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neurologIsche InzIchten 

goed voor de ontwikkeling van 
leiderschap 

Onlangs werd in De Essenburgh de workshop 
‘Brein en Leiderschap’ gegeven, gestoeld op de 
nieuwste neurologische inzichten. Een bijzon-
dere workshop.

René Moraal, voormalig regionaal commandant 
brandweer Gooi- en Vecht streek, droeg daaraan 
bij met zijn expertise en ervaring op het gebied 
van leiderschapsontwikkeling.  Hij is tegenwoordig 
werkzaam bij Falck/AVD als trainer, coach en 
projectleider bij reorganisaties en ziet meerwaarde in 
de benadering van de workshop. 

“Het perspectief van de neurologie geeft een extra di-
mensie aan de ontwikkeling van leiderschap, omdat 
het bijdraagt aan meer begrip”, aldus René Moraal. “Je 
merkt dat het kwartje sneller valt bij mensen door de 
‘eye openers’ die ze kregen”. De mensen waren dan 
ook enthousiast over de workshop. Wat is de boodschap 
van de workshop?   

René: “Reacties van mensen zijn vaak ‘neurologisch in-
gegeven’, neem bijvoorbeeld de eerste primaire reac-
tie die mensen vaak geven bij organisatieverandering: 
men zet de hakken in het zand. Het heeft veel te ma-

ken met de evolutio nair 
oudere hersendelen, er 
ligt daar een relatie met 
hoe de mens vroeger 
als dier was. Als je weet 
hoe diep dit zit en hoe 
het fysiologisch werkt, 
dan ga je er vanzelf niet 
meer tegen in, maar 
stel je jezelf sneller de 
vraag: ‘hoe ga ik met dit 
gegeven om?’” Weer-
stand tegen verandering dus, een aloud gegeven. Wat 
moet een leidinggevende in zo’n geval doen?

Lees verder op pagina 2.

waar we rIjk van worden!

Mijn oudtante had echte 
armoede meegemaakt en 
hield daarom als geen ander 
van een rijk opgetaste 
dis. ‘Laat de armoede de 
pest maar krijgen!’, zei ze 
dan altijd strijdbaar. Als 
kind kon ik me daar over 
verbazen, maar nu meen 
ik haar beter te begrijpen. 
Ze wist wat ze te verliezen 

had, wist waar ze voor streed: voor een rijke dis. 

De tijden zijn veranderd. We gaan ten onder aan 
gespeculeer over het mogelijke failliet van landen en 

de angst voor een recessie. Waar strijden wij eigenlijk 
voor? 

Met mijn tante zeg ik: ‘Laat de recessie de pest maar 
krijgen!’ We moeten het met elkaar doen en niet 
door het geld gepakt worden. Dus: op de bres voor 
vriendschap en verbondenheid, daar worden we pas 
echt rijk van!

Kerst in 
verbondenheid 
en liefde 
en een rijk 2012!

 namens alle medewerkers 
van De Essenburgh



Om te beginnen, aldus René, is het van be-
lang dat je deze processen als leidinggeven-
de in jezelf herkent. En als je dan leert hoe 
je in zo’n situatie voor je eigen brein kunt 
zorgen, dan kun je die zorg ook beter aan je 
medewerkers geven. Dus de stap is steeds: 
kijk naar jezelf, en vervolgens, kijk wat dit 
betekent voor medewerkers. Dat is wat we 
ook deden in de workshop, afgewisseld met 
allerlei oefeningen die mensen inzicht gaven 
in de werking van het eigen brein. 

Kan René een voorbeeld geven? “Neem 
bijvoorbeeld ‘status’. Status hebben is goed 
voor een mens, omdat het aan het belo-
ningssysteem appelleert. Mensen die status 
hebben zijn gelukkiger, ze zitten lekkerder 
in hun vel. Sterker nog: als jij je beter voelt, 
zo blijkt, voelen je kinderen zich bijvoor-
beeld óók beter.” Dit principe is weer goed 
te vertalen naar medewerkers: een leider 
die status geniet is goed voor hen. Maar er 
is meer. 

