versie van zichzelf’ te laten ontdekken. 
Dat doe ik door je de switch te laten maken van ‘doen wat de buitenwereld van je verwacht’ naar 
‘doen wat jij vanuit jouw kernwaarden en unieke talent wilt betekenen voor de ander en voor je 
werk’. Daarvoor is écht contact met jezelf nodig. Veel mensen zijn zó op de ander of de buitenwe-
reld gericht dat ze niet toekomen aan vragen als: Wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik echt belangrijk? 
En wat zou ik heel graag willen doen? En als ze proberen die antwoorden van binnen te vinden, 
dan komt er niks.  Ik ken het als geen ander. Inmiddels heb ik leren vertrouwen op mijn intuïtie en 
mijn gevoel en help ik anderen dit ook te doen. Als je dit weet te combineren met je kernwaarden 
en unieke talent dan gebeuren er mooie dingen. Zoals Wilma die haar baan als financieel manager 
opgaf en een bed and breakfast begint in Frankrijk en secretaresse Kim die fotograaf is geworden. 
Kim heeft de foto’s voor de Reis van de heldin gemaakt.

Wat is mijn idee van ultiem geluk?
Dat je de rust en de ruimte ervaart om je leven op jouw manier in te richten. Mijn kernwaarden zijn: 
écht contact (met mezelf en de ander), professionaliteit, vitaliteit, ontwikkelen en plezier. Dit zijn 
de richtingaanwijzers voor mijn leven. Ultiem geluk is voor mij écht contact met mijn man Stef en 
onze kinderen Sabine en Erik. Dat ik weet wat ze bezig houdt en kan zien of ze gelukkig zijn. Ook 
ben ik heel gelukkig met mijn bedrijf Next Step coaching, waarin ik mijn professionaliteit kwijt kan 
en me volop kan ontwikkelen. Geluk is voor mij compleet als ik kan spelen met onze enthousiaste 
knuffelbeer labradoodle Balou. 

Waar houd ik het meest van in mijn werk?
Dat ik er echt voor mensen kan zijn als ik vanuit écht contact met mezelf de verbinding met de 
ander kan aangaan. Dan merk ik dat ze zich veilig voelen en zich open durven te stellen. Het is zo 
mooi om te zien dat ze hun pijn durven te voelen en dan weer de veerkracht hebben om door te 
gaan. Dat ze het lef hebben om volgende stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling en in 
hun werk. Ik vind het heel bijzonder dat ik zo een tijdje mee mag reizen in het leven van de ander 
en dat iemand dan weer uitvliegt en zelf de koers weer heeft gevonden.

Wat is mijn grootste valkuil?
Ja haha, die ken ik wel. Dat zijn grenzen. Ik ben een gedreven typje, steek mijn nek uit, werk graag 
hard en vind veel dingen leuk. En dan loop je wel eens tegen je grenzen aan en 16 jaar geleden 
ging ik er overheen. Toen overleden mijn ouders in korte tijd. Ik wilde er voor ze zijn en ook voor 
mijn gezin en mijn werk. In deze intensieve periode heb ik geleerd dat je alleen het beste van jezelf 
kunt geven als je goed voor jezelf zorgt. En dat heb ik gedaan. ik ging een week naar Conmigo in 
Portugal voor een wellnessweek en het leuke is dat ik daar nu twee keer per jaar een programma 
geef over Vitaliteit, Grenzen en Mindfulness.

Fotografie: kimverhoef.com



Gemotiveerd om een 
Creatieve Heldin te zijn

Hoofdstuk 3 ‘Mijn grootste passie is creëren: bouwen, verbeteren, vernieuwen.’
              - Samantha Burghout, Haarlem -

Samantha Burghout - Haarlem
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Gemotiveerd om 
een Creatieve Heldin te zijn

‘Mijn idee van ultiem geluk is opgaan in een moment waardoor je 
  je realiseert dat op dat moment alles precies is zoals het moet zijn.’

                              - Samantha Burghout, Haarlem -

33

Je moet zelf gemotiveerd zijn om succesvol te zijn. Zeker wanneer je jouw eigen bazin 
bent. Wanneer je weken geen zin hebt om te werken, dan zal niemand jou afschieten. 
Maar er is altijd een prijs die je daarvoor betaalt.

De creatieve Heldin werkt goed in een ontspannen omgeving. Dat kan een informele 
bedrijfsomgeving zijn, een kleine onderneming of alleen. Vrijheid, individualiteit en 
in staat zijn jezelf te zijn, dat zijn belangrijke kwesties voor jou, waar je ook kiest te 
werken.

Een creatieve Heldin zijn betekent niet alleen dat jij dingen anders ziet. Het manifes-
teert zich vaak in stijl of kleding, of haardracht, of in hoe wij onze tijd doorbrengen. 
Veel creatieve Heldinnen zijn wat anders in hun rituelen van het dagelijkse leven. Je 
krijgt honger op verschillende tijden, je slaappatronen kunnen afwijkend zijn, je wordt 
zeer energiek op momenten dat de gemiddelde persoon siësta wil houden. 

Hoe meer jij jouw werkomgeving en tijdbesteding kan aanpassen aan jouw innerlijke 
klok en voorkeuren, hoe meer comfortabel jij je zult voelen. Je zult ontdekken dat je 
grenzeloze energie hebt wanneer je in jouw flow zit. Het is ongelooflijk hoeveel uren 
jij kan doorgaan, de aandacht voor details die je kan opbrengen en de ideeën die je 
krijgt wanneer jij vol passie zit en geïnteresseerd bent. Omgekeerd, wanneer jij niet 
geboeid bent, dan is het bijna onmogelijk voor jou om je te focussen en voel je jezelf 
afgesloten van jouw krachtbron. 

Creatieve Heldinnen hebben constante input en stimulering nodig. Dat is de reden 
waarom reizen hen zo enorm aanspreekt. Het betreft experimenteren, ontdekken, vi-
suele input, het ontmoeten van mensen en hen leren kennen, verschillende plekken 
zien en ervaren – variëteit. Een creatieve Heldin schat leren en groeien op waarde; 
evenals zelfexpressie, vrijheid, flexibiliteit en passie voor het werk.

Het is belangrijk om te begrijpen wat jou motiveert; wat is jouw concept van succes. Je 
kunt veel gelukkiger zijn wanneer je mèt en vóór de mensen werkt waar jij van houdt. 
Wanneer de materialen waar jij mee mag werken en de plekken waar jij werkt is waar 
jij van houdt, dan is dat een beloning op zich. 

Fotografie: Astrid van Leeuwen



• To be list
• Regelbreker
• Life is a journey
• Doe het goed
• Dat smaakt naar meer
• Mooi maken
• Playing it safe is sorry

Rechterbreiner

• To do list
• Regelmaker
• Life is a bitch
• Doe het nu
• One-Track-Mind
• Winst maken
• Better safe than sorry

Linkerbreiner 

Het Creatieve Leven

‘Ik word blij van nieuwe dingen ontdekken. Letterlijk mijn 
  wereldbeeld verbreden door bijvoorbeeld te reizen of te lezen.’

                                 - Samantha Burghout, Haarlem -
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Mensen die snel en graag oordelen kunnen klagen over jouw korte aandachtspan-
ne, jou een warhoofd noemen of lui, slordig, egocentrisch, cynisch, ongeduldig, en-
zovoorts. Het raakt zelfs de meest zelfverzekerde onder de creatieve Heldinnen en 
sommigen gaan de kritiek nog geloven ook. Doe dat niet. Vecht terug. Vergeet niet dat 
je bijzonder bent – 1 of 2 procent van de volwassen wereldbevolking. Vergeet niet dat 
je een groter plaatje ziet dan dat zij doen en ga door.

Je bent een onconventionele vrouw in een conventionele wereld en voor dit genot 
betaal je als creatieve Heldin een kleine prijs. Wees er trots op. Jij bent 1 van de uit-
verkorenen. Innovatieve vrouwen hebben door de eeuwen heen onder druk gestaan 
en zijn door menig critici aangevallen. Waar het op neerkomt is angst en jaloezie. Zij 
zullen nooit hebben wat jij hebt. Zij zullen nooit zijn wie jij kan zijn. 

Er zijn veel risico’s verbonden aan het volgen van een creatieve loopbaan. Beloningen 
gaan gepaard met risico’s en het is mooi dat de rechterbreiner ervoor gebouwd is om 
met druk om te gaan. De andere optie is thuis gaan zitten en op de televisie anderen 
het leven van jouw dromen zien leiden. Het is géén moeilijke keuze, maar je moet de 
keuze wèl maken. 

Om succesvol te zijn als creatieve Heldin moet je het vuur in je buik voelen branden, 
het brandende verlangen om te slagen. Je moet geloven dat wat de kansen ook zijn, 
wat anderen jou ook vertellen, dat jij zult volhouden en doorzetten. Je zult doen wat 
er voor nodig is. Je zult leren om de zakelijke kant van de creatieve business te doen 
– het netwerken, de boekhouding en de planning. Je zult terugkomen na afwijzingen, 
depressie en obsessie, omdat teleurstellingen, hoogtepunten, dieptepunten en critici 
overal zijn. Niet alles zal voelen als een meesterwerk (of goed ontvangen worden). In 
zekere zin is dat goed. Je zult proberen jezelf te blijven verbeteren of opnieuw uit te 
vinden. 

Fotografie: Ruud Burghout



Samantha Burghout Head of Products & Learning | Insights Benelux

www.insightsbenelux.com | samantha@insightsbenelux.com

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Er zijn zo veel mensen op mijn pad gekomen waar ik veel van heb mogen leren. Ik lijk qua karakter 
veel op mijn vader en ik denk dat het ook niet voor niks is dat ik dezelfde soort rollen vervul binnen 
bedrijven als hij altijd heeft gedaan. We delen ook dezelfde overtuigingen, zoals: alleen honden 
hebben een baas. Mijn behoefte aan onafhankelijkheid heb ik van mijn moeder.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Ik hou van dingen met een kop en een staart die je beet kunt pakken en waarvan de toegevoegde 
waarde duidelijk zichtbaar is. Het meest gelukkig ben ik als er serieuze resultaten worden geboekt 
en het team een hoop lol heeft gehad onderweg naar die resultaten toe. Als een van de twee ont-
breekt ben ik de verkeerde dingen aan het doen. 

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Waar ik het meest trots op ben is mijn rol als projectleider in de kanteling van het besturingsmodel 
dat we hanteren bij Insights Benelux. We zijn geen traditioneel georganiseerd bedrijf meer, maar 
een procesgestuurde organisatie. Dit stelt medewerkers in staat om eigen beslissingen te nemen 
binnen de kaders van het proces waarin ze opereren. Daardoor is het Managementteam overbodig 
geworden en zijn we veel flexibeler.

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? 
Iets spannends, iets waar een hoop moed voor nodig is en waarin je jezelf continu op de proef stelt. 
Een beroep waarin datgene wat je beslist en doet echt gaat over leven en dood. Bij een specialisti-
sche unit van de politie, zoals NCIS of als arts in het team van Dr. House.

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime? 
Mijn broertje is mijn grootste partner in crime. Naast onze fulltime banen zijn we twee jaar geleden 
samen een bedrijfje gestart waarin we iets van onze gedeelde passie kwijt kunnen. ROT Design; 
meubelstukken ‘Recycled out of Trash’. Behalve dat onze werkwijze inhoudt dat we geen nieuwe 
materialen gebruiken, wordt een deel van de omzet beschikbaar gesteld aan een stichting die 
nieuwe bomen plant. 

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken? 
Ik zou weleens een paar dagen willen meelopen met de Minister President. Ik ben benieuwd hoe 
politiek de politiek eigenlijk is en of er echt minder hard gewerkt wordt in de non-profit sector. 

Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? 
Het tweede seizoen van Insights On Topic, een initiatief voor alle mensen die gekwalificeerd zijn om 
te werken met ons gedragsprofiel Insights Discovery. Dit is een project waarin meerdere strategi-
sche pijlers samenkomen.

Wat is mijn grootste passie? 
Creëren: bouwen, verbeteren, vernieuwen. Zeg me dat iets niet kan en ik vind een manier waarop 
het wél kan.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Opgaan in een moment waardoor je je realiseert dat op dat moment alles precies is zoals het moet 
zijn. Dat je helemaal in het hier en nu bent en daar ook ten volste van geniet.

Waar word ik blij van?
Nieuwe dingen ontdekken. Letterlijk mijn wereldbeeld verbreden door bijvoorbeeld te reizen of te 
lezen.

Wat is mijn grootste angst? 
Het verliezen van hoop. Dat ik niet meer kan geloven dat het goed komt. Ik geloof in een wereld 
waar ruimte is voor alles en iedereen, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar mensen geen mis-
bruik van elkaar maken of koste wat kost hun gelijk proberen te halen (met alle ellende van dien). 

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Ruimte om nieuwe dingen te bedenken en vervolgens ook te realiseren. Het mooiste vind ik het als 
ik meerdere strategische speerpunten van het bedrijf kan verbinden in één overkoepelend initiatief 
of project en ik dat project vervolgens succesvol kan uitrollen in de organisatie. 

Wat is mijn mooiste eigenschap?
What you see is what you get. Ik voer zelden een toneelstuk op en zal me niet snel anders voordoen 
dan ik ben. Sommigen noemen dat onaangepast, anderen noemen dat authentiek.

Wat is mijn grootste valkuil? 
Twijfelen. Mijn vriend en ik zijn onlangs verhuisd. Een huis kopen is een grote beslissing. Zo groot 
dat we weleens een huis aan ons neus voorbij hebben zien gaan, gewoon omdat we de knoop niet 
door durfden te hakken. 

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? 
Te veel te serieuze vergaderingen. We tillen volgens mij vaak te zwaar aan zaken waar de wereld 
niet van vergaat als ze mis gaan. Als we onszelf iets minder serieus zouden nemen is het (werk)
leven volgens mij een stuk plezieriger. 

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Iedereen is goed zoals hij of zij is. Ik zou niks willen veranderen. Ik kan wel een aantal dingen be-
denken die ik zou willen ontwikkelen, beter zou willen kunnen. Zoals het beter in staat zijn om mijn 
denkproces te delen met collega’s als ik weer eens een idee heb dat uit het niets lijkt te komen.

Fotografie: Caroline Boogaart | Photocolors



Jouw Reis van de Heldin 

Hoofdstuk 4 ‘Mijn idee van ultiem geluk is leven volgens je zijnsintentie.’
                                  - Anjana Jagernath, Amsterdam -

Anjana Jagernath - Amsterdam

Foto: Snadra Fotografie

“Have the courage to follow your heart 
and intuition” – Steve Jobs
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Jouw Reis van de Heldin!

‘Als je leeft volgens je zijnsintentie ervaar je meer flow en synchroniciteit en ben je 
        meer van waarde voor mensen om je heen en kun je jouw geluk met hen delen.’

                                            - Anjana Jagernath, Amsterdam -
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In het leven is niks toeval. Door zorgvuldige keuzes te maken en volhardende planning 
heb jij controle over wat er met jou gebeurt. Dat klinkt saai, nietwaar? Dat is het niet. 
We praten hier wel over jouw toekomst. De beste manier om met de toekomst om  
te gaan is door haar te ontdekken. Creëer jouw eigen Heldinnenverhaal. Jouw eigen 
legende.

Wanneer jij doelloos door je leven zwerft, dan eindig je waarschijnlijk met een leven 
waarvan de kwaliteit minder is dan je wilt. Wanneer je argeloos leeft van de ene situ-
atie naar de andere situatie en op gebeurtenissen en omstandigheden reageert, dan 
geef je de controle over waar jij nu naartoe gaat weg. Dat zou een hels leven zijn, ge- 
vuld met stress en frustratie, en helemaal niet creatief. 

Ik geloof dat ieder van ons een uniek verhaal heeft te creëren en te vertellen, een Reis 
van de Heldin. Een missie. Een doel. Helaas is er geen handleiding die het eenvoudig 
maakt om te ontdekken wat dit verhaal of jouw roeping nu is. Echter, wanneer je 
eenmaal op jouw Reis van de Heldin verhaal gestuit bent, dan is het leven vele malen 
makkelijker en beter. Het betekent dat je met betekenis leeft. Dat vertaalt zich in het 
juiste werk doen, je bevinden in de juiste omgeving, omringd met de juiste mensen 
en jouw talenten en vaardigheden gebruiken op een manier die in het voordeel is van 
zowel jezelf als anderen.

Deze De Reis van de Heldin omvat elk aspect van jouw leven, inclusief mensen waar jij 
om geeft en die om jou geven (dat is een andere reisgids).

Je hebt een krachtig verhaal nodig als kompas om te kunnen navigeren, zodat je er-
gens op kunt mikken – jouw Reis van de Heldin. Je kunt van je koers geblazen worden 
en nieuwe steden ontdekken en interessante mensen ontmoeten, maar je hebt altijd 
jouw Reis van de Heldin verhaal die jou terug op koers brengt. Dat is wat jouw Reis 
van de Heldin doet voor jou.

Wanneer je niet zeker bent over wat je zou moeten doen met jouw leven, dan kan het 
voelen alsof je in een vrije val terechtgekomen bent. Voor sommigen is de rush van 
richting de afgrond snellen opwindend. Sommigen realiseren het zich niet en het lijkt 
er dan ook op dat ze niets hebben (een parachute) om te verhinderen dat zij te pletter 
slaan.
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Voordat je jouw niche in de creatieve wereld gaat vinden, zul je jezelf dienen te be-
grijpen, je sterktes en zwaktes, je werkelijke verlangens en je persoonlijke definitie 
van succes. De volgende vragen zijn zodanig opgesteld om je vanuit verschillende 
invalshoeken te laten NADENKEN over jezelf. Geef snel antwoord. Schrijf het eerste 
op dat jou te binnen schiet (voordat jouw linkerbrein de kans heeft om zich ermee te 
bemoeien). Ga de vragen, of de antwoorden, niet analyseren. Ben eerlijk – niemand 
hoeft dit te zien behalve jij.

Hoe Vind Je de Weg, als Je niet Wist dat Je 
Verdwaald Was?

‘Mijn grootste passie is Young Professionals begeleiden bij het optimaliseren van 
  hun volle potentie voor een doelbewust, gelukkig en succesvol professioneel leven.’

                                     - Anjana Jagernath, Amsterdam -

‘Ik leg de lat heel hoog, vind kwaliteit heel belangrijk en wil tot in de details alles uitwerken.’
                                          - Anjana Jagernath, Amsterdam -
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In het begin kan het opwindend zijn om door het leven te gaan zonder plan, doel of 
een verhaal. Veel romantische verhalen zijn ontstaan rondom het leven van een vage-
bond. Vergeet niet dat deze verhalen zijn geschreven door mensen die zichzelf genoeg 
gedisciplineerd hebben om de pen op papier te krijgen en hun verhalen of kunst te 
verkopen.

