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HARTENKREET IN STORMACHTIGE TIJDEN

Aanslagen in Parijs, eco
nomische crisis, vluch
telingencrisis, klimaat
crisis….. Volgens Frans 
Timmermans zitten we in 
een ‘perfect storm’, waar
in opvallend veel negatieve 
elementen samenkomen en 
een situatie creëren die 
echt bedreigend is voor de 
samenleving. We worden 

op het meest diepe niveau van onze identiteit aange
sproken en uitgedaagd. Hij uitte zijn ‘cri de coeur’: 
“Mensen, denk niet: ‘Ik zou wel wat willen doen, maar wat 
maakt het eigenlijk uit?’ In plaats daarvan: doe iets!’”
Het idee dat je geen vat hebt om de wereld om je heen 
kan leiden tot angst, moedeloosheid en depressiviteit. 
We stappen in de valkuil dat we naar anderen kijken 
als schuldigen of anderen aanwijzen als verantwoor

delijken voor de oplos
sing. Maar ieder mens 
heeft het verlangen 
om de eigen leefom
geving beter te ma
ken. Het is belangrijk 
om dat te volgen en 
om te zetten in posi
tieve kracht. Juist de kleine stap
pen, tussen de bedrijven van je drukke leven door, 
die doen er toe. Dan geef je een veerkrachtige bood
schap die weg leidt van de moedeloosheid. Je voelt je 
er  beter door. 

Dus sta stil in het oog van de storm en bedenk: we 
kunnen er wat moois van maken en de situatie weer 
naar onze hand zetten!

Ans Withaar, directeur De Essenburgh
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VEERKRACHT EN HET WIEL VAN WELBEVINDEN
EEN INTERVIEW MET ANS WITHAAR 

Het is regelmatig nodig dat De Essenburgh haar ideeën 
tegen het licht houdt en bijvoorbeeld het begrip veer
kracht steeds weer nieuwe inhoud geeft. Zij sluit daar
in aan bij ontwikkelingen in de wetenschap en vertaalt 
die naar de praktijk. Directeur Ans Withaar bezon zich 
daar afgelopen zomer op en stuitte bij haar zoektocht 
op het ‘Wiel van Welbevinden’. 

Wat was de vraag die zij bij haar zoektocht in haar ach
terhoofd had? Ans: “We zijn al heel lang bezig met veer-
kracht.  Wat mij deze zomer dreef was de vraag hoe we dat con-
cept nog aansprekender en persoonlijker kunnen maken. Wat 
dat betreft is het zoeken op internet een uitkomst. Zo kwam ik 
uit bij de University van Utah en hun ‘wheel of well-being’“. 
Bij nadere bestudering paste het naadloos bij het be
grip veerkracht, zoals we dat vanuit hersenwetenschap 
en sociale psychologie hebben leren kennen. Het wiel 
komt voort uit de positieve psychologie, waarbij het 
accent minder op de oorzaken ligt en meer op de mo
gelijke oplossingen. Het benoemt 7 levensgebieden, 
die elk aangrijpingspunten bieden om het welbevinden 
groter te maken. 

BIJZONDER
Wat was dan zo bijzonder aan dat ‘wiel van welbevin
den’? “Vooral mooi is het gemaakte onderscheid tussen de 
verschillende gebieden van welbevinden. Behalve het ‘emoti-
onele welbevinden´ dat eigenlijk kortdurend en ‘in het mo-
ment’ is, gaan de andere gebieden meer over de wat langere 
termijn, het waarneembare gedrag en de patronen die je ont-
wikkeld hebt.” 
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Namens alle 
medewerkers 

wens ik u 
fijne kerstdagen en  

een inspirerend 2016 !



