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VEERKRACHTONTWIKKELING IN ESSENBURGH
BETER EEN GOEIE GRAP DAN TIEN VEERKRACHTIGE BREINEN!

Het sociaal psychologisch perspectief op veerkracht  leert ons dat we vooral niet moeten verge-
ten  hoe belangrijk acceptatie, relativering (humor!), sociale contacten en een dieper begrip van 
de wereld zijn.

Dit is een belangrijke aanvulling 
op de eerder in deze nieuwsbrief 
beschreven inzichten uit hersen
onderzoek. Daarmee ontstaat een 
compleet model voor veerkracht

ontwikkeling. Binnenkort verschijnt 
hier een publicatie over van de hand 
van Ans Withaar en Steven Scheer. 
In deze Essentie kunt u daar alvast 
van proeven!

HERSENONDERZOEK EN 
VEERKRACHT
Het neurobiologisch perspec tief, 
verkregen door recent hersen onder
zoek, geeft een aantal con crete 
hand  vatten voor het ontwikkelen 
van veerkracht. Door te bewegen, 
te blijven leren, voldoende rust 
te nemen en een goede voeding 
tot ons te nemen ontwikkelen we 
veerkrachtige hersenen. Die zijn 
beter in staat om de heftige stress, 
die optreedt bij een ingrijpende 
gebeurtenis, letterlijk het ‘hoofd’ te 
kunnen bieden.
Daarnaast is ook duidelijk dat het 
hebben en na streven van eigen 
verlangens, het ontwikkelen van een 

KARDINALE DEUGDEN

De vier zogenaamde ‘kardinale’ 
deugden spelen een rol  in 
de katholieke tra ditie en vinden hun 
oor sprong in de klassieke oud heid:  
het zijn Prudentia (voorzichtig
heid, wijs heid), Justitia (recht
vaardigheid), Temperantia (zelf
beheersing) en Fortitudo (moed). 
Ze zijn extra belangrijk omdat elke 

deugd pas echt ‘deugdelijk’ is als deze vier er deel van zijn.
Het is vaak verhelderend om deze vier toe te passen!
We maken bijvoorbeeld nogal eens afspraken en leggen 
dat dan vast in een protocol. Het is deugdzaam om 
dergelijke afspraken na te komen. Maar toch, als je deze 
papieren richtlijnen op onvoorzichtige of onrechtvaardige 
wijze toepast, of als je daar geen maat in weet te houden, 
of niet de moed hebt om ze toe te passen als je weet dat 
mensen dat jou niet in dank af zullen nemen – waar sta je 
dan met je ‘deugdzame gedrag’? 

De kardinale deugden leggen de bal terug bij de persoon. 
Interne sturing is uiteindelijk fundamenteler dan het 
handelen conform precies geformuleerde richtlijnen 
of competenties. Dat vraagt verantwoordelijkheid en 
authenticiteit, oftewel: prudentia, justitia, temperantia 
en fortitudo. Ik wens iedereen in 2013 een goede mix 
van kardinale deugden toe!

Lees verder op pagina 2.

 

Fijne kerstdagen
en een goed 2013!
namens alle medewerkers

van De Essenburgh



positief zelfbeeld, het geloof in eigen kunnen 
en het kunnen benoemen van eigen gevoelens 
nuttig zijn om de draad op te kunnen pikken 
na een periode van grote tegenslag. Wanneer 
je bijvoorbeeld na een gebeurtenis schrik
achtig bent geworden, dan helpt alleen al 
het (tijdig) voor jezelf benoemen (‘ik voel 
me angstig omdat ik die klap hoor’) bij het 
verminderen van die angst. Ook hier kan 
een mens aan werken, anticiperend op 
ingrijpende gebeurtenissen. Het sterke punt is 
dat deze raad gevingen bewezen effectief zijn: 
veerkracht ontwikkeling wordt zo concreet en 
ontdaan van (onnodige) franje. Toch blijven er 
belangrijke zaken waar de hersenwetenschap 
(nog) geen antwoord op kan geven. 