Controle hebben over jouw verhaal betekent weten wat je wilt, er naartoe werken, elke 
ochtend opstaan en zeggen: ‘Ik heb de beste baan van de wereld. Ik houd zielsveel 
van wat ik doe.’ Wanneer je dat kunt zeggen, dan zal verder alles in jouw leven op haar 
plek vallen. 

Sommige mensen weten al van jongs af aan wat ze willen. Zij zijn de gelukkigen onder 
ons. Echter, velen van ons worstelen een tijd, voordat we onze niche gevonden hebben. 
Dat is prima. Geniet van de reis. Zie het als een ontdekkingsreis met schatten die je 
onderweg tegenkomt. Zelfkennis is een prachtig iets.

Fotografie: Melvyn Babel

Fotografie: Melvyn Babel



• Wil jij meer of minder reizen voor je werk?

• Waar zou je naar toe willen gaan? Zou je per land, lucht of zee reizen?

• Zou je meer of minder in het openbaar willen spreken?

• Hoeveel geld of jaarlijks inkomen zou jou succesvol laten voelen?

• Werk jij liever met je handen of je hoofd? Binnen of buiten? Met mensen of met 
dingen?

• Wat is meer een uitdaging voor jou? Omgaan met moeilijke mensen of moeilijke 
problemen?

• Wat verveelt jou?

• Wat zou jij willen elimineren uit jouw huidige werk, als je dat kon?

• Houd je ervan de leiding te hebben? Of ben je liever de macht achter de troon?

• Geef jij de voorkeur aan periodes waarin je als een gek werkt en dan een pauze 
neemt of houd je ervan om te temporiseren en jouw projecten te limiteren?

• Waar houd je het meest van in jouw werk?

• Wanneer je de baan zou kunnen hebben van iemand anders, van wie zou dat zijn?

• Wat is de meest onwenselijke baan die je kunt bedenken?

• Wanneer werk jij het liefst? Ochtend, middag of avond? Wanneer werk jij liever 
niet? Welke dagen zou jij vrij willen hebben? Wat zou een ideaal werkschema zijn 
voor jou? 

• Wat zou jij naar jouw werk willen meenemen dat nu niet kan? Kind? Hond? Film?

• Geef jij de voorkeur aan alleen te werken of in een groep? Hoeveel van jouw dag 
zou jij willen steken in omgaan met mensen, en hoeveel zou jij alleen gelaten wil- 
len worden?

• Hoeveel projecten kun jij tegelijkertijd aan?

Professioneel

• Wat is jouw favoriete tijd van het jaar?

• Wat is jouw favoriete hobby?

• Wat is jouw favoriete getaway plek? Wanneer was je voor de laatste keer daar?

• Welke sociale omgeving brengt het beste in jou naar boven? Welke het slechtste?

• Wat is jouw beste eigenschap? De slechtste? Hoe zou jouw partner/echtgenoot/
beste vriendin dit beantwoorden?

• Wat zou jij het liefst willen veranderen aan jouw persoonlijkheid?

• Ben jij een stadsmens of plattelandsmens? Houd je meer van een rustig leven of 
van een leven dat meer dynamiek en tempo heeft?

• Vind je het fijn om te concurreren met anderen of te concurreren met jezelf?

• Wat is van toepassing op jou? Veilig en zeker of roekeloos en risicovol?

• Wat zou jij liever zijn? Gezond en rijk of gezond en wijs?

Persoonlijk

‘Mijn passie om Young Professionals te begeleiden komt doordat ik zelf als Young Professional heb 
ervaren hoe het is om een dilemma te hebben en hoe ik daar snel een oplossing voor kon vinden.’

                                          - Anjana Jagernath, Amsterdam -
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Jij hebt een levensverhaal (wanneer je er aandacht aan geeft). Kijk naar jouw levens-
verhaal tot dusver.

• Schrijf jouw levensverhaal op van het begin tot het einde (alsof je al heel oud 
bent en alles hebt bereikt wat je wilde of je bent nog jong en je hebt gehoord dat 
je met een zekerheid van 80% vandaag zult sterven en spijt hebt van wat je nog 
niet beleefd hebt).

• Wat is iets dat je tegen jezelf (en anderen) zegt. Bijvoorbeeld: ‘Dat doe ik nooit 
meer!’

• Maak een lijstje van vijf heroïsche verhalen uit jouw verleden. En vijf tragische 
verhalen. Wat was eenvoudiger om op te stellen. 

• Kijk naar jouw verleden en stel jezelf deze vragen. Wat heb ik altijd al willen doen, 
maar nog niet gedaan of nog niet aan toegekomen?

• Wat zijn je meest krachtige herinneringen uit jouw kindertijd, tienerjaren en vol-
wassen jaren? Kijk eens goed naar de drie herinneringen. Wat hebben zij gemeen-
schappelijk? Wat zijn de omstandigheden, de mensen die betrokken zijn, de taken 
die jij uitvoerde, de omgeving, de tijd van het jaar? 

• Maak een lijst van jouw meest belonende levenservaringen (betaald en onbe-
taald). Ben jij nog steeds bezig met deze activiteiten? Indien niet, waarom niet? 
Hoe kun jij deze ervaringen terug in jouw leven brengen?

• Maak een lijst van alle zaken waar jij in je leven dankbaar voor bent. Start klein 
en denk dan aan je gezondheid, een plek om te leven, een auto, geld op de bank 
en mensen die van jou houden.

• Vertel een verhaal over jouw perfecte dag. Beschrijf het met zo veel mogelijk de-
tails als je kunt. Besteed enige tijd en aandacht hieraan. Hang het dan op waar je 
het vaak ziet. Dit is waar jij jouw toekomstige leven wilt leiden. Dit is het verhaal 
over waar jij naar op weg bent. 

• Vertel een snapshot verhaal over jouw huidige dagelijkse leven. Houd je van waar 
jij je geld mee verdient? Ben je gelukkig? Gebruik je jouw talenten? Ben je in staat 
te creëren? Houd je ervan om vroeg op te staan? Is het goed om thuis te zijn? 

• Heb je genoeg geld? Heb je een doel voor de toekomst?

Jouw Verhaal

• • Wat beschrijft het beste de omgeving waarin jij zou willen werken: thuis, in  
 een lab, in een boekenkerk, in een studio, buiten, in een kantoor, langs de  
 weg, op een set, in een hoog gebouw. Grote stad, kleine stad?

• 
• • Geef je de voorkeur aan met concepten of projecten om te gaan? Wat is meer  

 bevredigend? Het proces of het product?
• 
• • Maak een lijst van de banen die je graag zou willen doen. Jouw droombanen.
• 
• • Maak een lijst van de banen die je niet kunt of wilt doen?
• 
• • Welke vaardigheden gebruik jij het liefst?
• 
• • Voor welke taak of talent heb je een natuurlijke aanleg?
• 
• • Noem iets waar je altijd mee worstelt?
• 
• • Met wat voor een type geniet je het meest van om mee te werken?
• 
• • Geef je de voorkeur aan werken in een hoog tempo of temporiseer jij jezelf?
• 
• • Houd je ervan dat elke dag anders is of heb je een voorkeur om in een consis- 

 tente en comfortabele routine te glijden?
• 
• • Wat motiveert jou meer, geld of een missie?

‘Ik besloot mijn hart te volgen om een goed voorbeeld te zijn voor mijn dochter.’
                        - Anjana Jagernath, Amsterdam -
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Foto: Rachelle Dens Fotografie



Anjana Jagernath Eigenaar - Quaner - Coaching, Consulting & Training voor 

Young Professionals 

iShaktie-devi “Optimize your full potential”

www.ishaktie-devi.com | info@ishaktie-devi.com

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Op professioneel gebied zijn dat Steve Jobs en Baptist de Pape. Steve Jobs heeft mij geïnspireerd 
over ondernemerschap, visie en uitzoeken waar je van houdt en daar je werk van maken. Het per-
soonlijke verhaal van Baptist de Pape, de schrijver van het boek “The Power of the Heart” gaf veel 
herkenning en hij inspireerde mij ook om mijn hart te volgen.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Een verandering waar ik al mee bezig ben. Ik noem het de reis van mijn hoofd naar mijn hart. 
Van het leven volgens mijn verstand en volgens bepaalde denk- en verwachtingspatronen naar het 
volgen van mijn hart. 

Waarom besloot ik om mijn hart te volgen? 
Om een goed voorbeeld te zijn voor mijn dochter. Enkele jaren geleden kreeg ik het boek iSteve 
met quotes van Steve Jobs over: van je passies je werk maken en de moed hebben om je hart te 
volgen. Ik heb de daarop volgende jaren over nagedacht en pas nadat ik moeder ben geworden, 
besefte ik wat dat betekende. Het moederschap heeft mijn denkbeelden over werk, leven en be-
wustzijn veranderd en dit was het moment om mijn hart te volgen. Toen las ik ook het boek “The 
Power of the Heart van Baptist de Pape” en dat bevestigde nogmaals hoe belangrijk het is om je 
hart te volgen. Als ik mijn dochter wil bijbrengen om haar hart te volgen dan moet ik dat ook zelf 
hebben gedaan.

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? 
Ontwikkelingswerk bij een organisatie als UNICEF. Bijvoorbeeld het opzetten van schoon drinkwater 
projecten en onderwijssystemen. En dan kan ik daar ook mijn missie voort zetten: kansen creëren 
voor iedereen om te leven volgens hun zijnsintentie.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in mijn stad? 
Overal met uitzicht op water. Kijken naar het water en de golven geeft mij rust en inspiratie. In 
Amsterdam o.a. bij het Gaasperplas, recreatiegebied de Hoge Dijk of aan de Amstel bv. bij het 
Amstelkwartier. 
 
Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken? 
Organisaties en arbeidsbemiddelingbureaus voor Young Professionals. YoungCapital, ASA Young 
Professionals, Decanen en Alumni verenigingen van Universiteiten en Hoge en Middelbare Scholen. 
HR afdelingen van bedrijven met Young Professionals.

Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? 
Meer bekendheid creëren voor mijn bedrijf iShaktie-devi en het uiteindelijke doel om ook interna-
tionaal zoveel mogelijk Young Professionals te bereiken en te begeleiden om hun volle potentie te 
optimaliseren met de Optimize-U programma’s.

Wat is mijn grootste passie? 
Young Professionals begeleiden bij het optimaliseren van hun volle potentie voor een doelbewust, 
gelukkig en succesvol professioneel leven. In het bijzonder hen inspireren, motiveren en empowe-
ren als ze een dertigersdilemma of quarterlife crisis hebben en ook als zij hun talenten en krachten 
willen aanboren om hun volle potentieel te benutten.

Mijn passie om Young Professionals te begeleiden komt doordat ik zelf als Young Professional heb 
ervaren hoe het is om een dilemma te hebben en hoe ik daar snel een oplossing voor kon vinden. 
Rond mijn dertigste kwam ik in een fase van mijn leven waarbij ik vragen stelde over werk, privé- 
leven en mijn zijnsintentie. Een veelheid aan vragen en keuzes: Welke loopbaanstap na mijn stu-
die? In loondienst of zelfstandig? Eerst carrière maken of een gezin starten? Wat voor werk past bij 
mij? Waarvoor ben ik bedoeld in dit leven? Wat wilt het leven van mij en waar kan ik een verschil 
mee maken? Ik heb ook ervaren hoe ik snel tot een succesvolle oplossing kon komen de innovatieve 
Quaning-methodiek, want binnen 5 weken wist ik wat mijn zijnsintentie is en welke loopbaanstap 
ik wilde maken. Een snelle, efficiënte en gegarandeerd succesvolle resultaat met Quaning, dat gun 
ik alle Young Professionals. 

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Leven volgens je zijnsintentie. Doen waarvoor je bedoeld bent op deze wereld, je hart te volgen, 
werk doen waar je van houdt, waar je voldoening van krijgt en een verschil mee kan maken. Als je 
leeft volgens je zijnsintentie ervaar je meer flow en synchroniciteit en ben je meer van waarde voor 
mensen om je heen en kun je jouw geluk met hen delen. 

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Het stukje verschil maken in het leven van Young Professionals met de Quaning-methodiek. In 
de eerste sessie kom je al tot de kern wat je weerhoudt om je doel te bereiken. Het bijzondere 
moment als je ziet en voelt dat het kwartje valt en het stukje bewustwording dat daarop volgt. Na 
de eerste sessie ben je inzichten rijker en ga je verder met positieve energie. Heel dankbaar werk 
en het stukje verschil maken in het leven van Young Professionals naar een gelukkig en succesvol 
professioneel leven in maximaal 7 weken met blijvende en gegarandeerd succesvolle resultaten 
maakt mij ook intens blij en geeft mij ook voldoening.

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? 
Perfectionisme. Ik leg de lat heel hoog, vind kwaliteit heel belangrijk en wil tot in de details alles 
uitwerken. Daarmee maak ik het voor mezelf moeilijker en kan ik langer bezig zijn met dingen 
omdat ik het perfect wil hebben.

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Dat ik de moed heb gehad om mijn hart te volgen en een carrière switch te maken van jurist naar 
professionele coach, mijn bedrijf iShaktie-devi op te richten en van mijn passie mijn werk te maken.

Foto: Snadra Fotografie



Wat is Jouw Verhaal?

Hoofdstuk 5 ‘Mijn passie is een nalatenschap afhandelen door mensen  
  een stap verder te helpen in een moeilijke fase van hun leven.’
                                   - Monique Gelderblom, Den Haag -

Monique Gelderblom

Foto: Edwin Koolen | Koolen Photography



5
Wanneer ik de meeste mensen vraag  naar wat hun verhaal is en wat zij gepassioneerd 
najagen, stamelen zij: ‘Wie, ik?’

‘Ja, jij!’

Heb jij passies? Heb je die? Heb je concrete missies die daarbij horen? Geef mij één 
passie met een missie voor dit jaar. Wat is jouw verhaal? 

Wanneer ik succesvolle creatieve Heldinnen vraag om mij één van hun missies te noe-
men, dan zullen zij iets zeggen als: ‘Ik wil euro 100.000 verdienen tegen het einde van 
het jaar door een deal binnen te halen voor het schrijven van een nieuw boek.’

Deze missie is positief geformuleerd (ik  wil), is zeer specifiek (Euro 100.000 verdienen 
door te schrijven) en heeft een deadline (tegen het einde van het jaar). Bravo! 

Het hebben van een specifieke missie, met een deadline, is de sleutel tot succes. 

Je kunt excuses verzinnen of een missie hebben zien als te rigide of te lineair voor de 
creatieve Heldin. Specifieke en betekenisvolle missies betekenen niet dat je een rigide 
verhaal hebt dat geen ruimte biedt om daarvan af te wijken. Het betekent gewoonweg  
dat dit is wat jij nu wilt. Maak je geen zorgen over jezelf limiteren. Je kunt gaandeweg 
bijstellen. Het betekent dat jij in controle bent over jouw leven, dat je gedacht hebt 
over wat nou de werkelijke kwesties zijn voor jou, en dat je een perspectief hebt voor 
nieuwe mogelijkheden die zich ontwikkelen. 

Waar het op neerkomt, tenzij je exact weet wat je wilt uit jouw leven en je kunt het ter  
plekke formuleren (voor het geval wij elkaar ontmoeten), ben je gewoon aan het spe-
len. Je bent niet serieus over succes en om eerlijk te zijn, je zult het nooit bereiken. 

Een helder verhaal hebben over jouw missies geeft jou macht. Het hebben van een hel- 
der verhaal van wat jij wilt verdrinkt alle negativiteit en trekt positieve dingen, ideeën 
en mensen aan, die jou helpen ze te bereiken. Een helder verhaal creëert focus en door- 
zichtigheid, zodat jij jouw energie niet verspilt aan doodlopende banen en projecten.

Wat is Jouw Verhaal?

‘Ik laat mij niet leiden door angsten en onzekerheden, ga vooral van mijn eigen kracht uit.’
                 - Monique Gelderblom, Den Haag -
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Wat gebeurt er zonder een goed verhaal?

‘Mijn grootste professionele prestatie is dat ik op mijn 25ste 2 kantoren 
  van ABN AMRO ben gaan runnen, hectische tijd, veel geleerd en gelachen.’

                                                      - Monique Gelderblom, Den Haag -
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Veel creatieve Heldinnen hebben geen idee wie ze zijn, wat ze willen, waar ze naartoe 
gaan of wat hun passie is. Bang om hun opties te limiteren. Hun levens bestaan uit 
een serie van compromissen en ongeplande gebeurtenissen. Ze raken de controle kwijt 
om dit tegen te houden en voelen zich machteloos. Ze zijn zigzaggend door het leven 
gegaan; dit proberen, dat proberen.

Gebrek aan Richting

Wanneer je niet weet wat je wilt, kun je veel geld, tijd en energie verspillen, omdat je de  
verkeerde kant opgaat. In de tussentijd raken jouw loopbaan en persoonlijke leven uit 
koers. 

Geforceerde Compromissen

Op een dag wordt je wakker en realiseer jij je dat jouw leven een serie van compro-
missen is geweest, een serie van ongeplande gebeurtenissen. Als gevolg daarvan zit 
jij vast in een baan waar je in werkelijkheid niet geschikt voor bent, te bang om te 
veranderen.

Verveling

Het niet hebben van een krachtig verhaal in jouw leven, een passie, een missie voor 
jouw talenten en creativiteit, dat is hetgeen dat in veel levens ontbreekt. Zonder dit 
kan het leven leeg en inspiratieloos zijn. 

Machteloosheid / Cynisme

Ik heb mensen hun leven horen omschrijven alsof zij voorbijgangers waren in een auto 
die het leven voorbij zagen flitsen door uit het raam te kijken. Zij voelen zich machte-
loos en geven alles en iedereen de schuld voor hun gebrek aan succes, tijd, geluk, geld 
en wat dan ook. Ze geven de schuld aan de overheid, de economie, critici, het verkeer, 
de concurrentie, enzovoorts. Je zult een slachtoffer blijven, totdat jij verantwoordelijk-
heid neemt voor jouw eigen succes, geluk en tijd.

Waardeconflict

Wanneer jouw waarden en jouw prestaties niet met elkaar overeenkomen, dan eindig 
je waarschijnlijk met enkel lege overwinningen. In het ergste geval word je depressief, 
kwaad of wraakzuchtig. Wanneer je integriteit waardeert, dan kun jij jezelf niet veroor-
loven om te liegen en te bedriegen, om te krijgen wat jij wilt. 