Zo is er in het wiel bijvoorbeeld het ‘fi nan
cieel welbevinden’. Dat is een vernieuwing 
die Ans aanspreekt. “Daar hebben we ook met-
een een belangrijk cultuurverschil te pakken, 
want in Amerika gaat het natuurlijk over geld, 
het is daar veel normaler om te praten over wat 
je verdient, hoe je fi nancieel gewaardeerd wordt. 
In Nederland is dat ‘not done’. Terwijl juist in 
deze crisistijd geld toch de reden was waarom het 
met een heleboel mensen niet goed ging! Men-
sen praatten er niet over, maar maakten zich 
ondertussen zorgen: ‘Ga ik het wel redden, kan 
ik de hypotheek wel betalen, houd ik wel mijn 
 eigen bedrijf?’” Het feit dat we niet over 
onze  fi nanciële zorgen praten maakt deel 
uit van het probleem. Juist dan worden de 
 fi nanciën een extra grote stressfactor die 
de veerkracht negatief beïnvloedt. 

Andere gebieden van welbevinden zijn: 
het fysieke, het sociale, het spirituele, het 
intellectuele en de omgeving (het milieu). 
Alle gebieden leveren persoonlijke en con
crete aandachtspunten op. 
1  Intellectueel (sta open en leer nieuwe 

dingen)
2  Fysiek (zorg voor een gezond lijf, eet en 

beweeg goed)
3  Sociaal (zorg voor een sterk en prettig 

sociaal netwerk)
4  Omgeving (zorg voor het leefmilieu op 

micro, meso en macroniveau)
5  Financieel (houd ‘grip’ op je fi nanciële 

huishouding)
6  Spiritueel (ken je eigen overtuigingen, 

waarden en normen)
7  Emotioneel (weet hoe je je voelt en han

teer je emoties)

WORKSHOPS  VOOR 600 DEELNEMERS
Al met al was het een inspirerende zomer! 
Daarna was het zaak om de ideeën daad
werkelijk te gaan gebruiken. Ans: “Net alsof 
het zo moest zijn, kwam in september de vraag van 
’s Heerenloo Noordwijk, die De Essenburgh ver-
zocht om voor meer dan 600 medewerkers gedu-
rende vier dagen, in groepen van 40, korte work-
shops aan te bieden over veerkracht.” 

De zeven aandachtsgebieden werden ver
taald in concrete vragen per aandachts

gebied; een soort 
persoonlijke test. 
Daarin kon ieder 
aangeven waar hij 
in het dagelijks 
 leven wel of niet 
aandacht aan be
steedt. Ans begon 
elke workshop met 
vragen als: “Heb je 
vandaag gelachen?” 
en: “Ben je vandaag 
stil geweest?” De 
 antwoorden werden 
onderling gedeeld 
en Ans vroeg door: “Hoe heb je dat gedaan?”. 
Vooral het aandachtsgebied ‘humor’ is één 
van Ans’ favoriete thema’s en door de wijze 
waarop ze dat deed ging Ans al gauw over 
de tong als ‘Brigitte Kaandorp’. Alles met 
een doel, want uitbundig lachen is zeer 
goed voor veerkracht! Na gericht doorvra
gen werd vervolgens het wiel toegelicht in 
een interactief gesprek – en toen was het 
alweer afgelopen……. Volgende work
shop!

HET SMAAKT NAAR MEER
Hoe reageerden mensen? “Mensen waren zeer 
enthousiast. Iedere groep is weer anders maar 
de boodschap kwam goed over. Mensen reageer-

den, we hebben soms vreselijk gelachen, waardoor 
ook de boodschap overkwam dat het niet helpt 
om al te serieus in het leven te staan.” Een aan
tal weken na afl oop ontvingen mensen de 
 volledige test om nog eens stil te staan bij 
het ‘wiel’. De opdrachtgever en de deelne
mers waren zeer content.

DUURZAME INZETBAARHEID
Smaakt dit naar meer? “Ja zeker!”, zegt Ans, 
“Dat is meteen mijn kerstvakantieopdracht: we 
kijken hoe dit verder vorm kan krijgen. Het wiel 
van welbevinden heeft intrinsieke waarde voor 
werknemers en voor het bedrijf zorgt het voor 
duurzame inzetbaarheid. We gaan dit breed aan-
bieden aan onze opdrachtgevers!”
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Humor was één van de favoriete thema’s bij de workshop
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DAPPERE VRAGEN OVER LEIDERSCHAP: 
HOE JE ALS ORGANISATIE VERDER KOMT