“Je zou de leidinggevende moeten vragen 
hoe dat zit met zijn of haar eigen leiding-
gevende en wat het effect daarvan is. En 

concreet kun je er voor zorgen dat je je me-
dewerkers zelf ook status geeft, en daarmee 
hun beloningssysteem prikkelt. Dat kun je 
eigenlijk betrekkelijk eenvoudig doen door 
complimenten te geven en bijvoorbeeld bij 
successen te benadrukken: ‘Wíj hebben het 
gedaan’. Daarmee geef je je medewerkers 
status. Die gaan vanzelf beter presteren, op 
zoek naar méér beloning.” René vindt dat 
zeker Nederlandse leidinggevenden vaak te 
drammerig zijn op wat hun medewerkers 
niet goed doen en daarmee juist de status 
van hun medewerkers ondergraven. 

Meer complimenten geven, minder dram-

men: weten we dat niet al lang? Een nogal 
voor de hand liggende tip! Moet je daar nu 
echt een workshop voor volgen bij De Es-
senburgh? “Ja”, zegt René volmondig, “want 
je legt uit hoe het wérkt. En dat laatste is 
echt belangrijk. Want tenzij je zelf veel 
ervaring hebt als leidinggevende blijft het 
zonder die rake neurologische verklaring 
gewoon een ‘platte tip’. Het kwartje valt 
niet echt. De uitleg en de oefeningen in de 
workshop zorgen voor een aantal ‘Aha-mo-
menten’ die veel effect hebben.” Daarbij is 
het belang van status, gekoppeld aan het be-
loningssysteem, maar één van de voorbeel-
den waar leiders hun voordeel mee kunnen 
doen. 

Kortom, de workshop is volgens René de 
moeite waard. De cyclus van 2011 in nu af-
gelopen. Wat kunnen we in 2012 verwach-
ten? “Zeker meer! De Essenburgh gaat ver-
der met het thema ‘brein en leiderschap’, 
en ik blijf daar ook van harte bij betrokken, 
want het onderwerp boeit me enorm”.  

Houdt u de website en onze nieuwsbrieven 
dus in de gaten! 

agenda open traInIngen, themadagen en symposIa

Februari 
8-10 feb. PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’ 
13-17 feb. PIZ voor Echtparen

Maart 
5-9 maart PIZ voor Echtparen 
12-14 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’ 
19-23 maart PIZ voor Alleengaanden 
19-23 maart PIZ voor Echtparen 
26 maart Coaching familierechercheurs voor teamleiders 
 en tactisch coördinatoren
26-30 maart PIZ voor Echtparen

April 
11-13 april Ontmoetingsdagen voor nabestaanden na suïcide 
16-20 april PIZ voor Echtparen 
23-25 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’ 
22-29 april PIZ Mallorca

Mei 
08-09 mei Training Bedrijfsopvang (BOT) 
07-11 mei PIZ voor Echtparen 
06-13 mei PIZ Mallorca 
14-16 mei PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’ 
21-25 mei PIZ voor Echtparen

Juni 
04-05 juni Politie en Zelfdoding

In april beginnen de workshops ‘brein en leiderschap’ weer. 
Ook wordt het komende jaar over dat thema een symposium 
georganiseerd. 

Houdt u de website in de gaten voor meer informatie! 



familierechercheurs en grootschalige calamiteiten
“We blijven het lerend vermogen op 
scherp zetten”, aldus Bram Schoon 
van het SPV.

Ervaren familierechercheurs konden dit 
jaar in De Essenburgh hun kennis en 
ervaring verder aanscherpen in de cursus 
‘familierechercheurs en grootschalige 
calamiteiten’.  Een belangrijke invalshoek, 
omdat de grootschaligheid maakt dat 
publiciteit een factor van betekenis 
wordt voor slachtoffers, nabestaanden èn 
familierechercheurs. Iedereen kijkt mee! 
Dat maakt dat de emotionele gevolgen voor 
hen extra groot. 

Bram Schoon, voormalig leidinggevende 
op de rechercheafdeling van regiopolitie 
Flevoland en op dit moment gedetacheerd 
bij de Stichting Politie Vormingscentrum 
(SPV) gaf tijdens deze trainingsdag de 
bijdrage vanuit de beroepspraktijk. Vanuit 
zijn nevenfunctie als officier van dienst 
treedt hij op bij rampen en calamiteiten en 
was hij onder meer direct betrokken bij de 
nasleep van de tsunami in Thailand.

De familierechercheur, houdt bij dergelijke 
rampen contact met het thuisfront van 
de vermiste personen, een emotioneel 

veeleisende klus. De familierechercheur 
heeft bijvoorbeeld gedetailleerde in for-
matie nodig van de nabestaanden om hun 
geliefde te kunnen identificeren. Die 
informatie is cruciaal, maar op het eerste 
gezicht kunnen het ‘gekke vragen’ zijn, 
bijvoorbeeld omdat ze soms zeer intiem 
zijn! Kom daar maar eens mee wanneer 
mensen in de rouw zijn, want je wilt 
mensen in zo’n situatie gevoelsmatig niet 
lastig vallen.