Wanneer je zegt dat je een onderneming start, maar je beginkapitaal verbrast, dan kan 
het tijd worden om opnieuw jouw waarden te bekijken. Misschien zeg je dat je ergens 
belang aan hecht, maar handel je anders. Of, misschien heeft jouw zelfdestructieve 
gedrag andere oorzaken. 

Spijt 

Ga je zigzaggend door het leven, spring je op elke kans die zich voordoet, interessant 
klinkt of fun lijkt? Na jaren dit te doen zul je waarschijnlijk realiseren dat je het laatste 
decennium niets gepresteerd hebt. Dat zal je ongelukkig maken, onvervuld, onsucces-
vol – omdat je geprobeerd hebt om jouw leven te leiden zonder doelen.  

Foto: Edwin Koolen | Koolen Photography



‘Ik heb geluksmomenten, en die overvallen me op onverwachte momenten...’
                            - Monique Gelderblom, Den Haag -

Met een goed verhaal krijg je een overzicht van jouw leven. Alsof je in een luchtballon 
boven jouw stad hangt, genietend van het uitzicht, wanneer je naar beneden kijkt. 
Alles lijkt zo klein, zo helder. Je stijgt boven de triviale details uit over de twijfel aan 
jezelf. 

Dit soort perspectief stelt jou in staat om het juiste te doen, op het juiste moment, om 
de juiste reden en op de juiste manier. 

Synchroniciteit 

Wanneer jij jezelf een machtig verhaal vertelt en een koers aanneemt, dan kunnen on-
verwachte dingen op jouw pad komen. Ongeziene krachten in het universum beginnen 
‘ja’ te zeggen! Mensen en middelen komen in jouw leven om te helpen. Of je ziet ze nu 
scherp. Het begint allemaal met een helder verhaal over wat jij wilt, jouw doelen, jouw 
Reis van de Heldin, een verhaal dat jij kunt begrijpen en kunt communiceren naar an-
deren. Dit werkt het beste wanneer je passie hebt voor jouw verhaal. Mensen pakken 
jouw passie op, jouw toewijding. Ze willen bijdragen en een deel van jouw verhaal en 
enthousiasme worden, dus bieden zij geld, tijd en connecties. 

Met een goed verhaal ...
‘Ik krijg ideeën door gesprekken met andere mensen, niet door een bepaalde plek.’

                                                 - Monique Gelderblom, Den Haag -
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Jouw verhaal werkt voor jou 

Wanneer jij een geweldig verhaal hebt, dan gaat jouw brein op zoek naar informatie en 
mogelijkheden die kunnen helpen. Je zult jouw verhaal gereflecteerd zien in de wereld 
daarbuiten. Waarom viel jou dat niet eerder op? Jouw brein zal – om overbelasting te 
voorkomen – informatie uitfilteren die essentieel is om te overleven èn voor jouw suc-
ces. Dit kan jouw leven snel veranderen. Je kunt geweldige ideeën krijgen die uit de 
lucht lijken te komen vallen. In werkelijkheid is jouw brein alle soorten input aan het 
verwerken en aan het mixen met jouw doelen en missie en …. Eureka! 
 
Je zult gelukkiger zijn

Jouw verhalen stellen jou in staat om werkelijk te leven. Je kunt van het nu genieten 
en nog steeds uitkijken naar de toekomst. Mensen die nu hun dromen leven worden 
elke ochtend opgewonden wakker, vol van verwachting. Wil jij niet op deze manier 
leven? Je kunt niet wachten om de dag te starten, je voelt je constant gestimuleerd, 
nieuwsgierig, hongerig om met anderen interactie te hebben, gepassioneerd over wat 
je doet en je werkt naar werkelijke voldoening toe. Wanneer je weet wat jij wilt, wat jij 
waardeert, wat jou gelukkig maakt, dan is het makkelijker om beslissingen te nemen 
die stress reduceren.

Motivatie 

We hebben allemaal een geweldig verhaal nodig over de passie voor ons werk. Een 
verhaal dat ons beroert, in beweging brengt, ons laat genieten van wat we doen en 
maakt dat we er goed in zijn. Vaak gaat die passie gepaard met iets te betekenen voor 
anderen, iets doen dat van betekenis is voor iets groter dan jezelf. In de huidige wereld 
van snelle veranderingen hebben mensen een sterke behoefte om hun eigen lot in han-
den te hebben. De manier om dit te doen is door jezelf geweldige verhalen te vertellen.
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Monique Gelderblom
Ondernemer | Cretio

www.cretio.nl | m.gelderblom@cretio.nl

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad?
Niet 1 persoon, maar een heleboel. Ik spar graag met mensen om creatieve ideeën op te doen en 
daardoor zaken vanuit andere invalshoeken te kunnen bekijken.

Waar houd ik het minst van aan mijn werk?
Acquisitie, ik kan het en ik doe het maar ik vind het niet het leukste om te doen. Cretio is een 
nieuwe vorm van dienstverlening en dat betekent dat naamsbekendheid heel veel aandacht krijgt!

Wat is mijn grootste professionele prestatie?
Dat ik op mijn 25ste 2 kantoren van ABN AMRO ben gaan runnen, hectische tijd, veel geleerd en 
gelachen.

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven?
Zonder twijfel zou ik doen wat Floortje Dessing doet. Dat realiseerde ik mij toen ik alleen een we-
reldreis maakte, daar echt invulling aangeven was toen voor mij geen optie. De nieuwsgierigheid 
naar nieuwe culturen en het onverwachte blijft echter altijd.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in mijn stad?
Ik krijg ideeën door gesprekken met andere mensen, niet door een bepaalde plek. Maar ik ga heel 
graag naar Scheveningen naar de zee, lekker uitwaaien, de periode dat ik daar woonde was heel 
fijn.

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken in Den Haag?
Het ‘all you can eat’ concept voor Sushi vind ik echt geweldig, met een heerlijke Sancerre erbij, dat 
doe ik o.a. graag bij Sumo in Scheveningen.

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime?
Ik heb de onhebbelijke eigenschap dat ik behoorlijk mijn eigen gang ga, maar ik word zeker ge-
steund door mijn man.

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?
Met grote vermogensbeheerders en verzekeraars, wil graag samen met ze onderzoeken hoe ik ze 
kan helpen als er een klant van ze overleden is, daar is nog een hele markt te ontwikkelen. Ook zie 
ik een mooie samenwerking met de regionale ABN AMRO Bank ontstaan, zij hebben inmiddels door 
dat nabestaanden extra aandacht verdienen.

Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit?
Ik kijk uit naar de casus die ik zelf ga schrijven om de samenwerking met grote vermogensbeheer-
ders vorm te kunnen geven zodat zij extra service kunnen bieden aan de nabestaanden van hun 
overleden klanten. Zo bindt je weer nieuwe klanten aan je.

Wat is jouw passie?
Privé is mijn passie echt shoppen ha ha! Ik kan echt blij worden van onverwacht leuke creatieve 
cadeautjes/kleding/schoenen etc. scoren en dan afsluiten met een heerlijk wijntje op een terras! 
Zakelijk is dat, als ik een nalatenschap af mag handelen, mensen een stap verder kan helpen in 
een moeilijke fase van hun leven.

Wat is mijn idee van ultiem geluk?
Ik heb geluksmomenten, en die overvallen me op onverwachte momenten, als de zaken gaan zoals 
ik wil, als mijn dochters ergens van genieten, mijn man iets liefs zegt, ik heerlijk op een terrasje zit 
met vrienden of de slappe lach krijg met mijn vriendinnen.

Wat is mijn grootste angst?
Ik laat mij niet leiden door angsten en onzekerheden, ga vooral van mijn eigen kracht uit. Wel 
merk ik dat ik me door zaken waar ik geen invloed op heb, zoals een huis wat niet verkocht wordt 
of een zakelijke deal die onverwacht niet door gaat, kan laten ‘verlammen’, ik vind het lastig dat te 
accepteren en je alleen te focussen op datgene waar je wel grip op hebt. 

Waar houd ik het meest van aan mijn werk?
Ik spreek veel met oudere mensen en hun levensverhalen zijn zo boeiend dat ik ze eigenlijk op zou 
moeten schrijven. Ik vind het mooi om met mensen in gesprek te gaan over de mogelijkheden die 
ze hebben de regie over hun leven te houden als ze dat (tijdelijk) zelf niet meer kunnen, juist omdat 
die thema’s vaak weggestopt worden en het opluchting geeft om keuzes te maken. 

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap?
Ach, ik heb zo mijn onhebbelijkheden maar die worden weer volop gecompenseerd door mijn posi-
tieve eigenschappen zoals dat ik altijd in oplossingen probeer te denken.

Wat is mijn grootste valkuil?
Mijn grootste valkuil is dat ik teveel van mezelf uit ga en dan denk dat iedereen die mogelijkheden 
ziet die ik zie, vervolgens ben ik dan teleurgesteld dat mensen toch anders denken en beren op de 
weg zien die er bij mij niet zijn. 

Wanneer zou ik liegen?
Ik heb heel lang volgehouden dat Sinterklaas bestaat.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk?
Toen ik mijn eerste officiële opdracht kreeg om een nalatenschap af te handelen, gaf dat zoveel vol-
doening en ook bevestiging dat hier nog een hele markt te veroveren is! Ook de opluchting die ik bij 
klanten zie als je iets voor ze kunt betekenen terwijl ze in een moeilijke fase zitten maakt me blij.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen?
Niets.
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Voor Liefde en Geld

Hoofdstuk 6 ‘Als ik voor de toekomst van mijn kinderen iets kan doen, dan doe ik dat.’
                           - Monica Lemus Millroy, Rotterdam - 

Monica Lemus Millroy - Rotterdam

Fotografie: Nina Tulp



6
Ik geloof dat wanneer we doen waar we van houden – wat inhoudt dat we ervan genie- 
ten en er goed in zijn – het geld uiteindelijk zal vloeien, zolang we geloven dat we het 
verdienen, we er naar vragen en het bereidwillig accepteren. Maar creatieve rechter-
brein Heldinnen worden vaak niet gedreven door geld. Ze zijn niet goed in het mana-
gen ervan en hebben er soms grappige verhalen over te vertellen. 

Er zijn bijvoorbeeld kunstenaars – Bohemiens – die geloven dat zij moeten verhongeren  
om echte kunst te kunnen maken en dat ze niet kunnen genieten van een goed inko-
men om eerlijk en oprecht te blijven aan hun kunst; het accepteren van geld voor jouw 
kunst, jouw ziel, staat gelijk aan verkopen en het opgeven jouw onafhankelijkheid.

Laten we eerlijk zijn, geld koopt vrijheid (net als een totale afwijzing ervan, denk ik).  
Ik had ooit veel geld en worstelde. Geld maakte mij niet gelukkig. Het zorgde voor een 
hele nieuwe set uitdagingen. Toen ik op een dag aan de dood ontsnapte (men vertelde 
mij dat ik die dag 80% kans had om te sterven aan een gescheurde slagader) realiseer-
de ik mij dat passie in alles in mijn leven – werk, plaats om te leven, liefde – hetgeen is 
waar het om gaat in het leven. Een leven dat niet ‘af’ is, is een leven dat niet met passie 
wordt geleefd. De oplossing is om elk moment innerlijke passie en geluk te ervaren, 
zodat je kunt genieten van jouw rijkdom.

Voor Liefde en Geld

‘Mijn grootste fans zijn mijn hele familie in Guatemala en Zuidafrika, 
  de lief van Kyle, mijn echtenoot en mijn twee kinderen Christian en Gabriel.’

                                         - Monica Lemus Millroy, Rotterdam -
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Jouw Reis van de Heldin – zou je daarvoor kiezen – is het overkoepelende verhaal 
waarop jij jouw leven en loopbaan baseert. Dit geeft jouw leven helderheid en focus, 
zonder jezelf te beperken of te verlammen.

Een Reis van de Heldin verhaal is bedoeld om je te inspireren, niet om indruk te maken 
op anderen. Het reflecteert jouw innerlijke verlangens en waarden, alsmede de richting 
van jouw leven. 

‘Onthoudt dit verhaal, maak dit verhaal eigen 
en leef  dit verhaal.’

Jouw Reis van de Heldin verhaal zou een innerlijk doel dienen te bevatten. Wat is nodig 
om jou te plezieren en jouw diepste verlangens en dromen te laten uitkomen. Je zult 
ook een extern doel willen opnemen met hoe jij anderen zou willen dienen. Het ‘ex-
terne’ doel is belangrijk, omdat het vaak aangeeft hoe jij je geld kan gaan verdienen 
met jouw passie. 

Wat is jouw Heldinnenreis?

Wanneer je niet bereid bent om op straat te wonen (of bij jouw moeder) moet je over-
wegen welke rol geld speelt in jouw verhaal. Hoe verdien je geld met jouw passie? Je 
kunt dit doen door de volgende vragen te beantwoorden:

• • Welk specifiek jaarlijks inkomen heb je nodig om ruimschoots te leven, niet  
 enkel comfortabel?

• 
• • Wat zijn jouw minimale maandelijkse financiële behoeften?
• 
• • Hoeveel geld zou er nodig zijn om jou succesvol te laten voelen?
• 
• • Wat ben je aan het doen om jouw schulden af te betalen?
• 
• • Wat zijn andere bronnen van inkomsten?
• 
• • Hoe zit het met parttime werk?
• 
• • Wat ben je niet bereid om voor geld te doen?
• 
• • Welke negatieve verhalen, die jou tegenhouden, vertel jij jezelf over geld?
• 
• • Hoe voelt het om platzak te zijn?
• 
• • Hoe voelt het om de dingen te kunnen kopen die jij wilt en wanneer jij ze wilt?  

 En nog steeds een appeltje voor de dorst te hebben?
• 
• • Hoeveel geld (exact) zou je nodig hebben om jouw droom te kunnen waarma- 

 ken?

‘Ik geloof in wat ik doe. Mijn werk moet betekenis, zin hebben.’
        - Monica Lemus Millroy, Rotterdam -

‘Mijn passie is om werk te hebben dat het verschil maakt, en ik zie 
  dat ook andere mensen klaar staan om het verschillend te maken.’

                       - Monica Lemus Millroy, Rotterdam -
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Het is een machtig instrument en je zou het niet dienen te overhaasten. Het is het 
beste om te starten met op te schrijven wat je wilt zijn, wat je wilt doen en wat je wilt 
hebben, plus hoe je anderen wilt dienen. Haal er dan de herhalingen uit en blijf inkor-
ten, totdat het niet meer dan twee zinnen lang is.

Vul in: Ik zou willen werken in ….., terwijl ik doe waar ik van houd, namelijk ….. en ben 
bekend om …..

Dit zal je helpen te focussen op wat het beste is voor jou. Niet wat okay, goed of beter  
is, maar wat het BESTE is. Dit zal je helpen om iedere dag en elk jaar je focus te be-
houden.

Is het lastig om een Reis van de Heldin verhaal te vertellen? Werkt het om een thema 
te kiezen voor dit jaar? Bijvoorbeeld, hoe jij dit jaar heel speciaal maakt.

Okay, ik ga er vanuit dat jij een Reis van de Heldin verhaal of thema hebt gevonden. 
Dat is jouw doel. Schrijf het op. 

Denk erover na. Hoe graag wil jij dit? Ben voorzichtig met wat je wil. Waarom wil je 
het? Wanneer je het motief kunt vaststellen, dan zullen de middelen en kansen op  
hun plek vallen.

‘Wees kort en krachtig. Ben specifiek.’ 

‘Mijn partner in crime is Marinka Romeijn.’
     - Monica Lemus Millroy, Rotterdam -
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Wees eerlijk. Hoeveel verhalen kun jij tegelijkertijd in de lucht houden voordat het al- 
lemaal in elkaar stort? Veel creatieve Heldinnen kunnen en willen veel dingen. Mis-
schien kun jij ze allemaal tegelijkertijd doen. Waarschijnlijk zou je er sommige nu kun-
nen doen, sommige later. Wanneer je de beste in iets wil zijn, dan zul je jezelf dienen 
te focussen op dat ene ding en het andere moeten loslaten. Wat is jouw stijl? Wat ben 
je bereid om er voor op te geven, of op zijn minst een beetje?

Tragische verhalen

Zelfbeperkende verhalen houden veel creatieve Heldinnen tegen om hun doelen te 
bereiken. 

Veel mensen, heel veel zelfs, dromen ervan om een boek te schrijven, ik hoor het de 
hele tijd. On-ontdekte schrijfsters. Toch zal slechts een fractie van hen dit ooit echt 
gaan doen. Het blijft een doel in de verte. Ik denk dat dit een kwestie is van een boek 
geschreven willen hebben in plaats van de passie om te schrijven. Een boek schrijft 
zich niet vanzelf, tenzij je een ghostwriter hebt.

Trouwens, voor de meeste mensen is het doel: het verkopen van een boek. Om een 
boek te verkopen moet je het eerst schrijven (of op zijn minst een voorstel voor een 
boek schrijven). Leg het vast op papier, pagina per pagina. Dat is het deel dat het beste 
werkt. Het is al lastig genoeg om een positief verhaal over jezelf te schrijven.

Geen focus

Er zijn veel creatieve Heldinnen, inventieve en verbeeldingsrijke vrouwen, die hebben 
geworsteld met het onvermogen om te focussen, op enig moment. De meest succes-
volle Heldinnen hebben deze ‘afwijking’ in hun voordeel weten te benutten. 

Het is niet eenvoudig om te focussen. Op een bepaald moment zul je een oneindig 
aantal keuzes hebben. De truc is om jouw keuzes te baseren op jouw passie, waar 
jouw focus optimaal is. 

Je kunt beter focussen wanneer je deze technieken gebruikt:

• Houd je verhaal voor jouw gezicht.
• Maak een storyboard.
• Maak er een spel van.
• Bedenk een positief verhaal.
• Vind een partner voor je verhaal.
• Praat met mensen over jouw verhalen.
• Omring jezelf met mensen die naar doelen werken.

Fotografie: Monica Lemus



Geschreven doelen zullen mij saai en voorspelbaar 
maken en mijn creativiteit verlammen.                  

Okay. Schrijf ze met een potlood. Verander ze of verfijn ze zo vaak als je wilt. Maar 
krijg ze eerst op papier. Anders zul je waarschijnlijk verveeld, gefrustreerd en verlamd 
raken – de zaken die je juist wilt vermijden. Je hoeft jouw doelen niet in cement te 
gieten. Maar wanneer ze in het zand staan kan de vloed ze wegspoelen. Echte doelen 
stellen betekent zelfkennis. Zelfkennis kan jou helpen om een betere koers te varen.