PERSPECTIEF SOCIAAL PSYCHOLOGIE
Het sociaal psychologische perspectief op 
veerkracht is daarom heel nuttig. Het is 
aanvullend op de hersenwetenschap. Het stelt 
expliciet dat veerkracht ontwikkeld wordt 
door het individu in wisselwerking met de 
sociale omgeving. Die sociale omgeving is dan 
ook uitdrukkelijk deel van de oplossing. Dit 
perspectief geeft zich ook meer rekenschap 
van de persoonlijke beelden en verlangens die 
mensen hebben. Hoe bereik je bijvoorbeeld 
het ‘geloof in eigen kunnen’? Dat is een 
persoonlijke vraag. De één trekt zich op aan 
een voorbeeldfiguur, een persoonlijke held. De 
ander moet misschien leren om zich minder aan 

te trekken van kritiek. Weer een ander vindt 
een aanknopingspunt door zich te bezinnen op 
welke waarden hij of zij écht belangrijk vindt.
Wat ook opvalt is dat vanuit het sociaal 
psychologisch perspectief nadruk gelegd wordt 
op het belang van ‘acceptatie’ en ‘zingeving’. 
Deze zaken zijn minder goed aantoonbaar via 
hersenonderzoek. Maar juist wanneer een 
ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden heeft, 
kunnen deze  componenten van menselijke 
veerkracht het verschil maken! 

INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN
Stel dat je in een omgeving werkt waar je 
waarschijnlijk met ingrijpende gebeurtenissen 
te maken krijgt. Dan kan het helpen om 

aandacht te geven aan de ontwikkeling van 
acceptatie van gebeurtenissen of van jezelf. 
Ook eigenschappen als ‘kunnen relativeren’, 
een gevoel voor schoonheid (bijvoorbeeld in 
de muziek of kunst) zijn belangrijk. Humor, 
een relativerende goeie bak, kan wonderen 
doen! Deze eigenschappen verwijzen naar een 
perspectief dat boven het persoonlijke uitstijgt. 
Het ontwikkelen van een dieper begrip van de 
wereld om ons heen lijkt inderdaad samen te 
gaan met de ontwikkeling van veerkracht. 
Het gaat daarbij niet altijd om grote daden, het 
kan bijvoorbeeld gaan om vrijwilligerswerk, 
belangstelling voor religie of politiek, muziek 
of andere culturele of intellectuele bezigheden.

Zoals gezegd is hier (nog) geen neuro
biologisch bewijs van, maar aanwijzigingen 
zijn er wel. Onderzoek naar mindfullness, 
het ervaren van muziek en het sociale en 
ontspannende karakter van humor wijzen 
bijvoorbeeld in de richting van de belangrijke 
rol van acceptatie en relativering. Ook is 
aangetoond dat een veilige en waarderende 
sociale omgeving stress vermindert door het 
vrijkomen van neurotransmitters.

EEN MODEL VOOR DE ONTWIKKELING 
VAN VEERKRACHT
Omdat hersenonderzoek zo veel aandacht 
krijgt, bijvoorbeeld via boeken als ‘ons 
maakbare brein’ van Margriet Sitskoorn, 
gaat bij de ontwikkeling van veerkracht ook 
de meeste aandacht uit naar wat volgens 
hersen onderzoekers aantoonbaar werkt. 
De  persoonlijke groei is daar inderdaad mee 
gediend. Carol Dweck, een door trainers 
op het gebied van persoonlijke effectiviteit 
veel geciteerde onderzoekster, spreekt van 
een ‘groeimindset’ die een mens dient te 
ontwikkelen. Maar wanneer mensen veerkracht 
nodig hebben omdat ze grote kans maken om in 
ingrijpende gebeurtenissen verzeild te raken, 
dan is méér nodig dan een ‘groeimindset’. 
Een ingrijpende gebeurtenis kan je bij de keel 
grijpen. Wanneer je echt met lege handen staat 
en niet meer weet wat je moet doen, dan is de 
boodschap ‘dit is om van te leren’ een enorme 
dooddoener! Het suggereert een maakbaarheid 
die er voor veel mensen niet is wanneer ze net 
een groot verlies hebben geleden. 