Bram legt uit hoe de familierechercheur 
voorbereid wordt op deze specifieke 
situatie: “We geven vraag per vraag uitleg 
over waarom juist díe informatie van belang 

is voor identificatie. Het hierbij gebruikte 
‘ante mortem’ formulier levert informatie 
op, die wordt gecombineerd met de 
informatie die het recherche team via 
lichamen op de plaats van de ramp verkrijgt 
(vastgelegd in een post mortem formulier). 
Het is zaak om de beide formulieren met 
grote zorgvuldigheid te matchen!” 

Nederland loopt overigens voorop in 
deze technieken: “In Thailand werden 
destijds de Nederlandse ante- en ex 
mortem formulieren als uitgangspunt 
genomen voor het objectief identificeren 
van de slachtoffers. Ons systeem werd 
internationaal als een zegen ervaren, 
omdat het werk effectief en zorgvuldig kon 
verlopen”. Want pas wanneer de match 
gemaakt is en nabestaanden zeker weten 
dat hun geliefde gevonden is, kan het 
rouwproces echt beginnen. 

“Dát is ook het achterliggende doel van 
die ‘lastige vragen’. En wanneer je daar als 
familierechercheur van doordrongen bent, 
kun je gemakkelijker over de schroom 
heenstappen om ze te stellen”. Juist door 
professioneel te blijven, en zich niet in 
het rouwproces te laten meeslepen wordt 
de rechercheur een cruciale hulp in het 
rouwproces. Het is misschien wel om die 
reden, dat familierechercheurs terecht 
over hun werk kunnen zeggen: ‘Het werk is 
nooit leuk, maar wel mooi!’.
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kasteelbewoner herman holtmaat: 
met een onderzoekende geest vooraan in de ontwikkeling 

Herman Holtmaat kwam 11 jaar geleden 
bij De Essenburgh terecht. “Ik kwam Ans 
tegen bij een overleg over een opleiding 
‘Nazorg bij Rampen’ op het ministerie. 
Zij nodigde me uit om in De Essenburgh 
een paar proeftrainingen te geven…..en ik 
mocht blijven”. Inderdaad, dat kun je wel 
zeggen: sinds die tijd is Herman één van 
de bepalende gezichten van De Essenburgh 
geweest. Wie is hij en wat drijft hem? Wat 
maakt hem tot ‘kasteelbewoner’? 

Herman: “Het is voor mij belangrijk om me 
te blijven ontwikkelen en me daarop van 
tijd tot tijd te bezinnen. Het jaar voordat 
ik bij De Essenburgh kwam heb ik om die 
reden een pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela gemaakt. Door die tijd ben ik 
cultuurhistorische reizen gaan organiseren 
naar Spanje, en dat doe ik nu nog steeds vier 
à vijf keer per jaar”. Bezinning van tijd tot 
tijd vindt Herman belangrijk.“Daar moet je 
niet voor weglopen”.  

Hij kon daarin ook zijn ei kwijt bij De 
Essenburgh, omdat bezinning bijna als 
vanzelf gebeurt bij degenen die met een 
incident of ramp te maken krijgen. Herman 
kwam in aanraking met de wereld van 
‘ingrijpende gebeurtenissen’ toen hij na 
zijn studie verantwoordelijk manager bij 
de meldkamer en ambulancedienst van 
de GGD werd. Hij kreeg veel te maken 
met kleinere en grotere calamiteiten en 
werkte samen met politie, brandweer en 
ambulancediensten. “Maar na een jaar of 
zeven, acht, vroeg ik me af: “wat wil ik nog 
in mijn carrière?” En zo besloot hij daar 
een nieuwe draai aan te geven en richtte 
met een aantal collega’s een bureau voor 
Openbare Orde en Veiligheid op.  