Ik heb geen tijd om mijn verhaal te schrijven. 

Maak het een prioriteit. Doe wat je nu kunt doen, hoe weinig het ook is. Je zult verrast 
zijn hoe kleine stapjes op kunnen tellen. Te druk zijn kan een signaal zijn dat je bang 
bent om te vertragen om echt naar jezelf te kijken en beslissingen te nemen over wat 
je in de toekomst wil gaan doen. Jouw leven wordt verspild aan eindeloze details en 
gedachteloze boodschappen.

Mijn ‘Reis van de Heldin’ verhaal? Dat is een enorme 
stap voor mij. 

Deze excuses weerspiegelen diepgewortelde angsten. Angst om te falen, angst voor 
succes, angst voor verandering en angst voor toewijding. Wanneer je deze angst laat 
domineren, dan zul je weinig tot geen risico’s durven te nemen, nooit een boek schrij-
ven, die onderneming starten of jouw schilderijen in die expositie tentoonstellen. Dat 
kan leiden tot gevoelens van boosheid, frustratie, depressie en gebrek aan motivatie. 
De oplossing is om kleinere stappen te nemen. Jezelf een geweldig verhaal vertellen 
over jezelf betekent niet dat je enorme veranderingen maakt waar je niet op voorbe-
reid bent. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs jouw baan op te geven, maar je moet wel de 
eerste stappen zetten om te bereiken wat jij wilt, of je zult nooit ergens komen. 

Excuses om Géén ‘Reis van de Heldin’ Ver-
haal te Hebben en Waarom ze Onzin zijn

‘Ik ben een trainer, ik ben spreker, ik ben journalist.’
               - Monica Lemus Millroy, Rotterdam -
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Wanneer je de stappen die hier in deze reisgids beschreven staan nog niet genomen 
hebt, dan zul je jezelf herkennen in de volgende excuses. Als creatieve Heldinnen zijn 
we goed in het bedenken van slimme rationalisaties om geen verhalen met een missie, 
doelen, acties en plannen geschreven te hebben. Het is allemaal onzin.

Ik heb al doelen. Ja, okay. 

Heb je ze opgeschreven? Kun je ze uittekenen? Werkelijk geweldige verhalen – de 
verhalen van succesvolle creatieve Heldinnen – staan op papier. Hierdoor kunnen ze 
herschreven worden, opnieuw bekeken, opnieuw opgeroepen, verteld en overgedragen 
worden, zodat ze elke dag jouw acties en beslissingen aanduiden.

Ik stel doelen op Nieuwsjaardag en in Februari ben ik ze 
vergeten. Doelen stellen werkt niet voor mij.

Er is een groot verschil tussen de doelen van de Reis van de Heldin en jouw voorne-
mens op Nieuwsjaardag. Het ene werkt en het andere niet. Voornemens zijn vaak on- 
realistisch en impulsief. Je wordt er eerst door opgewonden, maar er is geen echte 
toewijding, dus word je makkelijk afgeleid en ontmoedigd. Aan de andere kant, ge-
schreven verhalen betekenen echte diepgang in jouw hart en ziel. Wanneer je doet wat 
jij werkelijk wilt doen, dan zul je waarschijnlijk doorzetten. Jouw kunstwerken zullen 
ooit in het Rijksmuseum staan! Je zult optreden in Carré!

Het stellen van doelen is overweldigend, gecompliceerd 
en te veel werk! 

Het excuus komt er op neer dat je niet weet hoe je doelen moet stellen. Lees deze reis- 
gids en je zult veel over jezelf leren, wat jouw geweldige verhaal vertellen eenvoudiger  
maakt. 

Ik ben te druk bezig met mijn leven. Bovendien weet je 
niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. 

Leef vandaag , het kan morgen allemaal afgelopen zijn, toch? Niet waar. Je zult veel 
langer leven. Hiermee bedoel ik veel leven te leven hebben – met of zonder geweldig 
verhaal dat jij jezelf over jezelf vertelt. Een geschreven verhaal geeft rust, helderheid 
en hoop voor de toekomst. Het werkt motiverend en het is jouw reisgids bij dagelijkse 
beslissingen, zodat je het beste uit je toekomst kunt halen. 

Fotografie: Nina Tulp
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Consulent-Vrijwilligers Coordinator 
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Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Simpel: als ik het nieuws krijg dat iemand zijn talenten gebruikt in een nieuwe (eerste) baan, als 
coördinator van een project, thuis, of in zijn gemeenschap. Als iemand niet meer het gevoel heeft 
van `ik ben niemand hier`.  

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Ik moet nog steeds leren hoe beter met mijn Nederlandse taal te communiceren. Ik ben een trainer, 
ik ben spreker, ik ben journalist. Het zou mooi zijn als ik dit in perfect Nederlands kan doen. 

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? 
Ik denk dat ik een komiek zou zijn. Het is een mooie manier om over situaties te praten met een 
beetje een ironische kant. Misschien dat is iets Guatemalteeks, het is een soort van therapie.

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime? 
Fans: mijn hele familie in Guatemala en Zuidafrika, de lief van Kyle, mijn echtenoot en mijn twee 
kinderen Christian en Gabriel.  

Sponsors: Van mijn netwerk ik ben dankbaar voor de ondersteuning van Dorine Cleton, Stichting 
Mara en Madelon Grant van Skin Rotterdam. Persoonlijk zeker de moeders van de school, mijn 
Guatemalteekse vriendinnen die mij helpen met mijn eigen nieuwe-ouwe identiteit, en een speciale 
plek hebben de gemeenschap van het  parochie Sagrada Familia.

Partners in crime? Mijn ex-collega Marinka Romeijn, Viki Alberdi, Jack Sier en alle vrijwilligers van 
Stichting Nuestra Casa. Net als de overige Spaanstalige Rotterdammers kwam ik naar Rotterdam 
met mijn ervaring en dromen, maar toch moest ik leren om andere talenten aan te boren en een 
nieuwe taal te leren, en dat is mogelijk met de ondersteuning van anderen.

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken? 
Eigenlijk is het meer de vraag voor wie ik zou willen werken. Ik wil zo graag alle werkzoekende 
mensen die ik ken helpen een werkplek te vinden. Het zou fijn zijn als ik mensen kan helpen om 
actief een bijdrage te leveren aan de economie van Nederland. Persoonlijk houd ik van een multi-
culturele werkplek.

Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? 
Nou, ik zou graag meer willen zien van het project ‘Aan het werk met taal!’ van SKIN-Rotterdam 
want ik vind het een prioriteit om mensen te helpen om een betere kans op de arbeidsmarkt te 
maken. Ook zou ik willen dat de projecten van Stichting Nuestra Casa blijven groeien, daar kunnen 
nieuwkomers en oude Spaanstalige Rotterdammers elkaar helpen en adviseren om te genieten van 
deze grandioze stad. 

Wat is mijn grootste passie? 
Mijn passie is om werk te hebben dat het verschil maakt, en ik zie dat ook andere mensen klaar 
staan om het verschillend te maken. Als ik voor de toekomst van mijn kinderen iets kan doen, dan 
doe ik dat.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Het gevoel van evenwicht tussen mijn eigen prioriteiten en doelen in leven: mijn familie, mijn ge-
loof, mijn gemeenschap, mijn werk, mijn vrienden. En als ik mijn kinderen tot volwassenheid kan 
zien groeien in deze mooie stad, is dat top!

Wat is mijn grootste angst? 
Het `Lost in translation` gevoel. Normen en symbolen zijn voor mij (als Guatemalteek) wanneer ik 
met andere culturen te maken heb soms helemaal anders. Daarom ben ik altijd bezig om symbolen 
van anderen culturen te leren kennen. Ook Spaanse symbolen hoor!

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Met mijn werk heb ik het gevoel dat ik, net als andere Spaanstalige Rotterdammers, mensen kan 
helpen om op een positievere manier te denken over hun kansen, problemen, grenzen. Ook be-
grijpen we de frustraties, want die hebben wij ook meegemaakt. Niet iedereen heeft het altijd het 
makkelijkste gehad in zijn/haar leven... maar op de lange termijn komt het goed.

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? 
Als vrijwilligerscoördinator moet je eigenlijk ervoor zorgen dat alle vrijwilligers bij jouw project blij-
ven werken. Mijn regel is anders: als een vrijwilliger weg gaat omdat hij/zij een betaalde baan kan 
krijgen, of naar een andere organisatie waar hij/zij meer Nederlands kan spreken, krijgt zo iemand 
van mij een taart. Eigenlijk zijn die mensen die weg gaan de beste promotie voor Nuestra Casa!

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Op dit moment in mijn leven denk ik aan mijn ouders: hoe kunnen ze zo veel hebben gedaan voor 
mij en mijn broers? Hoe hebben ze het gedaan met onze studies, vakanties, geloof, en met hun 
eigen dromen? Nu ben ik aan het beurt, en ik mag niet klagen.

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? 
Ik vind het niet leuk wanneer iemand denkt dat Nuestra Casa als migrantenzelforganisatie een 
excuus is voor mensen om niet te integreren - dit idee hoor je vaker. Eigenlijk maakt een migran-
tenkerk of stichting zoals de Spaanstalige Nuestra Casa een persoon sterker in zijn eigen identiteit, 
en kan juist een goede brug vormen om mensen te helpen en te stimuleren om na te denken wat 
ze kunnen bijdragen aan dit land. 

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Mijn betrokkenheid. Ik geloof in wat ik doe. Mijn werk moet betekenis, zin hebben. Dan ben ik goed 
om meer mensen te betrekken.



De Mythes van Creatieve Heldinnen

Hoofdstuk 7

Isabella Proszkowski - Amsterdam

Foto: VanHees Fotografie

‘Geluk is hét moment dat ik besef dat het onmogelijke, mogelijk is; 
  en dat gezond, liefde en passie de enige drijfveren in mijn leven zijn.’

                                 - Isabella Proszkowski, Amsterdam -
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De Mythes van 
Creatieve Heldinnen

‘Ik ken geen angsten, angst is voor mij juist een prikkel welke deuren tot 
  nieuwe kansen opent. Door, wat men “angst” noemt, excelleer ik juist.’  
                 - Isabella Proszkowski, Amsterdam -
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Er zijn momenten in jouw leven waarin alles chaotisch lijkt. Jij bevind je in de volledige 
crisis modus, onzeker over wat nu te doen, eigenlijk onzeker over alles. Wat jij denkt 
dat je nodig hebt, is een vakantie om aan jouw uitdagingen te ontsnappen of op zijn 
minst zaken uit te zoeken.

De waarheid is dat je weer grip op jouw leven dient te krijgen om enige betekenis te 
geven aan de onzekerheid. Je hebt geen vakantie nodig, je hebt een Reis van de Heldin 
verhaal nodig. Dit zal jou helpen om het te redden in turbulente tijden en je er door-
heen te slaan, waarbij je er met minder stress en sterker uit zult komen.

Zelfs de meest rechterbreiner heeft enige structuur nodig in het leven. Toch weerstaan 
creatieve Heldinnen traditionele planning, omdat zij vinden dat het te gestructureerd 
en te beperkend is. Zo hoeft het niet te zijn. Met deze reisgids zul jij jouw Reis van de 
Heldin verhaal meer helder krijgen. Wanneer jij een geweldig verhaal hebt, is een plot 
nodig om jou te helpen het te bereiken. Het plot is meer een kaart. Het heeft routes die 
jou tonen welke stappen je kunt nemen, mijlpalen waaraan je kunt zien of je op koers 
zit en een lijst van aanbevelingen voor deze reis en de namen van gidsen of rolmodel-
len die jou kunnen helpen om daar te komen waar je wilt zijn. Op een snelle manier.

Het startpunt van jouw reis is hier en nu. Het doel van jouw Reis van de Heldin is om 
met jouw passie jouw geld te verdienen. 

Wanneer je in deze geweldige stad bent is er veel te zien op de bekende plekken en je 
zult hier een fijne tijd hebben. Vanuit jouw nieuwe verhaal ga je in deze steden nieuwe 
routes exploreren. De stappen zijn iedere keer hetzelfde: kies een bestemming, werk 
je route uit en ga. 

Foto: Rosi Belda



De Grote Mythes

‘Ik moet vaker “nee” tegen anderen kunnen zeggen zonder mij daar vervelend over te hoeven voelen.’
                             - Isabella Proszkowski, Amsterdam -
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Realiteit:  
 Wanneer je wacht op een baan om jouw leven te starten, stop met wachten.  
 Je hebt eerst een leven nodig. Een gevoel van wie jij bent en wat jij wilt zijn.  
 Dan ga je op zoek naar een baan. De meeste mensen zijn pas echt toegewijd  
 in hun tweede loopbaan, omdat zij de tijd hebben gehad om uit te vinden  
 wat zij werkelijk willen.

Mythe:  
 Een verandering van loopbaan zal alles goed maken.
Realiteit: 
 Het is een feit dat de juiste loopbaan jouw leven eenvoudiger en beter maakt,  
 maar het zal jou niet gelukkiger maken. Een loopbaan verandering is extern.  
 Wanneer jij ongelukkig bent waar je nu bent, neem de tijd om te ontdekken  
 waarom dat zo is, voordat je verdergaat. 

Voordat je verder gaat helpt het om een aantal mythes te tonen en te exploreren, die 
vaak over creatieve Heldinnen gezegd worden.

Mythe:
 Je loopbaan is jouw leven.
Realiteit: 
 De creatieve Heldin verandert vijf tot zeven keer van loopbaan voordat ze  
 eronder doorgaan. Het is prima om een baanhopper te zijn in de creatieve  
 business. In feite is het meer van project naar project springen. Zelfs wan- 
 neer je denkt dat jij je hele leven in deze functie bij deze onderneming blijft  
 (weet je zeker dat je een rechterbreiner bent?): het is niet meer mogelijk.  
 Einde verhaal.

Mythe:  
 Werk is een noodzakelijk kwaad.
Realiteit: 
 Wanneer jij werk vindt waar je van houdt, dan zul je nooit meer een dag wer- 
 ken. Het zal in elk geval niet voelen als werk. Dit geeft totale voldoening.

Mythe: 
 Kies het pad van populaire loopbanen en je zult succesvol zijn.
Realiteit: 
 Beperk jezelf niet tot wat populair is. Volg jouw passie. Volg jouw nieuwsgie- 
 righeid. 

Mythe: 
 Wanneer je het gemaakt heb zit je voor de rest van jouw leven gebakken.
Realiteit:  
 Een creatieve loopbaan is als een rit in een gigantische kermisattractie. Er  
 is een langzame en gestage klim (die niet altijd even leuk is), waarin je jouw  
 leergeld betaalt, hard werkt en connecties legt. Wanneer je bij de top komt  
 heb je een seconde om te genieten van het uitzicht, voordat je naar beneden  
 stort. Tien keer zo snel als de klim omhoog. Soms is die val jouw keuze, soms  
 niet. Het punt is, dat creatieve Heldinnen niet altijd gestaag omhoog gaan. In  
 tegenstelling tot veel andere professies biedt het echter ook veel opwinding. 

Mythe:  
 Ik wil dat de rest van mijn leven begint met mijn eerste baan.

Foto: VanHees Fotografie
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Mythe:  
 Er zijn eenvoudigweg niet genoeg kansen om geld te verdienen met mijn  
 passie.
Realiteit:  
 Je hebt er slechts eentje nodig. Heb geen tragisch verhaal vol verslagenheid.  
 Dan ben je al verslagen. Iemand gaat dat boekencontract of platencontract  
 krijgen of hun software idee verkopen. Waarom zou jij dat niet kunnen zijn?

Mythe:  
 De enige echte kunstenaar is een hongerige kunstenaar. Dan hebben zij enige  
 vorm van integriteit.
Realiteit:  
 Sommige creatieve ondernemingen betalen niet goed. Het maakt niet uit  
 hoeveel jij erin steekt. Maar, geld verdienen aan jouw creatieve ondernemin- 
 gen betekent niet dat jij jezelf uitverkoopt. Het betekent dat je slim genoeg  
 bent om een markt te vinden voor wat jij doet. 

Mythe:  
 Doe waar jij van houdt en het geld zal volgen.
Realiteit:  
 Wanneer het zo simpel was dan zou iedereen geweldig veel geld verdienen.  
 De echte boodschap achter deze mythe is dat het plezieriger is om te doen  
 waar jij van houdt, omdat je jouw beste werk levert en hard werkt. Als gevolg  
 van deze factoren vindt het geld jou. Hopelijk voordat jij dood bent. 

Mythe:  
 Je moet beroemd zijn om een fortuin te verdienen.
Realiteit:  
 Iedereen die enige faam heeft gekend zal jou vertellen dat dit de rekeningen  
 niet betaalt. Gerespecteerd worden door mensen in jouw omgeving en ge- 
 adoreerd worden door het publiek is geweldig, maar er zijn voldoende men- 
 sen waar jij nooit van gehoord hebt die heel rustig miljoenen verdienen.  
 Roem is niet het doel. Het is een nevenproduct van goed werk doen.

Mythe:  
 Hoe meer je verdient, hoe gelukkiger je zult zijn.
Realiteit:  
 Hoe meer je verdient, hoe meer jij verdient. Geld creëert haar eigen kansen  
 en uitdagingen. Geluk hangt af van de manier waarop jij jouw geld verdient. 

Mythe:  
 Je kunt niet aan de top starten.
Realiteit:  
 In feite kun je dat wel. Start jouw eigen onderneming en je zult jouw eigen  
 baas zijn, CEO.

Mythe:  
 De meest getalenteerde Heldinnen komen het verste.
Realiteit: 
 Talent brengt jou maar zo ver. Een visie, een missie, een geweldig verhaal en  
 de bereidheid om jouw loopbaan als een onderneming te zien – daarmee  
 kom je het verste. 

Mythe:  
 Sommige mensen lijken alle mazzel in de wereld te hebben.
Realiteit:  
 Je maakt jouw eigen geluk. Achter al deze mazzel zit veel werk, voorberei- 
 ding en planning. Op het juiste moment op de juiste plek zijn betekent jezelf  
 in de positie brengen om op de juiste plek te zijn. Er zijn overal kansen, maar  
 zonder een helder verhaal over wat jij wilt, zul je veel ‘mazzeltjes’ missen. 

Mythe:  
 Ondernemers worden geboren, niet gemaakt.
Realiteit:  
 Het is waar, niet iedereen is geschikt om te ondernemen. Het vergt een be- 
 paald karakter. Maar creatieve Heldinnen bezitten vele kenmerken die no- 
 dig zijn om succesvol te ondernemen. Daarentegen hebben zij ook enkele  
 kenmerken (o.a. een allergie voor detailwerk) die overwonnen moet worden.