‘ALLES IS VERANDERLIJK EN JE BENT 
DEEL VAN HET GEHEEL’. 
Dat is de boodschap vanuit het perspectief 
van De Essenburgh. Het is eerlijker en 
feitelijker. Op dat uitgangspunt is ons model 
voor veerkrachtontwikkeling gebaseerd. 
Het gebruikt niet alleen de nuttige inzichten 
uit hersenonderzoek, maar geeft tenminste 
evenveel aandacht aan de minder grijpbare, 
maar toch belangrijke zaken. Dus in onze 
trainingen gaan wij óók aan de slag met 
acceptatie, relativering en humor. 

Want een goeie grap is soms meer waard dan 
tien veerkrachtige breinen bij elkaar!



DE DOOD ONDER OGEN ZIEN
TRAINING VOOR (AGENTEN) FORENSISCHE OPSPORING

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee 
te maken, maar sommigen kunnen er 
vanwege hun werk niet onderuit: de 
confrontatie met de dood. 
Onlangs gaf De Essenburgh 
twee trainingen ‘omgaan 
met de dood’ aan 
forensisch onderzoekers. 
Hoe rationeel of 
professioneel je ook 
bent, het onderwerp 
krijgt emotioneel vat op 
je. Hoe sterk het taboe 
‘normaal gesproken’ ook is, het is nodig 
om er aandacht aan te geven. En vooral 
wanneer dat kan met je collega’s in een 
veilige omgeving. 

De dood is al confronterend genoeg 
wanneer die op natuurlijke wijze plaats
vindt. Maar  ondenkbare zaken als een 
moeder die haar kinderen ombrengt ……  
Forensisch onderzoekers kunnen daar 
direct mee te maken krijgen. Hij of zij 

moet in een dergelijk geval in het huis de 
sporen analyseren en ziet wat er, stap voor 
stap, gebeurt – verschillende kinderen, 

op verschillende plekken in het huis. Het 
is zijn of haar werk. Het vraagt om grote 
professionaliteit en een goede balans tussen 
werk en privé. Maar er kan een kink in de 
kabel komen.

MEMBRAAN TUSSEN WERK EN PRIVÉ
Bijvoorbeeld: een forensisch onderzoeker 
is langer met zijn werk bezig dan gepland 
en ziet zich genoodzaakt om tussendoor 
naar huis te bellen. Dát is de opening in het 

membraan van werk naar privé, hoe kort 
het gesprek ook is. Het ging lang goed, 
maar nu? Die kinderen in dat huis….., hun 

laatste momenten, en dan de 
verbinding met je eigen huis. 
Het is niet te stoppen.
Iedereen gaat er anders mee 
om, heeft andere voorbeelden. 
Wanneer er ruimte is om aan 
deze gebeurtenissen aandacht 
te besteden, wanneer iedereen 
de gelegenheid heeft om zijn 
eigen verhaal te vertellen 

dan is dat als balsem voor de ziel. Het zijn 
bijzondere trainingen waar je stil van wordt.

AGENDA OPEN TRAININGEN EN THEMADAGEN
Januari
2125 januari PIZ vijfdaagse

Februari
48 febr. PIZ vijfdaagse
1113 febr.  PIZ driedaagse ‘Met pensioen, 

goed geregeld’

Maart
48 maart PIZ vijfdaagse
1315 maart  PIZ driedaagse ‘Met pensioen, 

goed geregeld’
1724 maart PIZ Mallorca
1822 maart PIZ vijfdaagse
1822 maart PIZ voor alleengaanden

April
812 april PIZ vijfdaagse
2224 april  PIZ driedaagse ‘Met pensioen, 

goed geregeld’
1421 april PIZ Mallorca

Mei
13 mei  Coaching familierechercheurs 

voor teamleiders en tactisch 
Coördinatoren

1315 mei  PIZ driedaagse ‘Met pensioen, 
goed geregeld’

1317 mei PIZ vijfdaagse
27 mei  Familierechercheurs en 

grootschalige calamiteiten  
en rampen

2731 mei PIZ vijfdaagse

Juni
67 juni  Open Bedrijfstraining (BOT)

In maart begint, verspreid over 2013, de 
serie van 5 masterclasses over het brein. 

Houdt u de website in de gaten voor meer 
informatie! 

MASTERCLASSES 
‘BREIN-INSPIRATIE’ 
IN 2013

Onlangs organiseerde De Essenburgh 
een masterclass ‘breininspiratie’ met 
medewerking van Ria van Dinteren.