Vanuit die rol was Herman betrokken 
bij de nasleep van rampen zoals de 
Bijlmerramp en Volendam en kreeg zo 
ook de kans om voor De Essenburgh te 
werken. Kon hij daar zijn  ei kwijt? “Wat 

me meteen aansprak bij De Essenburgh 
en het Kasteel was de prettige ambiance 
en de aardige mensen. En natuurlijk was 
het aanbod van De Essenburgh rondom 
‘preventie psychotrauma’ precies de niche 
die naadloos aansloot bij het type werk wat 
ik deed. Maar wat me vooral aansprak was 

dat er bij De Essenburgh creativiteit was, en 
dat ze vooraan in de maatschappij stond met 
een relevant thema. En daar wilde ik graag 
een bijdrage aan geven”. 

De afgelopen 10 jaar is veel gebeurd rondom 
‘opvang na rampen’. De Essenburgh 
speelde een belangrijke rol in het verbinden 
van theoretische inzichten  met de praktijk, 
onder meer via  symposia en vele trainingen. 
Je kunt nu zeggen, dat er brede consensus is 
over het belang van de ideeën die pakweg 
12 jaar geleden nog niet eens geagendeerd 
waren. Mooi dat De Essenburgh hier zo 
duidelijk haar missie waargemaakt heeft! 

Het gevolg is echter wel dat er nu minder 
opleidingswerk is voor De Essenburgh. 
Heeft ze zichzelf overbodig gemaakt? 
Herman: “Geenszins. Wat  blijft is de 
filosofie van De Essenburgh. Het is van 
belang om te blijven leren van incidenten 
en rampen. Die reflectie mag niet verloren 
gaan, en daar wil ik namens De Essenburgh 
graag een rol in blijven spelen.”  

de laatste dagen

en de laatste vragen

van het verleden jaar

staan voor de deur.

de bomen kouder

en de dromen ouder

maar de verwachting nog

vol gloed en kleur.

michel van ghelderode



Rilette van eend
Een ouderwets zeer smakelijk voorgerecht wat het 
meest lijkt op paté.

Voor 4 personen 
2 eendenbouten zonder vel 
(te koop bij de poelier) 
1 pot of blik ganzenvet 
(te koop bij de poelier) 
2 takjes rozemarijn 
2 takjes tijm 
1 knoflookteentje snuf zeezout 
(gewoon kan ook) 
3 draaien uit de pepermolen

Hak de kruiden en de knoflook een beetje 
grof, samen met de peper en zout. 
Wrijf de eendenbouten ermee in en laat dit 
een nacht intrekken in de koeling. 
Verwarm het ganzenvet en laat hierin de 
eendenpoten in 4 à 5 uur langzaam garen. 
Het vet mag niet koken. 
Als het vlees loslaat van het bot is het goed en 
kan het uit het vet gehaald worden. Laat dit iets 
afkoelen, pluk het vlees van het bot af en maak 
het een beetje fijn. Controleer het geplukte 
vlees even op smaak en voeg eventueel nog 
zout en/of peper toe. Verdeel nu het vlees in 
vieren en doe het in de vormpjes en druk het 
iets aan. Laat dit afkoelen in de koelkast, haal 
het vlees uit de vormpjes, en klaar zijn ze! 
De rilette serveren met bijvoorbeeld frisse 
salade, sinaasappelpartjes toast en boter.

tip van de kok

kasteelkunst

“de cyclus van het leven”:

Ton Valentijn geeft een toelichting bij zijn 
beeld in de tuin van De Essenburgh: “Op 
twee niveaus kunnen we de titel ‘cyclus 
van het leven’ waarnemen. Ten eerste 
de natuursteen zelf waaruit het beeld 
gemaakt is en ten tweede op vormgeving 
en inhouds niveau.
Het beeld is gemaakt van een eeuwenoude 
steen, afkomstig van het klooster bij 
kasteel De Essenburgh. Deze steen 
heeft ooit dienst gedaan als afdekplaat  
op een gemetselde poer.  Verborgen en 
onherkenbaar in de aarde verscholen,  
heb ik deze oude steen aangetroffen en 
vervolgens weer een nieuw leven gegeven.

Het beeld welke al enige tijd te zien is 
in de tuin van De Essenburgh, verbeeldt 
de cyclus van het leven. De ijzeren kern 
symboliseert de unieke mens, gedragen 
door dierbaren en andere sociale relaties, 
weergegeven door de omliggende cirkels. 
De cirkels als perpetuum mobile, de 
eeuwige beweging van het leven. De 
betekenis van ieders unieke leven wordt 
er in voorgesteld en deze gaat door in 
het leven van anderen. Het beeld nodigt 
uit tot stilte en contemplatie. Het geeft 
ruimte aan herinneringen en laat tevens 
de voortgang van het leven zien”.
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