‘Mijn partner Petra, mijn ouders en mijn zus Jolanda zijn mijn “rots in de branding”.
                 - Isabella Proszkowski, Amsterdam -

Fotografie: Rosi Belda



80

Mythe:  
 Er is niet zoiets als meer zekerheid voor creatieve Heldinnen.
Realiteit:  
 Jouw zekerheid is jouw talent en vaardigheden. Opgebouwd door elke erva- 
 ring ontwikkel je nieuwe vaardigheden en maak je onderweg nieuwe con- 
 tacten. Ben bereid voor verandering, pas je aan, leer en herontdek jezelf. Ben  
 een probleemoplosser en een zelfstarter, innovatief en productief. Je zult  
 niet alleen overleven, je zult floreren. 

Mythe:  
 Het is te laat om opnieuw te beginnen.
Realiteit:  
 Het is nooit te laat om jouw passie te volgen of te vinden. ‘Over the hill’ bete- 
 kent dat er een andere berg is die op jou wacht om te beklimmen. 

Mythe:  
 Wanneer jij ontdekt hebt wat jouw droom is, dan zal iedereen jou helpen.
Realiteit:  
 Het trieste is dat meer mensen jou proberen te saboteren dan jou te onder 
 steunen. Hun onzekerheid en jaloezie zijn hun probleem, niet het jouwe.

Mythe:  
 Alleen keurslijf linkerbreiners proberen hun levens en loopbanen te plannen.
Realiteit:  
 Zelfs creatieve vrouwen hebben een Reis van de Heldin verhaal nodig – de  
 kunst om een flexibel plot te hebben met een strakke visie.

Mythe:  
 Wanneer je overal bent heb je een betere kans om door te breken.
Realiteit:  
 Gebrek aan focus is één van de grootste problemen die creatieve Heldinnen  
 hebben. In feite is het volgens mij het verschil tussen floreren en verpieteren.

Mythe:  
 Iedereen is erop uit om mijn ideeën te stelen.
Realiteit:  
 Slechts weinig mensen hebben de intentie, vaardigheid, doorzettingsvermo- 
 gen of slechtheid om jouw ideeën te stelen. Laat angst jou niet tegenhou- 
 den. Doe wat jij kunt om jezelf en jouw ideeën te beschermen. Ga dan naar  
 buiten en verspreid jouw verhaal. Zorg dat er iets gebeurt.

Foto: VanHees Fotografie

‘TooHotToHandle is mijn leven, de motor in mijzelf; dat ben ík...’
                               - Isabella Proszkowski, Amsterdam -
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Too Hot to Handle Music & Entertainment 
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Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Elke keer als je inzet voor een opdrachtgever en het werk meer dan perfect is afgeleverd. Verder 
was ik gelukkig met internationale optredens van TooHotToHandleBand. Het puntje op de “i” was 
toch echt ons optreden in 2012 bij de Amsterdam City Swim voor de Stichting ALS (waar wij ons 
vanaf 2009) voor inzetten. Plotseling hoorde ik mensen roepen; “Máxima zwemt mee in de grach-
ten”. Ik had toen nog geen idee dat ik Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zou gaan 
ontmoeten, en voor ze mocht optreden met mijn band, vervolgens ook nog samen mee op de foto 
mocht en een gesprek met ze mocht voeren. Dit was een “Kroon” op mijn werk.

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Mijn grootste prestatie was het organiseren van mijn allereerste bedrijfsevenement voor PinkRoc-
cade (thans: Getronics). Het zou een klein personeelsfeest worden voor 300 man, maar doordat 
mijn voorstel zo goed in de smaak viel bij de directie, mochten hierdoor ook partners en kinderen 
naar het feest komen, uiteindelijk waren er ruim 1100 gasten op het evenement.

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? 
Advocaat. Ik heb eerlijkheid en oprechtheid hoog in het vaandel staan. Verder ben ik dol op het 
zoeken naar oplossingen, het helpen van mensen en het bereiken van een positief resultaat

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in mijn stad? 
De beste ideeën krijg ik als ik in Italië ben. Verder in principe overal op de wereld waar ik tijdens 
een wandeling in een rustige omgeving, bijvoorbeeld aan het water, mijn hoofd leeg kan maken en 
daardoor ruimte krijg voor nieuwe ideeën.

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime? 
Mijn partner Petra Prast, werkt als portfolio manager bij Danone, mijn ouders en mijn zus Jolanda 
Proszkowski. Zij speelt o.a. saxofoon en zingt in de band TooHotToHandle. Zij motiveren en stimu-
leren mij, zij zijn mijn “rots in de branding”.

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken? 
Daar ik verschillende dingen als ondernemer en als muzikant doe, heb ik niet specifiek één iemand 
in gedachte, het gaat mij om wederzijds respect en chemie tussen elkaar. Iets uitdenken en geza-
menlijk op,- of uit te kunnen bouwen is een drive voor mij en geeft mij voldoening.

Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? 
Mijn nieuwe TooHotToHandle website. Na een loodzware en moeilijke tijd in mijn persoonlijke leven 
heb ik mijn hele ziel en zaligheid gelegd in het maken mijn nieuwe website, alles zelf bedacht, ge-
creëerd en gemaakt. TooHotToHandle is mijn leven, de motor in mijzelf; dat ben ík, daaruit voort 
zullen zich nieuwe deuren openen, er nieuwe contacten ontstaan, nieuwe samenwerkingen en dus 
nieuwe mogelijkheden uit voort komen; daar kijk ik naar uit!

Wat is mijn grootste passie? 
Om van niets, iets te maken; mijzelf uit te dagen, het beste uit mijzelf te halen, mijn passie en 
creativiteit te gebruiken om nieuwe wegen te bewandelen en daarmee mijn geld te verdienen. Dat 
doe ik als ondernemer, evenementenorganisator en als drummer van mijn band, TooHotToHandle.

Wat is mijn idee van ultiem geluk?
Wandelen in Rome, het opdoen van inspiratie, interessante mensen ontmoeten, ervaringen delen 
en deze beleving(en) te vertalen in het gevoel dat je een klein onderdeel bent van het groter ge-
heel. Geluk is hét moment dat ik besef dat het onmogelijke, mogelijk is; en dat gezondheid, liefde 
en passie de enige drijfveren in mijn leven zijn. 
 
Wat is mijn grootste angst?
Ik ken geen angsten, angst is voor mij juist een prikkel welke deuren tot nieuwe kansen opent. 
Door, wat men “angst” noemt, excelleer ik juist. Ik wordt er inventief door, angst wil ik overwinnen. 
Angst beschouw ik eigenlijk als “vraagstuk of hindernis” en die zijn er om opgelost te worden. Wel 
ben ik bang voor een muis.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Naar klanten gaan, een concept bedenken, organiseren, regelen; business development is mijn 
missie.  Ik hou ervan om mijn fantasie en creativiteit te prikkelen. Ik wil altijd meer geven dan 
verwacht wordt, kortom mensen verassen en versteld doen staan. Daar wordt ik blij van. 

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? 
In het verleden zou ik zeggen ‘ongeduld’, maar in de loop der jaren heb ik geleerd dat los te laten, 
sommige dingen gaan nu eenmaal zoals ze gaan. Incidenteel kun je proberen een situatie bij te 
sturen, maar af en toe kun je ook helemaal niets veranderen. 

Wat is mijn grootste valkuil? 
Ik kan “verzanden in details”, dat is de perfectionist in mij. Ik wil alles tot in de puntjes weten; “ken-
nis hebben, geeft mij rust”. Echter, kan ik hierdoor tijd verliezen, dat is wat mijn levenservaring mij 
heeft geleerd. Inmiddels weet ik wanneer, waarin, waarom én hoelang ik “even mag verzanden”.

Wanneer zou ik liegen?
Ik heb moeite met liegen, ik zou onmiddellijk door de mand vallen.  Echter een “geheim bewaren of 
een verassing plannen en daar niets over mogen zeggen” zie ik niet als liegen.

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Mijn Amerikaanse “muziekmoeder”, wijlen Rosa King. Ik citeer haar: “Just do it, it doesn’t matter 
what the circumstances are, get the best out of it!”. Dat klopt, juist dát geeft mij zoveel voldoening.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Er zijn altijd punten voor verbetering, dat hoort bij de ontwikkeling van ieder mens. Ik moet vaker 
“nee” tegen anderen kunnen zeggen zonder mij daar vervelend over te hoeven voelen.

Foto: VanHees Fotografie



Het Leven is een ‘Pitch’!

Hoofdstuk 8 ‘Intiem geluk heeft te maken dat alles op zijn plaats valt. Werk, vriendschap, gezin en 
         gezondheid. Gezelligheid en warmte is het ultieme geluk en daar hoort lekker eten zeker bij.’

                            - Marieke Trentelman, Leusden -

Marieke Trentelman - Leusden

Fotografie: Linda van Grol-van Beem



8‘Mijn passie is eten…vooral lekker eten. En mensen.’
                        - Marieke Trentelman, Leusden -
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Fotografie: Linda van Grol-van Beem

Het Leven is een ‘Pitch’! 

In de wereld van creatieve heldinnen draait het allemaal om de pitch. Veel creatieve 
loopbanen zijn afhankelijk  van een pitch-heldin te zijn. Het is deels zakenvrouw, deels 
dramavrouw en deels spreekster in het openbaar. En nog een beetje magie. In som-
mige creatieve professies is het hebben van een goede pitch het verschil tussen leven 
en dood.

Het is veel makkelijker wanneer je weet wat je nodig hebt, wat je al hebt en hoe je 
hen kunt helpen te krijgen wat zij willen. Begin met jezelf af te vragen: ‘Wie heeft er 
nodig wat ik heb en hoe graag willen zij het hebben?’ Hoe beter je de antwoorden op 
deze twee vragen weet, hoe minder je onder druk komt te staan en hoe eenvoudiger 
het wordt om te pitchen.

’Hoe te verkopen zonder je ziel te verkopen.’

Als creatieve heldin ben je altijd jouw verhaal aan het pitchen, waar je ook bent of met 
wie je ook praat. Je pitched aan jouw ouders, zodat ze niet de hele tijd aan je hoofd 
zeuren over die andere loopbaan. Je pitched mensen voor wie jij wilt werken en die 
voor jou willen werken. Jouw stijl is een pitch op zichzelf, een demonstratie van jouw 
uniekheid.

Om betaald te krijgen moet je verkopen. Je hoeft niet te liegen, te bedriegen of een 
kort rokje te dragen. Om effectief te verkopen, moet je mensen helpen, hen verder 
brengen en hen entertainen. Hun behoeften vervullen. Dat zijn goede zaken.

Zie verkopen niet als iets dat onder jouw niveau ligt. Wanneer je denkt dat je het niet 
kunt doen, kun je het niet. Hoe eerder jij accepteert dat je het moet doen, des te beter. 
Iedereen verkoopt iets. Verhalen, ideeën, talent, vaardigheden, producten, dromen, 
energie of creativiteit. Wanneer jij iets te bieden hebt, en je wilt er geld mee verdienen, 
dan ben je aan het verkopen. Dat betekent niet dat je er geen lol aan kunt beleven.



‘Graag zou ik mijn bedrijf koppelen aan sportscholen / personal 
  trainers om zo samen met sport en voeding bezig te kunnen zijn.’

                                        - Marieke Trentelman, Leusden -

Vertrouw op jouw buikgevoel. 

Gebruik jouw intuïtie om de situatie in te schatten en erop te reageren.

Mensen kopen op referentie. Vrouwen zeker.

Dus, maak meer vrienden en vriendinnen en behandel ze als zodanig. Leen de vrien-
dinnen en vrienden van andere mensen. Houd contact met jouw vriendinnen en vrien-
den. Krijg referenties, reviews, leads, en ga ermee aan de slag.

Wees gepassioneerd.  

Passie en enthousiasme zal op mensen meer invloed hebben dan wat je werkelijk aan 
ze verkoopt.

Wees niet saai! 

Ben niet wanhopig, maar heb humor, vertel een anekdote, een persoonlijk verhaal of 
een voorbeeld. Entertain. Maak het persoonlijk door humor. Ontspan en geniet.

Wees altijd voorbereid om te kunnen pitchen.  

Heb jouw verbale verhaal altijd klaar. Het dient zo goed gerepeteerd te zijn dat het niet 
gerepeteerd klinkt. 

Heb altijd iets bij om jouw verhaal te illustreren.  

Een demo, boek, portfolio, plaatjes. Heb ze altijd bij je.

Oprechtheid verkoopt. 

Ben geen nepper. Ben jezelf. Altijd eerlijk zijn.

Volhardendheid loont. 

Ongeacht wat je verkoopt, benadruk de voordelen.

Mensen worden beïnvloed door WIIFM (what is in it for me). Heb het daarover. Wat is 
hun droom, hun verlangen? Verkoop dit aan hen.

Wees geen zeur. 

Houd op met zeuren en doe wat je moet doen. Ben een oplosser van problemen, niet 
het problemenkind.
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Probeer het verhaal van jouw klant te kennen. 

Mensen doen graag zaken met mensen die weten waar ze het over hebben. Stel jouw 
klanten vragen die in deze reisgids staan. Je dient hun verhaal te kennen en de plek 
die jouw voorstel/product daarbinnen kan innemen. Je dient hen te motiveren. Ontdek 
wat ervoor nodig is dat zij ‘ja’ zeggen. 

Laat je niet tegenhouden door de eerste ‘nee’.  
 
Mensen willen dat wat ze niet kunnen krijgen. 

Uitverkocht. Alleen staanplaatsen. Voor een beperkte tijd – Limited edition. Deze 
maand ben ik volgeboekt, maar ik denk dat ik je in de eerste week van volgende 
maand kan inplannen. Het principe van schaarste. 

Houd je mond en luister. 

Stel vragen en laat hen praten. Stel nooit een vraag waarop zij ‘neen’ kunnen antwoor- 
den.

Fotografie: Linda van Grol-van Beem



‘Ik zou heel graag eens in de keuken staan met Nina de Bruijn en Elise Gruppe van Chickslovefood.’
                         - Marieke Trentelman, Leusden -
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Beloftes, beloftes. 

Er zijn twee regels om te onthouden in een creatieve loopbaan. Ten eerste: Wanneer je 
iets belooft, kom de belofte dan na. Ten tweede: beloof niets. Althans, niet te lichtelijk. 
Zeg niet dat je het zult regelen terwijl het één van de miljoen dingen is die je te doen 
hebt. Het is veel beter om minder te beloven en meer te leveren. Wanneer je jezelf 
aan deze simpele regel houdt, dan zul je vooruit komen en nog steeds tijd hebben om 
te leven. 

Bescherm je reputatie met je leven.  

Zet jouw naam niet op iets waar je niet in gelooft. 

Geef niet een ander de schuld. 

Zeg nooit: ‘Dat is niet mijn werk.’ Of: ‘Dat is niet mijn fout.’ 

Ben een doener, niet een prater.  

Ik geloof dat we beoordeeld worden op wat wij zeggen, maar vooral op wat we zeggen 
dat we zullen doen. Sta bekend als iemand wiens woord goud waard is en die dingen 
voor elkaar krijgt. 

Wees betrouwbaar, zodat ze jou weer inhuren. Mis nooit 
een deadline. 

Wanneer zij ‘nee’ zeggen, vraag naar een doorverwijzing naar iemand die kan houden 
van wat jij te bieden hebt. 

Vat het niet persoonlijk op. 

Wanneer jij het niet krijgt, wie dan wel? Wat deden zij? Wat hebben zij dat ik niet heb? 
Hoe kan ik verbeteren?

Beperk jezelf niet door te zeggen: ‘Ik ben geen verko-
per.’ 

Je kunt alles zijn wat je maar wilt. Herken een slechte match en trek je gracieus terug. 
Geef hen een makkelijke exit en zij kunnen jou aan iemand anders aanbevelen.

Houd je verhaal simpel, zodat het duidelijk is.

In het algemeen heb je ongeveer 30 seconden om iemands aandacht te krijgen voordat 
zij hun interesse verliezen.

Energie en enthousiasme zijn aanstekelijk. 

Je zult meer kans hebben om iemand enthousiast te krijgen wanneer jij enthousiast 
bent (dit werkt op meer gebieden, niet alleen jouw loopbaan). 

Oefen en ben er klaar voor. 

Tegenslagen en negativiteit. Zie het als een spel. 

Eindig met een oproep tot actie.

Verplaats je in hun situatie.  

Wat zou mij ertoe zetten om te kopen als ik hen was?

Wanneer verkopen een probleem is, neem een agent. 

Een agent dient als een buffer. Zij dekken hun kosten door jou meer geld te laten ver-
dienen dan jij alleen kunt. Sommigen zullen werken op basis van ‘No Cure, No Pay’.
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Marieke Trentelman Voedingsdeskundige | Eat2change 
eat2change@gmail.com | eat2change.nl

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Door anders te gaan eten en leven ben ik geworden wie ik wilde zijn. Positieve mindset, genieten, 
en 15 kilo lichter. Momenteel zou ik niks aan mijzelf willen veranderen. Ik ben tevreden!

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
De durf en kracht om voor mijzelf te beginnen is een grote prestatie op zich. Dat het ook goed loopt 
is de kers op de taart.

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven?
Chefkok.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in mijn stad? 
Coffee Corazon, de plek om te genieten van heerlijke caffè latte met sojamelk en van de lucht van 
vers gebakken taarten. Hier kan ik nieuwe ideeën op doen. 

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in mijn stad? 
Restaurant SLOOP Wine & Dine, genieten van kleine gerechtjes die je tong strelen en heerlijke wijn. 
Creatief, toegankelijk, lekker en gastvrij.

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime? 
Mijn lieve vriendin Linda, is een grote steun en biedt een helpende hand of een luisterend oor als ik 
dit nodig heb. Samen sparren brengt veel helderheid. Zij geeft tegengas of juist de boost om toch 
een sprong te wagen.   

Met wie zou ik in de toekomst graag willen werken?
Ik zou heel graag eens in de keuken staan met Nina de Bruijn en Elise Gruppe van Chickslovefood. 
Zij maken heerlijke gerechten met 5 of 8 ingrediënten en dus voor iedereen haalbaar. 
 