Dat smaakte naar meer! We bieden daarom 
verspreid over 2013 een serie masterclasses 
aan over het thema brein. Na een masterclass 
over breinprincipes verbinden we het brein 
met leiderschap, vrije wil, trauma en geluk.  
Bij elke masterclass maken we de vertaling 
van (brein)theorie naar (organisatie)
praktijk. We nodigen landelijk bekende 
deskundigen uit. Houd onze nieuwsbrieven 
of website in de gaten!



KASTEELBEWONER TOON VAN DE VEN
“OP DE ESSENBURGH BEGON MIJN VICTORIE” 

Broeder Toon is een in De Essenburgh veel en graag geziene Norbertijn. 
Een gesprek met hem is vol grappen en kwinkslagen en daar doorheen is zijn liefde 
voor de mensen voelbaar. Hij belichaamt op bijzondere wijze de verbinding tussen 
de paters Norbertijnen, de eigenaren van het kasteel, en De Essenburgh (hotel en 
vormingscentrum). Wie is deze man en wat heeft hij met De Essenburgh?

Op zijn zestiende kwam Toon bij de orde 
van Norbertijnen. “Ik ben er eigenlijk niet 
ingetreden, maar in getuind…!”, zegt Toon 
met lichtjes in zijn ogen. Als kind kwam 
hij al in de vrij toegankelijke tuin van de 
abdij in Heeswijk, vol heerlijke appels en 
aardbeien, en van het één kwam het ander. 
Na zeven jaren daar (“vol kattenkwaad”, aldus 
Toon) en een aantal moeilijke jaren in een 
Norbertijnenklooster in Zuid Duitsland  
(“met alleen een paar oude kloosterlingen!”) 
werd Toon terug geroepen om zijn gelofte 
te doen. Terug in Heeswijk werd hem 
van bovenaf meegedeeld dat hij meteen 
naar De  Essenburgh moest, aanvankelijk 
voor drie maanden, maar het werd een 
leven lang. Terugkijkend zegt Toon: “op 
De Essenburgh begon mijn victorie“.  

VOETBALLENDE FRATERS
“We waren met 12 à 13 jonge 
fraters. Het was een goede tijd! 
We voetbalden en volleybalden 
onderling in de wei”. Via de 
postbode, secretaris bij 
de Hierdense voetbalclub, 
werd Toon lid van de 
voetbalclub. “De  jonge 
prior was akkoord”. Het was 
de tijd waarin de meer 
interne gerichtheid begon 
te veranderen en Toon 
heeft daar zijn steentje aan 
bijgedragen. “Het was een 
vliegende start. Ik had veel 
contacten in het dorp. En ook 
de dorpelingen kregen steeds 
meer contacten met De Essenburgh. De schroom 
om naar ‘de papen’ te gaan werd kleiner!”.
De ‘geloofscrisis’ van die tijd maakte dat 
er steeds minder kloosterlingen waren. 

Gebouwen stonden leeg. Zo ontstond eind 
jaren ‘60 het idee om het kasteel te gebruiken 
als vormingscentrum. “Dat bracht heel veel 
ontmoetingen met mensen, ik ben kok geweest, er 
kwamen Mulo scholieren, gezinsverzorgsters…” 
Toon heeft vrede met de vele veranderingen 
die het vormingscentrum sindsdien 
heeft ondergaan. Het moest steeds meer 
marktconform gaan werken. De aparte 
hotelfunctie van het kasteel werd de laatste 
jaren steeds belangrijker. “Dat is misschien 
niet wat in eerste instantie ons doel was, maar de 
Norbertijnen kunnen daar goed mee leven.” 