Naar welk project, in de nabije toekomst, kijk ik uit? 
Graag zou ik mijn bedrijf koppelen aan sportscholen / personal trainers om zo samen met sport 
en voeding bezig te kunnen zijn. Voeding staat niet los van sporten. Wil je betere resultaten berei-
ken dan is sporten een must. Een extra feel good. Deze combi zou ik verder willen uitbreiden met 
sportscholen / personal trainers die zich bezighouden met gezondheid en fit worden. Hun klanten 
stimuleren om gezond te eten en niet te diëten!

Wat is mijn grootste passie? 
Mijn passie is eten…vooral lekker eten. En mensen. Ik help mensen om dit ook te realiseren voor 
zichzelf. Afvallen en lekker eten om gezond en fijn in je vel te zitten.  

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Intiem geluk heeft te maken dat alles op zijn plaats valt. Werk, vriendschap, gezin en gezondheid. 
Gezelligheid en warmte is het ultieme geluk en daar hoort lekker eten zeker bij.

Wat is mijn grootste angst? 
Dat ik niet meer kan doen waar ik blij van word. Werk en privé kunnen combineren in de juiste 
proportie. 

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Mensen die zo trots zijn op zichzelf omdat ze zien dat anders eten helpt alles in het leven beter te 
kunnen doen. Voel je je goed, dan kom je op alle vlakken beter tot je recht. Dat klanten blij zijn met 
zichzelf als ze in de spiegel kijken en toch heerlijk kunnen eten de hele dag. 

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? 
Koppig en gedreven zijn.

Wat is mijn grootste valkuil? 
Te veel tegelijk willen doen. 

Wanneer zou ik liegen? 
Liegen kan ik niet zo goed, daarin zouden mijn wangen met de kleur rood mij verraden. 

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Verschillende mensen in mijn leven hebben invloed gehad op mij. Vooral mensen die met plezier 
naar hun werk gingen. Dat kende ik niet. Zij hebben mijn ogen geopend om te kiezen waar ik voor 
sta en blij van word. Dat is een hele goede keus gebleken. 

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? 
Acquisitie.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Tijdens een gesprek dat een klant inzicht krijgt in zijn probleem en vertrouwen geeft aan mij om 
daarmee te mogen helpen. Dat we samen het pad gaan bewandelen om haar/zijn doelen te berei-
ken. Elke stap in de goede richting geeft een kick.

Fotografie: Linda van Grol-van Beem



Ben Je Eigen Heldin 

Hoofdstuk 9 ‘Ik had een leven gecreëerd wat me niet paste, een gouden kooi waarin ik dacht veilig 
      te zijn. Mijn chronische vermoeidheid was een roep van mijn ziel om een koerswijziging.’

                                 - Chantal van den Brink, Doorn -

Chantal van den Brink - Doorn

Fotografie: Wilco van Dijen



9‘Mijn reis begon met de erkenning dat ik een masker droeg en dat mijn echte 
  ‘Zelf’ niet hier was, direct gevolgd door de beslissing om dat ‘Zelf’ te vinden.’ 
           - Chantal van den Brink, Doorn -
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Schrijver - Healer - Leraar - Kunstenaar 
Brug tussen hemel en aarde

www.chantalvandenbrink.nl | info@biermanvandenbrink.nl

Ieder mens ontvangt op verschillende momenten in zijn leven 
een oproep om het pad waarop hij zich bevindt, te verlaten 
(Brieven van mijn Ziel 1)

‘Jij weet niet wie je bent, hè?’ De woorden klonken meer als een vaststelling dan als 
een vraag; twee heldere blauwe ogen keken me onderzoekend aan. De consultant met 
wie ik zojuist een sollicitatiegesprek had gevoerd, leunde ontspannen achterover in zijn 
stoel, het ene been nonchalant over het andere geslagen. Even dacht ik dat ik hem niet 
goed verstond, wat zei hij nou? Sprakeloos staarde ik hem aan. 

‘Je bent net een kameleon, je neemt de kleur aan van je omgeving. Ik was er overigens 
bijna ingetrapt, je bent er heel goed in.’ Het bloed schoot naar mijn wangen. In mijn 
hoofd zocht ik naar woorden om mezelf mee te verdedigen, maar er kwam niets. Ik had 
geen tekst. De boodschap stond zo ver af van mijn zelfbeeld dat het even duurde voor 
de betekenis tot me doordrong. Toen dat gebeurde, werd het een moment zwart voor 
mijn ogen, ik verdween in het niets. 

‘Ik zie een verpakking, een presentatie. Maar de vorm die je aanneemt, klopt niet. Wie 
ben jij? Waar is je authenticiteit?’ Hij sprak zacht, maar indringend; ik kromp ineen bij 
ieder woord. Hoe ik ook vocht tegen mijn tranen, ik kon niet voorkomen dat ze over 
mijn wangen rolden. Ik hoefde niets te zeggen. We wisten allebei dat hij de spijker op 
zijn kop had geslagen.

De klop op de deur

Pas jaren later zou ik ontdekken dat dit gesprek mijn ‘klop op de deur’ was. Waarschijn-
lijk was het niet de eerste, maar wel de eerste die ik kon horen. Het was de roep van 
mijn ziel om vervulling, zoals Joseph Campbell die prachtig beschreef in zijn boek De 
held met de duizend gezichten: 
 ‘De oproep is altijd het teken om het doek op te halen voor een transfigura-
tiemysterie: een ritueel of geestelijke overgang dat, als het voltooid is, neerkomt op 
een sterven en een geboorte. Men is de vertrouwde levenshorizon ontgroeid; de oude 
begrippen, idealen en emotionele patronen passen niet meer...’ 

Fotografie: Charline van Ommen

Chantal van 
den Brink



Daar leerde ik over het bestaan van de ziel en de energetische velden achter ons aard-
se leven. Alles in onze buitenwereld bleek een manifestatie van onze binnenwereld, de 
sleutel tot genezing lag in mijzelf. Alles wat ik hoefde te doen, was de angst te volgen 
naar de bron, om vervolgens het afweermechanisme van perfectie en alsmaar hard 
werken los te laten.  

De school had een stevig programma om geblokkeerde mensen zoals ik te helpen. 
Het begon met een dosis theorie over de karakterstructuren die als het ware een bril 
aanreikte om in de spiegel te kijken. Daarnaast moesten we verplicht in therapie: maar 
liefst achttien sessies per jaar, meer dan zeventig sessies in de loop van de opleiding. 
Het was tegelijkertijd verrijkend en confronterend om samen met Wim dit proces te 
doorlopen; de lessen raakten onze relatie en ons nieuwe bureau.

‘Hoe bevalt je nieuwe huis?’ vroeg mijn therapeut tijdens de zoveelste verplichte ses-
sie. ‘Heerlijk!’ Ik hing mijn jas op en liet me in de grote, leren fauteuil tegenover hem 
zakken.

‘Om bij de bron van mijn moeheid te komen, moest ik vele beschermende 
 lagen afpellen om me open te kunnen stellen voor het contact met mijn ziel.’
                                                                                              - Chantal van den Brink, Doorn -
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Maar dat verhaal had mij nog niet bereikt, ik kon wel door de grond zakken. Het ge-
voel van schaamte was zo groot, dat ik het liefst voor altijd onder de dekens wilde 
verdwijnen. 

Toch wist ik dat ik iets met deze boodschap moest. Ik was 29 en getrouwd met mijn 
studievriendje. Ons leven leek op dat van veel stellen in onze omgeving: carrières 
voorop en geen kinderen. Niemand had verwacht dat ik de ICT in zou gaan, ik had niets 
met techniek. Als ik kind droomde ik van tutu’s en spitzen. Maar een dansopleiding was 
thuis onbespreekbaar geweest en zo belandde ik na een studie bedrijfskunde bij NCR; 
eerst in de marketing, later in sales. Inmiddels werkte ik er al weer vijf jaar en was in 
managementtermen een ‘high potential’. Maar zo voelde ik me niet. Voor het gesprek 
met deze consultant was ik al maanden rusteloos, mijn omgeving stond me tegen. 
Waarheen ik ook keek, alles was grijs: mijn bureau, het tapijt en de wanden van het 
hok met halfhoge wandjes bij mijn Amerikaanse werkgever. Het telefoontje dat infor-
meerde naar mijn beschikbaarheid voor een positie in de directie van een consultancy-
bedrijf, leek een geschenk uit de hemel. Misschien zou een verandering van omgeving 
me goed doen. Dat er wel eens diepere lagen ten grondslag konden liggen aan mijn 
rusteloosheid, zag ik niet. Dat mijn chronische vermoeidheid, een overblijfsel van de 
ziekte van Pfeiffer waar ik al sinds mijn achttiende mee worstelde, me iets te zeggen 
had, onderkende ik evenmin.

Onze buitenwereld is een spiegel van onze binnenwereld.

Schoorvoetend ging ik op zoek naar mijn ware Zelf. In aurareadings en workshops 
ontdekte ik dat ik mijn mannelijke kant had ontwikkeld, maar mijn vrouwelijkheid had 
afgesneden. Ik was mentaal scherp, maar emotioneel zwak. Ik benaderde de wereld 
vanuit mijn hoofd, mijn hart en mijn buik bewoonde ik niet. Bovendien bleek ik last te 
hebben van een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel, presteren was mijn legitima-
tie om te mogen bestaan. Energetisch, zo werd me verteld, was ik nauwelijks in mijn 
lichaam. Met ieder gesprek viel weer een stukje van de puzzel op zijn plek waardoor ik 
uiteindelijk inzag wat die consultant een jaar eerder direct doorhad: ik had geen enkele 
beslissing in mijn volwassen leven van binnenuit genomen, maar had me volledig laten 
leiden door wat ik dacht dat de wereld van mij verwachtte. Met mijn huwelijk, mijn 
mooie huis en mijn goede baan had ik een leven gecreëerd dat niet bij me paste. Als 
ik wilde leven, dan moest ik daaruit! Mijn chronische vermoeidheid was een roep van 
mijn ziel om een koerswijziging.

Vastbesloten om gezond te worden zette ik mijn leven op zijn kop: ik scheidde van mijn 
studievriendje, zegde mijn baan op en verkocht mijn huis. Samen met mijn nieuwe 
liefde Wim (die ik ontmoette tijdens een workshop en met wie ik intussen twintig jaar 
samen ben) begon ik een bureau voor persoonlijke ontwikkeling en ging aan de Barba-
ra Brennan School in de Verenigde Staten healing studeren.
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‘Afgezien van de financiële druk is de nieuwe situatie een verademing, een dorp is vele 
malen beter dan een stad. Maar het is mijn droom om in de natuur te wonen. In mijn 
meditaties zie ik mezelf in een oud huis in het bos, zittend aan een lange, houten tafel 
voor een brandende open haard, omgeven door papier. Af en toe onderbreek ik het 
schrijven om een healing te geven. Verder wil ik met rust gelaten worden en vooral 
niks hoeven.’

Bedachtzaam legde hij zijn vingers tegen elkaar. ‘Dat is een heel ander leven dan je 
altijd hebt geleid.’

‘Ja’, verzuchtte ik, en ik rustte mijn hoofd tegen de hoge rug van de stoel. ‘Ik realiseer 
me steeds meer dat ik geen zakenvrouw ben. Maar ik durf het nauwelijks hardop te 
zeggen, zó vreselijk eng vind ik het.’

‘Dat verbaast me niet,’ antwoordde hij tot mijn verrassing. ‘Je hebt het altijd over het 
huis van je tante met dat grote atelier, waar je als kind zo gelukkig was. Ieder mens 
heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant. Jouw verlangen gaat over het yin in 
jou. Je beschrijft de behoefte om in je receptiviteit te kruipen. Naar binnen gaan, stil 
zijn, ontvangen wat er is, zijn zonder doen. De mannelijke kant of het yang gaat over 
actie, dingen in de wereld zetten. Daar is Wim mee bezig. Jullie bureau is alleen maar 
het hutje. Het gaat voor jullie allebei om het vinden van je eigen vorm.’ Hij sloeg de 
spijker op zijn kop.

‘Heling vindt plaats in de liefdevolle aanwezigheid van de ogen van een ander.’
                              - Chantal van den Brink, Doorn -

‘Het contact met de bron brengt een voedende, tintelende energiestroom 
  van liefde en vreugde die ons vult met een verbondenheid met alles wat leeft.’

                               - Chantal van den Brink, Doorn -
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Het coachen van bedrijven was Wims passie, niet die van mij. Als mensen mij naar 
ons bureau vroegen, kon ik nauwelijks enthousiasme opbrengen. Ik voelde me erdoor 
gevangen, net zoals ik me door NCR gevangen had gevoeld. Maar toegeven kon ik dat 
niet, ik had het zelf zo in de wereld gezet. 

‘Maar mijn ratio lacht me uit,’ riep ik wanhopig, ‘waar ga ik dan van leven? We kun-
nen op dit moment al nauwelijks rondkomen. Ik moet eerder meer gaan werken, dan 
minder.’

‘Dat komt wel,’ was het nuchtere advies. ‘Zoiets moet groeien, geef het de tijd. Hang 
dit beeld ook niet gelijk aan de grote klok, hou het even voor jezelf. Anders vraagt 
iedereen wanneer je eerste boek uitkomt.’

Fotografie: René Brinkhuijsen

Fotografie: Charline van Ommen



‘Ik wilde schrijven. In meditatie zag ik mezelf aan een houten tafel voor een brandende open haard 
omgeven door papier. Maar dat verlangen stond haaks  op de realiteit van mijn dagelijks leven.’

                            - Chantal van den Brink, Doorn -

102 103

Het inzicht dat ik eigenlijk iets anders wilde, was er, maar daarnaar handelen kon ik 
niet. Het plaatje van ‘schrijven’, op één plek zijn, verschilde te veel van het plaatje van 
‘werken’ en hoe ‘het hoort’. Ik was zó getraind in actie: doen, plannen maken, hande-
len. De angst om dat los te laten was te groot. Er waren al zoveel schrijvers, wat had 
ik nou te melden? Iets in mij was ervan overtuigd dat mijn verlangen niet realiseerbaar 
was.

Volg de angst naar de bron (Brieven van mijn Ziel 2)

Na ons afstuderen verhuisden Wim en ik naar een landgoed in het midden van het 
land, waar we gingen wonen en werken. Ondanks alle healingen en verplichte thera-
piesessies tijdens mijn studie was ik nog altijd chronisch vermoeid. Schrijven deed ik 
nog steeds niet, het leven was gewoon te druk. In de jaren dat onze dochters werden 
geboren, zette ik mijn zoektocht voort middels natuurgeneeskunde en reïncarnatiethe-
rapie; als de sleutel niet in dit leven lag, dan zou die misschien wel in vorige levens 
te vinden zijn. Maar de grote doorbraak waar ik zo naar verlangde, bleef uit. Een psy-
choloog bij wie ik ten einde raad een neurofeedbackscan liet maken, concludeerde op 
basis van de grafieken dat ik een onverwerkt trauma bij me droeg. Ongelovig had ik 
hem aangestaard. Hij moest het mis hebben, na al dat persoonlijke proceswerk tijdens 
de opleiding en erna? Een onverwerkt emotioneel trauma? Maar computers liegen niet 
en een jaar na dit onderzoek en 12 jaar na het gesprek met de consultant die mij op 
dit pad zette, kwam het trauma inderdaad naar boven.

In juni 2005 lag ik tijdens een workshop onder mijn oude omslagdoek op een mat-
je naast mijn medestudenten op de houten vloer in het koetshuis. Een koptelefoon 
voedde mijn brein met synthesizertonen die de luisteraar via een verruimde staat van 
bewustzijn tot spirituele ervaringen moesten brengen. Maar wat ik ook probeerde, 
ademhalen, ontspannen of concentreren, bij mij gebeurde helemaal niks. Ik zag niks, 
ik hoorde niks, ik beleefde niks. Het enige dat ik waarnam, waren een absolute duister-
nis op mijn netvlies, mijn malende gedachten en mijn groeiende frustratie. De andere 
deelnemers hadden eerder allerlei prachtige ervaringen gerapporteerd, variërend van 
ontmoetingen met gidsen tot planetaire reizen. Ik voelde me gewoon minderwaardig. 
Tot op het bot gefrustreerd riep ik in gedachten tegen het Universum: ‘waarom zie ik 
niets?’

Het antwoord volgde onmiddellijk en duidelijk. ‘Omdat er iets is wat je niet wilt zien.’ 
Op de achtergrond hoorde ik zingen ‘you’re blinded by the light...’

Is dat zo? Is er iets wat ik niet wil zien? Maar wat dan? Ik had geen idee waar dit over 
ging. ‘Laat me dan maar zien wat ik niet wil zien!’ riep ik vol bravoure in gedachten 
terug. Geen moment dacht ik aan het onverwerkte trauma dat de hersenscan vorig jaar 
signaleerde; alles wat ik wilde, is dat ik kon zien.

Fotografie: Charline van Ommen



‘Ik ben innerlijke beelden en stemmen gaan zien als ‘brieven van de ziel’, 
  afkomstig van verschillende zielsdelen die jou vertellen wat er in jou leeft.’

                               - Chantal van den Brink, Doorn -
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Ergens had ik het uit willen schreeuwen, maar wat had het voor zin? Dus zat ik daar 
maar, urenlang, bewegingsloos, in het donker. Gelukkig sliepen de meisjes als een 
roos.

Zodra Wim thuiskwam van een late vergadering, zag hij hoe de vlag erbij hing. ‘Weer 
nieuwe beelden?’ Ik knikte alleen maar. Woordeloos pakte hij mijn hand, trok me over-
eind en nam me over de houten wenteltrap mee naar boven, naar onze slaapkamer. 
Daar stak hij de kaarsen aan en deed de gordijnen dicht. Als een baby kleedde hij me 
uit tot ik in mijn blootje stond en legde me op een handdoek op bed. Toen begon hij 
o zo teder met rozenolie mijn lijf te masseren. Eerst de ene arm, dan de andere. Dan 
mijn rug, mijn billen en mijn benen. Met lange, trage bewegingen liet hij me voelen dat 
ik leefde. En dat hij me liefhad.

‘Dankjewel.’ Zijn aanraking ontroerde me. ‘Weet je hoe moedig je bent? Je hebt al zo 
veel werk verzet. Chantal, het komt goed. Toe maar, ontspan je maar, laat mij even 
voor je zorgen.’ Na de massage pakte hij me in met warme kruiken, dekens en kus-
sens. Ik was net een mummie, alleen mijn gezicht was vrij. Met zijn lange lijf kroop hij 
tegen me aan en hield me vast tot ik mezelf weer gevonden had.

Direct kwam er een beeld, in zwart-wit. Ik hing met mijn bewustzijn tegen het plafond 
van mijn babykamer. Onder me, langs de muur, stond een witte commode, drie lappen 
poppen hingen aan de wand als decoratie. In de schommelstoel naast mijn wieg zat 
mijn vader zichzelf met één hand in zijn openstaande gulp te bevredigen, terwijl hij mij 
met de andere hand tegen zijn schouder hield. Ik was misschien een paar weken oud. 

Wat? Nee! Vol afschuw schudde ik mijn hoofd, dit kon niet waar zijn! Geschokt staarde 
ik naar het beeld, amper in staat om de betekenis toe te laten, terwijl mijn lijf onver-
biddelijk van top tot teen begon te trillen. In een automatische poging om mezelf bij 
elkaar te houden, spande ik mijn spieren, niet wetend wat ik nu moest doen. Een deel 
van mij wilde opspringen en vluchten als een gewond dier, maar ik was veel te rigide 
om dat te laten gebeuren. Apathisch trok ik bij de laatste tonen van de meditatie de 
koptelefoon van mijn hoofd en bleef wezenloos op mijn rug liggen.

Als het trauma wordt erkend, kan genezing beginnen 
(Brieven van mijn Ziel 3)

Zes weken later stierf mijn moeder aan kanker. Na de begrafenis moest ik alle zeilen bij 
zetten om de onbenulligste dingen voor elkaar te krijgen. De kinderen verzorgen, de 
was draaien, boodschappen doen: taken die voorheen vanzelfsprekend waren, vergden 
ineens meer dan ik in huis had. Mijn denkvermogen was uitgeschakeld, mijn coördina-
tie weggevaagd, mijn geest gevangen in een mist. Ik herkende mezelf niet meer. Zodra 
ik teveel deed, raakte ik in paniek. Aanvankelijk dacht ik dat het verschijnselen van 
rouw waren. Tot ik het boek ‘Trauma en Herstel’ van Harvard hoogleraar Judith Lewis 
Herman in handen kreeg. Mijn heftige stemmingen, mijn gebrek aan focus, mijn onge-
grond zijn, mijn woede, het trillen van mijn lijf, dat alles had een naam: posttraumati-
sche stressstoornis (PTSS). Ik kon niet verwachten dat dit vanzelf overging, ik moest 
hulp zoeken. Was het niet voor mezelf, dan toch voor mijn kinderen. Daarop begon ik 
aan een intensief proces van ademtherapie, EMDR, regressie, healing en lichaamswerk 
dat ruim twee jaar in beslag nam. Iedere keer maakte ik contact met een gedissoci-
eerd zielsdeel, dat was bevroren in de tijd. Dat betekende herinneringen toelaten die ik 
liever kwijt dan rijk was; de negatieve gedachten die ik over mezelf en het leven had 
getrokken, onder ogen zien; het verdriet uithuilen, de angst ervaren en het lichaam de 
spanning laten loslaten. Gelukkig steunde Wim me door dik en dun.

Op een avond zat ik in een donkere woonkamer als een dood vogeltje op de bank, mijn 
rug tegen de leuning, mijn benen slap vooruit onder een deken, mijn handen in mijn 
schoot. In de stilte van het landhuis klonk het tikken van de verwarming. Buiten op de 
kruising brandden rode remlichten, piepten banden en ronkten motoren als een levend 
behang. Ik dacht aan de mensen achter het stuur, op weg naar huis, hun sportclub of 
hun nachtdienst. Mensen met gewone levens. Dat wilde ik ook! Ik had al zo veel door-
gewerkt, ik kon niet meer! Wanneer hield het een keer op? 

Fotografie: Charline van Ommen



‘Een geheelde ‘ik’ groeit op de restanten van een gewonde ‘ik’. De littekens vormen 
  de voedingsbodem voor de wijsheid waarmee je als mens de wereld in gaat.’
                 - Chantal van den Brink, Doorn -

‘Wie zijn angst onder ogen ziet, bereikt zijn licht. 
 Achter onze diepste pijn bewaart de ziel ons grootste talent.’

                  - Chantal van den Brink, Doorn -
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Pas na de traumatherapie begreep ik dat mijn dagelijkse persoonlijkheid, zoals ze dat 
in de psychologie noemen, al die jaren prioriteit had gegeven aan veiligheid; in reactie 
op de traumatische ervaringen in mijn kindertijd had mijn defensiemechanisme het 
contact met mijn ziel afgesneden. Door de therapie werd dat gapende gat in mij zicht-
baar en ik belandde op het punt waar mijn reis begon: waarheen ik ook keek, alles in 
mijn leven leek grijs. Mijn buitenwereld reflecteerde mijn binnenwereld. Het ijzeren 
regime van de zorg voor de meisjes spiegelde mijn ijzeren regime, waarmee ik mezelf 
mijn hele leven in het gareel had gehouden; Wims harde werken spiegelde mijn eigen 
harde werken waar ik mijn kleuren aan opofferde en de monotonie van mijn leven 
spiegelde mijn innerlijke vlakheid.

Toen ontmoette ik mijn tweelingziel, in een enkele ontmoeting sloeg de bliksem in. 
Maar ik was niet bereid mijn gezin op te geven en mijn tweelingziel wilde mijn huwelijk 
niet kapotmaken, wat mij dwong om de enorme hunkering in mijzelf op te lossen. Een 
van mijn dierbaarste vriendinnen, Meta, bevestigde dat de oplossing in mij lag. Op een 
dag lunchten we samen in een restaurant.

Fotografie: Wim Bierman

Fotografie: Sander Koot



‘Eigenlijk is het niet de bedoeling dat je zo’n zielsliefde leeft, het licht is te groot.’ Ze 
legde het linnen servet op haar schoot en wenkte de ober. ‘Weet jij al wat je wilt?’ 
Terwijl ze twee salades en een fles mineraalwater bestelde, observeerde ik haar. Wat 
zag ze er goed uit, mijn vriendin die bijna twintig jaar ouder was dan ik zelf. Haar 
koperbruine haar hing mooi geföhnd rond haar open gezicht, haar lippen waren roze 
gestift en ze droeg een roze wollen jasje. Ik liet haar woorden door me heen gaan: het 
is niet de bedoeling dat je die zielsliefde leeft? Eigenlijk wilde ik dat niet horen. ‘Meen 
je dat echt, Meet?’

‘Ja. Zie het als een cadeau dat Derek de deur dichtgooit. Dramatisch en intens verdrie-
tig, maar ook een cadeau. Daardoor ben je gedwongen om de liefde in jezelf te zoeken.’ 
Even boog ze opzij voor de ober die over haar schouder haar glas volschonk.

Ik nipte aan mijn glas. ‘Nou, dat is wel een hard medicijn, Meet. Als je een liefde van 
deze intensiteit tegenkomt, dan wil je die toch leven?’

Ze prikte met haar vork in haar salade. ‘Ja, het is meedogenloos én het is de genade. 
Zo veel licht bij elkaar brengt de schaduw dubbelhard boven. Weet je, je moet die ziel-
sliefde niet vergelijken met aardse liefde. Zoals jij van Wim houdt, is heel anders dan 
dat je van Derek houdt.’

Ja, dat was waar. Ik hield van Wim om wie hij was. Ik waardeerde hem als mens en had 
hem in de loop der jaren steeds beter leren kennen. Derek kende ik nauwelijks. ‘Maar,’ 
protesteerde ik, ‘de liefde die ik voor Derek voel, hemel, die verscheurt me gewoon. 
Die intensiteit is onvergelijkbaar met wat dan ook.’

Meta knikte, ze kende het gevoel uit eigen ervaring. ‘Dat is de aantrekkingskracht 
van jouw ziel die zichzelf herkent in zijn ziel. Het doel van de ontmoeting is dat je in 
contact wordt gebracht met een energie die je transformeert. Uiteindelijk tilt het je op, 
het opent je hart.’

En zo ging het ook. De jaren hierna werd ik creatiever, vrouwelijker en gepassioneer-
der, wat van mijn echtgenoot vroeg om ook zijn proces aan te gaan; hij werd sensueler, 
mannelijker en daadkrachtiger. 

Onze relatie veranderde, we verdiepten onze liefde. Verlangend naar minder druk en 
meer ruimte voor ons gezin, sloten we ons bureau. Wim ging verder met een compag-
non en ik begon eindelijk te schrijven.
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Terugkeer in de wereld

In de acht jaar waarin ik mijn verhaal op papier te zette, ben ik verder genezen. Door 
het solitaire proces van schrijven (en later ook schilderen), afgewisseld met alledaagse 
bezigheden als moeder en echtgenote, is mijn systeem tot rust te komen. Dat mijn 
boeken nu anderen inspireren om de heling in zichzelf te zoeken en hun de weg wijst 
bij het vinden van de juiste stappen, vervult me zeer: het maakt de reis de moeite 
waard. Ook dat is in lijn met wat Joseph Campbell schrijft:
‘Het voltooien van de cirkel vereist dat de held zijn verworven wijsheid aan de wereld 
geeft waar deze kan bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap…’

Voor geen goud ga ik terug naar de bevroren staat waarin ik in een groot deel van 
mijn leven doorbracht. Nu ik erop terugkijk, zie ik hoe bang ik altijd ben geweest, 
hoezeer ik op mijn tenen liep en hoe ik onbewust altijd wachtte op de volgende klap. 
Tegenwoordig kan ik meer ontspannen in wie ik ben, en weet: dat is niet perfect, maar 
wel goed genoeg. Ik heb me leren verbinden met mezelf, mijn naasten en het leven. 
Daarmee heb ik een liefde en intimiteit gevonden waarvan ik het bestaan niet kende. 
Ik gun niemand wat ik heb meegemaakt, maar ik gun iedereen wat ik heb gevonden. 
De liefde, de verbinding en de vreugde die ik heb leren kennen, zijn groter dan ik ooit 
voor mogelijk heb gehouden.

Fotografie: Chantal van den Brink



Ontmoet Jouw Helden en Heldinnen 

Hoofdstuk 10 ‘Mijn passie is om mensen en organisaties te laten groeien en bloeien. Ik wil verbindingen 
 leggen tussen personen en netwerken, zodat er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.’

                                         - Martina Schneider, Amsterdam -

Martina Schneider - Amsterdam

Foto: Michael Vervuurt Fotografie | www.vuurfotografie.nl



10
Ontmoet Jouw 
Helden en Heldinnen 

‘Met Koen van G. werk ik samen aan een project om jongeren een goede toekomst te bieden.’
                               - Martina Schneider, Amsterdam -
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Alles zelf moeten doen beperkt jouw groei en jouw loopbaan. Control freaks worstelen. 
Wanneer jij van plan bent om alles te schrijven, te ontwerpen, te regisseren, te produ-
ceren, te corrigeren en te publiceren, dan mis je veel en brand je op. Zelfs de meest 
creatieve Heldin kan maar op een paar plaatsen tegelijkertijd zijn. Belangrijker: je kunt 
alleen expert zijn in een aantal zaken. Wanneer jij jezelf versnippert, dan zullen veel 
dingetjes mis beginnen te gaan.

 ‘Ontmoet je eigen helden en Heldinnen.’ 

Het verschil tussen succesvolle creatieve Heldinnen en niet succesvolle Heldinnen zit in 
het al dan niet in gezelschap zijn van andere creatieve helden en Heldinnen.

Het is prachtig, opwindend en verslavend om mensen te vinden die in jou geloven en 
die willen zien dat het goed met jou gaat. Het is het tegengif voor jouw innerlijke cri-
ticaster. Soms kun je niet zien hoe speciaal jouw werk en jouw talenten zijn en heb je 
de helden en Heldinnen in jouw omgeving nodig om je te ondersteunen.

‘Je hebt hun feedback nodig.’ 

Wanneer jouw helden en Heldinnen in jou geloven kunnen ze jou boven jezelf laten 
uitstijgen. Creatieve helden en Heldinnen helpen elkaar. Er wordt een energie gepro-
duceerd door creatieve mensen waaraan jij jezelf kunt opladen, zonder dat je iets 
wegneemt van iemand. 

Probeer zoveel mogelijk in de nabijheid te zijn van creatieve mensen, maakt niet uit 
welke professie ze hebben. Je voelt je energieker. Met mensen uit jouw eigen professie 
omgaan kan ook helpen. Je kunt misschien de zaken overnemen waar zij het te druk 
voor hebben, nieuwe technieken leren, anderen vinden om jouw zaken over te nemen 
of verantwoordelijkheden te delen. 

Fotografie: Samantha V.P. Noten



Creatieve Helden en Hun Mentors

‘Mijn grootste fan is mijn zoon.’
       - Martina Schneider, Amsterdam -
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‘Mijn grootste partner in crime is mijn beste vriendin en PA Niqui.’  
                             - Martina Schneider, Amsterdam -

De geschiedenis heeft reeds laten zien dat creatieve mensen leunden op en profijt had- 
den van het hebben van een mentor. Hier zijn enkele voorbeelden van helden en Hel-
dinnen en hun mentoren:

  Student   Mentor

  Aristoteles   Plato
  Monet    Manet
  Leonardo da Vinci   Verrochio
  Dante    Vergilius
  Woody Allen   Hemingway
  Peter de Kuster   Joseph Campbell

Zolang jij je oren, ogen en geest openhoudt, zolang jij bereidt en in staat bent om te  
leren van vergissingen, die van jou en van anderen, dan zul jij het concept mentorschap 
-Heldinnen-demo’s-rolmodellen-proefrit in jouw droombaan, in jouw voordeel benut-
ten. Hier zit geen nadeel aan. 

Mentors zijn je reeds voorgegaan. Hun ervaring kan jaren van jouw leercurve afhalen. 
Zij kunnen jou nieuwe inzichten geven en op valkuilen wijzen. Misschien kunnen ze je 
wel verbinden met hun eigen netwerk. Ze moedigen je aan en steunen jou wanneer 
zaken lastig gaan. 

Een mentor zal jou niet alleen in de juiste richting wijzen; zij kunnen jou helpen om 
het licht te zien aan het einde van de tunnel of nieuwe paden en mogelijkheden tonen. 
Paden waar jij nog nooit eerder aan gedacht had. 

Zoek een mentor die iets gemeenschappelijks heeft met jou. Zodra je een mentor ge- 
vonden hebt moet jij jouw deel doen. Een mentor zal helpen, jouw persoonlijke reisgids 
zijn en jou aanmoedigen. Jij moet twee dingen doen:

Het werk doen.   

De beloning van een mentor is jou te zien slagen. Laat die van jou niet het gevoel krij-
gen dat zij hun tijd en energie aan jou verspillen.

Houd je mond en luister. 

Maak aantekeningen. Accepteer de kritiek en suggesties van jouw mentor en probeer 
ze te gebruiken, zelfs wanneer je het er niet altijd mee eens bent (en je zult het er niet  
altijd mee eens zijn). Een mentor is geen God, maar iemand die jouw pad reeds is voor- 
gegaan.

Fotografie: Samantha V.P. Noten

Fotografie: Samantha V.P. Noten



Rolmodellen 

‘Ik krijg overal ideeën, op de fiets, in de tram, tijdens het joggen aan 
  de Amstel, en soms midden in de nacht; dan word ik wakker met een glimlach.’

                                   - Martina Schneider, Amsterdam -

‘Met mijn grootste cadeau, mijn zoontje, heb ik ultiem geluk ervaren: 
 het moeder zijn. Ik ben elke dag weer dolgelukkig dat hij in mijn leven is gekomen.’  
                                                                     - Martina Schneider, Amsterdam -
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Wie bewonder jij het meest? Wie heeft wat jij niet hebt? Hoe kregen zij het? Welke 
stappen namen zij? Kun jij in contact met hen komen? Kun je hen vragen voor een 
proefrit in jouw droombaan, met hen als mentor? (Je zult versteld staan hoe toegan-
kelijk mensen zijn en hoe ontvankelijk ze kunnen zijn.) Ik heb dit mijn hele loopbaan 
gedaan. Joseph Campbell, Benedikt Taschen, Richard Branson, Tom Peters en Roger 
Ebert zijn mijn helden en rolmodellen. Ik houd ervan om te lezen hoe mensen zijn 
gekomen tot waar ze nu zijn.

Lering trekken uit de successen van anderen helpt jou om je eigen Reis van de Heldin 
verhaal te formuleren en te volgen. Succes laat sporen achter. Lees biografieën alsof ze 
de Bijbel zijn. Onderstreep passages die jou inspireren. Wanneer zij dit kunnen, kun jij 
het ook. Dit zijn normale mensen die uitzonderlijke zaken hebben gedaan.

Eén waarschuwing: verlies niet jouw uniekheid en vergelijk jezelf niet met jouw rol-
modellen. Word niet kritisch op jezelf, omdat je niet hetzelfde per maand of per jaar 
verdient als zij. Jouw succes is jouw eigen succes, met jouw eigen verhaal, timing en 
hoofdrolspelers, en ze leefden nog lang en gelukkig. Je kunt ontdekken dat jij niet wilt 
bereiken wat jouw rolmodel heeft bereikt. Dat kan soms de meest waardevolle les zijn 
die je ooit hebt geleerd. 

Fotografie: Samantha V.P. Noten

Fotografie: Merlijn Scharn



Martina Schneider Coach - Netwerker - Inspirator | UP Coaching 

www.upcoaching.nl | info@upcoaching.nl

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Sinds mijn werk bestaat uit het begeleiden van mensen - en dat is nu al meer dan vijftien jaar het 
geval, ben ik heel gelukkig met mijn werk. De afwisseling tussen groepsbijeenkomsten, individueel 
contact en productontwikkeling is de ideale mix voor mij. Het is fijn om met anderen in een flow 
te zitten, onlangs nog tijdens een samenwerking met het ADHDVrouw Congres en Alan Brown van 
ADD Crusher. Deze meneer heb ik naar Nederland gehaald en ik heb zijn programma naar het Ne-
derlands laten vertalen. Als ik er toe doe en mensen echt verder kan helpen, ben ik heel gelukkig!

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Het (mede)organiseren van een congres voor de ADHDVrouw en drie seminars met Alan Brown, 
de bedenker van ADD Crusher.  Ook ben ik trots op het schrijven van een loopbaan Begeleidings-
methode. Dit doe ik samen met enkele ex-collega’s. Daarnaast ben ik nieuwe projecten aan het 
bedenken en poog ik de juiste partners met elkaar in contact te brengen zodat mensen verder 
geholpen kunnen worden.

Wie is mijn grootste fan, sponsor en of partner in crime? 
Mijn grootste fan is mijn zoon. En de grootste partner in crime is mijn beste vriendin en PA Niqui. 
Zij helpt mij om dit alles goed van de grond te krijgen; zonder haar steun en hulp was het niet zo 
goed gelukt. Qua samenwerking heb ik nu met Alan Brown een mooie basis om samen verder aan 
te bouwen. We willen mensen met brain hacks helpen. Met Koen van G. werk ik samen aan een 
project om jongeren een goede toekomst te bieden. Tevens onderzoeken we hoe we het huidige 
onderwijssysteem kunnen verbeteren.