GEWELDIGE SFEER
“Ik persoonlijk vind het leuk. Ik loop nog rond, bak 
brood, geef nog eens een rondleidinkje en men doet 
nog een beroep op mij, soms.” Het raakt Toon 

dat hij nog zo gewaardeerd wordt en hij 
benadrukt dat ondanks alle veranderingen 
één ding altijd als een paal boven water 
blijft staan: “Ik vind, nog steeds….. – overal 

zijn strubbelingen -  maar ik vind nog steeds dat 
er een geweldige sfeer is. Ik zal altijd alles doen 
wat in mijn vermogen ligt om dat te bevorderen 

en in stand te houden!” 
Toon vervolgt: “Wat ik 
vooral leuk vind: er loopt 
hier een stel jonge mensen 
rond die een zakcentje 
bijverdienen. Ik  ben heel 
blij met de contacten met 
hen! De  onderlinge sfeer, de 
‘goede geest’ die er heerst. 
Ik denk bij  mezelf zolang 
zulke jongelui er nog zijn 
heb ik vertrouwen in de 
maatschappij.” Toon  houdt 
van jongeren en grapt 
wel eens: “ik heb er liever 
twee van 18, dan één van 
36.” “Wij tellen niet meer 
mee”, zeggen de oudere 
medewerkers dan tegen 

hem. Maar dat is niet waar. “Hoe de ouderen 
de jongeren ondersteunen: daar word ik heel blij 
van - Zij zijn als ‘kostbare diamanten’ voor mij”.
Fijn dat ik hier nog mag ronddabberen!



Stoofschotel van hert
750 gr. hert of ree, in dobbelstenen van 
ongeveer 3x3; ½ liter rode wijn; ½ liter 
water; scheutje rode wijnazijn; 2 wortels, 
in schijven; 1 ui, in ringen; mespunt tijm; 
2 laurierblaadjes;2 knoflooktenen, geplet; 
2 kruidnagels; 5 jeneverbessen; 3 takjes 
peterselie; zout en peper; ½  paddenstoelen
bouillon tabletje; 50 gr. boter (voor het 
bakken van vlees); 50 gr. boter (voor het 
bakken van champignons); 50 gr. gerookte 
spekblokjes; 1 borrelglas cognac; 200 gr. 
kleine champignons; ½ potje zilveruitjes; 
kookroom; 4 plakjes ontbijtkoek.

Maak een marinade van de onderstreepte 
ingrediënten. Laat het vlees daarin 24 uur 
marineren, haal het eruit, dep het droog en 
zeef de marinade (vocht bewaren).
Smelt de boter in een koekenpan, braad het 
vlees hierin aan. Strooi er peper en zout over 
en bak de stukken vlees mooi bruin, doe de 
spekjes en champignons in (in plakjes) erbij 
en bak nog even door.
Giet de cognac erbij en blus af met ca. 
2½ dl marinade. Laat het vlees in circa 
1½ uur gaarstoven. Voeg evt. wat extra 
marinade toe tijdens het garen.Voeg een 
½  paddenstoelenbouillontabletje toe naar 
smaak. Proef het op zoutgehalte. Verkruimel 
op het laatst de 4 plakjes ontbijtkoek door 
de saus, deze geven extra smaak en helpen 
om de saus  te binden.Verfijn de saus evt. op 
het laatst met een scheut kookroom.
Lekker met rodekool, spruitjes, puree en 
stoofpeertjes!

Tip van de kokKWALITEIT 2012: COMPLIMENT 
OVER BELEID EN VERNIEUWING
De Essenburgh handhaaft haar ISO 
certificaat en ontving van de certificeerder 
een compliment voor beleid en 
vernieuwing: De Essenburgh is een organisatie 
die actief de maatschappelijke ontwikkelingen, 
de branches en de wetenschap volgt, en 
deze ontwikkeling via nieuwe producten en 
partnerships (..) daadwerkelijk gerealiseerd 
(heeft) op een bij de organisatie passende 
wijze.  Een voorbeeld hiervan is de training 

‘Leiderschap en Verandering’ (zie vorige 
Essentie).
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Essentie is een uitgave van 
Kasteel De Essenburgh Training en Vorming
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ODE AAN DE KIPPEN VAN TOON
Ze zijn dan wel geen Norbertijn
Ze zeggen geen gebeden
Maar voelen zich met reden
Van adel op gewijd terrein

De managers van deze clan
Die met de beste banen
Zijn de goudgetinte hanen
Oogluikend loerend naar de hen

Die hoedt haar kroost en tok tokt zacht
Zij heeft de kloostertuin gepacht
En scharrelt door de lanen

Hoog in de lariks zit haar man
Die vent die zo goed kraaien kan
Zich godenzoon te wanen.