Daarnaast heb ik mooie plannen samen met diverse andere mensen zoals de dames van 2BBusy 
voor ADHDVrouw en Gideon Benavraham met de Mindlink Onderzoekspraktijk. Mijn voormalig di-
recteur staat mij hierin bij als mentor.

Met wie zou ik in de toekomst graag samen willen werken? 
Ik wil met allerlei soorten mensen aan de slag. Ik denk hierbij aan sprekers, trainers en organisaties 
die mij en mijn doelgroep verder kunnen helpen. Dit wil ik doen door ze met elkaar in contact te 
brengen en samen naar oplossingen te zoeken en deze te verwezenlijken. Ik wil graag met mensen 
werken die er toe willen doen en die vanuit hun hart leven.

Naar welk project in de nabije toekomst kijk ik uit? 
Ik kijk uit naar het verder op en -uitbouwen van mijn praktijk,waarmee ik nu volop aan de slag ben. 
Ook kijk ik uit naar het volgende congres van ADHDVrouw en diverse seminars die er zeker weer 
aankomen. Het schrijven van mijn eerste boek over de loopbaan begeleidingsmethode en uiteraard 
veel meer nog. Maar alles op zijn tijd.

Wat is mijn grootste passie? 
Mijn passie is om mensen en organisaties te laten groeien en bloeien. Ik wil verbindingen leggen 
tussen personen en netwerken, zodat er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Ik geloof dat 
(hoog)gevoeligheid een kracht is die wij als mensheid in de toekomst veel meer als ‘normaal’ ta-
lent zullen inzetten om hiermee deze wereld een mooiere plek te maken. Mijn visie is dat iedereen 
unieke talenten heeft en dat er onbegrensde mogelijkheden zijn. Alles is energie. Dit probeer ik 
elke dag opnieuw uit te dragen.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Met mijn grootste cadeau, mijn zoontje, heb ik ultiem geluk ervaren: het moeder zijn. Ik ben elke 
dag weer dolgelukkig dat hij in mijn leven is gekomen. Daarnaast ben ik dankbaar dat ik intens 
kan genieten van het moment en de kleine dingen in het leven, zoals een mooie zonsondergang, 
de wind in de bomen, bloeiende bloemen en planten langs de weg en het ontwaken van de natuur 
na de winter. Of heerlijk eten of (live) muziek op straat of onder het Rijksmuseum beleven, de 
sterrenhemel bekijken en een vallende ster zien en dan een wens maken die zeker ooit uitkomt.

Wat is mijn grootste angst? 
Mijn dierbaren te vroeg te verliezen. Dat ik mijn vader al op elfjarige leeftijd door een auto-onge-
luk ben verloren, heeft hier zeker mee te maken. Het leven is zó waardevol en kostbaar dat ik elk 
moment wil genieten van het bestaan.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Het echt in contact komen met een ander, de ander nieuwe mogelijkheden tonen en laten ontdek-
ken. Het in verbinding met elkaar staan. Inspirator en motivator zijn en het creatieve proces volgen.
Elke dag is anders - mensen zijn mooi en verschillend. Omdat ik van nature nieuwsgierig ben, vind 
ik het boeiend om de drijfveren en unieke talenten van de mensen bloot te leggen. Daardoor ben 
ik goed in staat om de juiste verbindingen te leggen. Ik doorgrond snel en kan goed analyseren; 
vaardigheden die me geregeld van pas komen. Bijvoorbeeld in gesprekken met organisaties om-
trent het realiseren en bedenken van nieuwe projecten.

Wat is mijn grootste valkuil? 
Ik moet opletten dat ik niet over mijn grenzen heenga omdat ik iets zo leuk vind of doordat ik de 
ander centraal stel in plaats van mezelf. Ik kan ook te lang met iets doorgaan waardoor ik te weinig 
slaap. Gelukkig kan ik steeds beter mijn grenzen stellen, wat betekent dat ik van mezelf houd!

Welk rolmodel heeft met het meest beïnvloed?
Daar moet ik goed over nadenken. Ik heb niet zoveel rolmodellen gehad - mijn familie koos altijd 
voor de veilige weg. Derhalve moest ik mijn eigen weg met vallen en opstaan bewandelen. Vooral 
spirituele boeken en persoonlijke biografieën hebben me geholpen om te relativeren en te kiezen. 
Inspiratoren voor mij zijn onder anderen Nisandah & Vered Neta, Richard Brandson, Moeder Teresa, 
Ophrah Winfrey, Nelson Mandela, Ghandi en Deepak Chopra.

Fotografie: Samantha V.P. Noten



De Kracht van Jouw Verhaal

Epiloog ‘Ultiem geluk is voor mij een woning, die ik zelf (grotendeels) zelf gebouwd heb 
   in een afgelegen gebied, waar ik een sustaneble lifestyle kan leiden...’  
                                                - Paula Pfeifer, Maastricht -

Paula Pfeifer - Maastricht

Fotografie: Ilvy Maijen



Heb je ooit het gevoel gehad dat jouw leven een tragisch verhaal is? Jouw onderne-
ming is zich niet aan het ontwikkelen zoals je hoopte? Neem afstand van de tragedie. 
Gebruik de kracht van jouw verhaal – het verhaal dat jij jezelf vertelt over jezelf en 
jouw onderneming. 

Wanneer je al het traditionele advies hebt geprobeerd en nog steeds geen klanten 
vindt, dan verlies jij je zelfvertrouwen en ben je niet meer zeker of dit het juiste pad 
is voor jou. Vertel jezelf niet dat je tragisch bent, zelfs niet wanneer je het gevoel hebt 
dat jouw onderneming snel zinkt. Houd vol. Wanneer je het gevoel hebt dat je een 
reddingsvest nodig hebt en een ‘echte baan’ wilt zoeken – doe het niet. Dat zou de 
grootste tragedie van allemaal zijn. Dit is het moment van de waarheid. De keuze om 
jezelf elke minuut van de dag een verhaal te vertellen over jouw leven en onderneming 
die een Reis van de Heldin verhaal is. 

Het verhaal dat jij jezelf vertelt is cruciaal. In deze reisgids vind je vele verhalen van 
Heldinnen die samen met jou dezelfde reis maken. Designers, kunstenaars, schrij-
vers, reizigers, modellen, enzovoorts. Ze vertellen zichzelf een verhaal dat hen sterker 
maakt en ervoor zorgt dat zij doorzetten. Blijf op jouw Reis van de Heldin. Laat de 
verhalen van andere creatieve Heldinnen jou inspireren. Ga door. Doe gek. Het leven is 
niet eerlijk, ik weet het. En jij bent niet de enige die deze keuzes heeft moeten maken. 
De Heldinnen waarover je hier kunt lezen zijn allemaal door deze stormen gegaan. 
Aangeslagen maar intact. Zij vertelden zichzelf het verhaal dat ze zouden overleven en 
nog lang en gelukkig leven. Jij kunt dit ook.

Wat maakt de verhalen van creatieve Heldinnen tragisch? Het ‘wanneer ze mij door 
hebben’ verhaal. Het gevoel hebben dat je een fraudeur bent is een manier om jouw 
creatieve loopbaan te doen kapseizen. Je moet jezelf het verhaal vertellen dat je goede 
dingen verdient en geniet van hen wanneer zij in jouw Reis van de Heldin voorkomen. 
‘Hoe groter de kunstenaar, hoe groter de twijfel’, zei Robert Hughes. Dat hoeft niet zo 
te zijn. Vertel jezelf een beter verhaal. Misschien zit je op de juiste koers in jouw Reis 
van de Heldin, maar gaat het wat langzamer dan je zou willen. Misschien zou je van 
koers dienen te veranderen en een andere richting moeten kiezen. Het is niet makke-
lijk. Maar je moet veranderen om te groeien. Je kunt het. Je moet het.

Haal de tragiek eruit en het ‘wat als’ en ga aan de slag met wat voorhanden ligt. Het 
loopt bijna altijd goed af. Lees de verhalen van de creatieve Heldinnen in deze reisgids 
en alle reisgidsen van The Hero’s Journey. Geloof mij niet. Geloof hen. Vertel jezelf een 
geweldig verhaal dat jou iedere dag energie geeft. Maak plannen. Begin deze plannen 
in actie om te zetten. Besteed aandacht aan waar jij nu bent in jouw Reis van de Heldin 
en waar jij heen wilt gaan. Dit zorgt ervoor dat legendes geboren worden.

De Kracht van Jouw Verhaal
‘Ik hou het meest van het contact met mensen. Mensen zijn zo’n 
  fascinerende wezens die mij iedere keer weer inspireren met hun gedrag.’

                       - Paula Pfeifer, Maastricht -
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Jouw Verhaal Over het Zijn van een Heldin Loos de Innerlijke Criticus

‘Mijn grootste angst is om mijn passie te verliezen.’
                                  - Paula Pfeifer, Maastricht -
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Vertel jezelf het beste verhaal over jezelf. Wanneer alles waar jij je op kunt focussen 
negatieve resultaten zijn, dan zullen jouw mogelijkheden verkleinen en je zult profes-
sionele hulp nodig hebben. 

Het verhaal dat jij jezelf vertelt over jezelf, tragisch of gelukkig, manifesteert zich als 
zodanig in de externe wereld. 

Wanneer jij gelooft dat je goede zaken waard bent, dan zul je een kans wagen. Wan-
neer je niet bereid bent een kans te wagen zul je nergens heen gaan. Einde verhaal. 

Wanneer jij jezelf en jouw werk onderwaardeert in het verhaal dat jij jezelf vertelt, 
zullen anderen dat ook doen. Dus, wanneer jij jouw prijzen verlaagt, dan zul jij jezelf 
voor de gek houden. Hoe meer mensen betalen, hoe meer zij jouw werk waarderen. 
Je verdient het om voor jouw werk goed betaald te worden. Je verdient mooie dingen. 
Je moet jezelf dit verhaal vertellen en erin geloven. Wanneer je dit niet doet, dan zul 
je nooit geld hebben – en wanneer je het hebt zul je het verkwisten. Jouw Reis van 
de Heldin verhaal? ‘Mijn werk is geweldig. Ik verdien het dat er met mij goede dingen 
gebeuren. Ik verdien goed betaald te worden voor mijn werk.’ Voel jij je al beter?

Jaloezie is een domper in je verhaal. Jezelf met anderen vergelijken is ongezond en 
heeft geen betekenis of meerwaarde. Jouw uniekheid is je beste kracht als mens (en 
soms het meest tragische). Leer van de vergissingen van anderen, maar maak niet de 
vergissing door te denken dat zij beter of slechter zijn dan jou. Ze zijn anders. Gebruik 
dat feit en ben er gelukkig mee.

Waar je ook bent in jouw Reis van de Heldin en het creëren van jouw loopbaan (en 
leven), je moet jezelf een verhaal vertellen dat jou sterker maakt.

Vertrouw jezelf. 

Het wordt niet voor niets ‘zelfvertrouwen’ genoemd.

Volle (verhaal)kracht vooruit. 

Loos jouw tragisch verhaal.

Jij, en jij alleen bent de verhalenverteller van het verhaal dat jij jezelf vertelt over je-
zelf. Dit is het gebied waarin jij de CEO bent. De Heldin.

De kracht van jouw verhaal. 

Mensen die succes en geluk hebben vertellen zichzelf krachtige verhalen. Het is echt 
zo simpel. Het heeft tijd nodig om de negatieve verhalen die jij in je leven hebt te her-
schrijven. Het verleden is het verleden en alles waar jij jezelf nu mee bezig kan houden 
is jouw huidige verhaal. Vanaf dit moment doe je een poging om jezelf te zien als een 
succesvolle en gelukkige creatieve Heldin. 

Vertel jezelf gelukkige verhalen. 

De rechterbreiner houdt ervan om met tragische verhalen te spelen en soms dingen te 
zien die beter moeten, terwijl goed, goed genoeg is. Je hoeft niet altijd in één dag de 
wereld te redden. Je bent de enige die van jezelf verwacht dat je perfect bent. 

De Reis van de Heldin is een reis met continue uitdagingen en je zult leren om te gaan 
met gevaren als tegenslagen, afwijzingen en vergissingen. Dit is de keerzijde van zelf-
standig ondernemer zijn. Het geheim zit in het hoe om te gaan met die uitdagingen en 
te houden van hoe jij ermee omgaat. 

‘Maak van jouw Reis van de Heldin verhaal een liefdesverhaal. 
Over geld verdienen met waar jij het meest van houdt.’

Fotografie: Ilvy Maijen



Investeer Geld in Jouw Verhaal

‘Wat ik doe loopt erg ver uit elkaar vaak, maar het is juist 
  die passie die de verbindende factor is in alles wat ik doe.’

                                           - Paula Pfeifer, Maastricht -
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Nog een verhalenkiller is het foutieve verhaal dat er teveel concurrentie is en dat er 
niet genoeg geld is voor iedereen en niet genoeg plek aan de top. Onzin! Gebruik je 
verbeeldingskracht. Vind een niche. Vervul een behoefte. Creëer een ruimte voor jouw 
werk. Zo zul jij slagen. Het is een grote wereld, met veel ruimte voor iedereen. Je moet 
alleen een territorium voor jezelf afbakenen. 

Leer jezelf en het verhaal dat jij jezelf vertelt beter kennen. Huur hulp in. Kijk terug naar  
het verhaal uit jouw verleden – jouw prestaties in het verleden – jouw biografie.

Besteed enige tijd aan het evalueren van jouw succes. Velen van ons werken zo hard 
dat we niet werken aan ons innerlijke verhaal. Onze innerlijke spieren.

‘Vind mensen die in jouw geloven.’  

Er zal niets gebeuren, totdat jij het een kans geeft. Er is geen succes zonder risico. Er 
is geen geluk zonder risico. Je zult niet in de zone komen zonder uitdagingen aan te 
gaan. Je zult niet in een flow raken zonder iets onbekends aan te gaan. Je zult het niet 
veilig kunnen spelen en dan verwachten excellente ervaringen te krijgen. 

‘Als creatieve en ondernemende Heldin moet je bereid zijn om 
risico’s te nemen. Geen roekeloze risico’s.’ 

Maar, ben een moedige Heldin, zoals de Heldinnen in deze reisgids. Doe wat anderen 
bang zijn om te doen en je zult slagen waar anderen faalden.

Wanneer het gaat om een creatieve loopbaan komt het grote succes voor de moedigen, 
diegenen die ervoor gingen toen ze de kans kregen. Het kan niet slim ogen voor de 
mensen om jou heen, maar het is wat je moet doen als je een leven wil zonder spijt. 

Fotografie: Ilvy Maijen



Paula Pfeifer Creatief ondernemer

Wat is mijn grootste professionele prestatie? 
Daar ben ik nu mee bezig. Hopelijk is dit hoogtepunt yet to come! 

Welk beroep zou ik hebben in een volgend leven? 
Cultureel antropologe.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg, in mijn stad? 
Dat is als ik aan het wandelen ben op een van de mooie plekjes in de stad, dat kan het hoge fron-
tenpark zijn, maar net zo goed boven op de pietersberg of langs de jeker. De allermooiste plek blijft 
toch voor altijd de tapijnkazerne waar ik 3 jaar heb mogen wonen. Dat was echte vrijheid!

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken, in mijn stad? 
In de achtertuin en op het landje bij vrienden van mij. Heerlijk plek wilde natuur midden in de stad, 
waar de vibe altijd goed is!

Wie is mijn grootste fan, sponsor en/of partner in crime? 
Mijn moeder. Zij is een voorbeeld als het gaat om positief in het leven staan, ergens het beste van 
maken en je droom volgen!

Naar welk project, in de nabije toekomst kijk ik uit?
Ik kijk ontzettend uit naar mijn toekomstige project waar ik aan de slag ga met stichting radar en 
een ontzettend inspirerende geest in de persoon van Anita Bastiaans, waar we samen een super 
mooie voorzieningen met mensen met een beperking voor de buurt gaan neerzetten aan de Atho-
slaan in Maastricht.

Met wie zou ik in de toekomst nog samen willen werken? 
Twee van de meest inspirerende mensen die ik ooit heb mogen leren kennen, zijn gelukkig door 
de jaren heen mijn beste vrienden geworden. Zij zijn van die mensen waar je een voorbeeld aan 
kunt nemen. Zo veel kracht, doorzettingsvermogen, kwaliteit en liefde dat deze twee toppers in 
zich hebben.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? 
Ultiem geluk is voor mij een woning, die ik zelf (grotendeels) zelf gebouwd heb in een afgelegen 
gebied, waar ik een sustaneble lifestyle kan leiden en toen veel creatieve mensen over de vloer 
heb waarmee ik samenwerk om ofwel creatieve uitingen vorm te geven of de wereld mooier maak.

Wat is mijn grootste angst? 
mijn grootste angst is om mijn passie te verliezen. Wat ik doe loopt erg ver uit elkaar vaak, maar 
het is juist die passie die de verbindende factor is in alles wat ik doe.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? 
Ik hou het meest van het contact met mensen. Mensen zijn zo’n fascinerende wezens die mij iedere 
keer weer inspireren met hun gedrag.

Wat is mijn minst aantrekkelijke eigenschap? 
Ik ben helaas ontzettend koppig.

Wat is mijn grootste valkuil? 
Dat ik mezelf verlies in mijn ideaalbeeld en niet kritisch durf te zijn naar de werkelijkheid.

Wanneer zou ik liegen? 
Ik zou liegen als ik weet dat er meer mensen mee gebaat zijn dan geschaad worden.

Welk rolmodel heeft de grootste invloed op mij gehad? 
Mijn opa. Hij was een man die dingen durfde die bij anderen nooit op zouden komen. Hij inspireert 
mij om als ik bang ben een verandering aan te gaan, dit toch te doen en hier kracht uit te halen.

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? 
De druk die hierbij komt kijken die ik mezelf opleg. Ik kan nogal perfectionistisch ten opzichte van 
mezelf zijn.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? 
Dit moment komt hopelijk heel snel. Als ik bij de opening van mijn nieuwe restaurant kan genieten 
van alle bekende en onbekende gezichten die aanwezig zijn en iedereen kan zien wat voor iets 
moois we hebben neergezet.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? 
Ondanks het feit dat ik geniet van mijn leven met ontzettend veel dingen hierin waar ik gepassio-
neerd over ben, zou ik wat meer balans willen hebben.

Fotografie: 
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