Vraag een grote 
groep mensen 
wat voor hen 
het grootste  

leiderschaps dilemma 
is en maak er een 
‘wordle’ diagram 

van. Grote kans dat 
het er  ongeveer zó 

uitziet

We interviewen Pim Valentijn over zijn pas
sie voor verbindend leiderschap. Als weten
schapper ‘pur sang’ – hij promoveerde 
gisteren! – hoedt hij zich voor te makke
lijke grootspraak. “Er zijn zo veel leiderschaps-
theorieën. Je zou bijna zeggen: leiderschap is de 
oplossing voor alles, nou, als dat gezegd wordt dan 
geloof ik het al niet. Want wanneer je gaat kijken 
naar wat aantoonbaar  succesvol leiderschap is, 
dan is het bewijs voor een bepaalde theorie vaak 
flinterdun. Terwijl er toch zo veel trainingen op 
gebaseerd worden!”. 

VERBINDEND LEIDERSCHAP
De relatie tussen stijl van leidinggeven en 
succes is niet eenvoudig te onderzoeken 
en voor ‘verbindend leiderschap’ geldt dat 
al helemaal (zie ons vorige artikel in De 
 Essentie). Als je dus een groot aantal men
sen van één organisatie daarover kunt inter
viewen is dat geweldig. Pim Valentijn kreeg 
die kans bij het brandweercongres ‘Op het 
juiste spoor! De wisselwerking tussen brand-
weer en samenleving’, dat in oktober plaats 
vond. Voorafgaand aan het congres werden 
600 enquêtes verstuurd waarvan er uit
eindelijk meer dan 300 volledig ingevuld 
terug kwamen. Dan heb je toch een aardig 
representatief beeld! Dat is nodig om goede 
conclusies te kunnen trekken. Daar kan een 
organisatie wat mee!

De enquêtes gaven een driedimensionale 
kijk op leiderschap:
1 Wat wil ik? – motivatie – ik wil dus ik ben 

2 Wat doe ik? – gedrag – ik doe dus ik ben
3  Wat mag ik? – omgeving – ik ben omdat 

wij zijn

ORGANISATIECULTUUR
In een interactieve workshop werden de 
antwoorden aan 70 deelnemers gepresen
teerd. Wat over de organisatiecultuur naar 
voren kwam gaf veel herkenning bij de 
deelnemers! Er kwamen duidelijke ver
schillen naar voren in leiderschap op ope
rationeel, tactisch en strategisch niveau. 
Op basis daarvan werden ‘dappere vragen’ 
gesteld: hebben we de juiste kwaliteiten op 
het juiste niveau? Mensen bleken zeer be
reidwillig om daar kritisch naar te kijken.

Ieder kreeg voor zichzelf een persoonlijk 
rapport waarin de eigen individuele score 
anoniem vergeleken kon worden met een 
‘algemene score’. Ook dit vond men zeer 

interessant en het riep persoonlijke vragen 
op. Pim geeft een voorbeeld: “Zo was er ie-
mand met een nogal afwijkend scorepatroon, die 
vroeg: ‘Moet ik me nu zorgen maken?’ Ik zei:’Nou 
nee, het is juist wel gezond wanneer je afwijkt 
van de norm’. Zo kijk ik er altijd naar: als het te 
homogeen wordt, dan moet je oppassen.”

CONCLUSIES
De workshop heeft veel belangrijke rele
vante vragen opgeroepen. Maar kunnen 
ook al conclusies getrokken worden? Pim: 
“Voor verbindend leiderschap staat als een paal 
boven water dat het netwerk van goede kwaliteit 
moet zijn. Het is goed nieuws dat de brandweer, 
qua leiderschapsstijl, daar relatief goede papieren 
voor heeft”. Als echte wetenschapper voegt 
hij toe dat het zinvol is om de specifieke 
netwerken in meer detail verder te onder
zoeken. Passen die binnen de  organisatie en 
kan zij daarmee haar doel realiseren? 

Is uw netwerk van goede kwaliteit?



KASTEELBEWONER ELS VAN DER STOUWE
“IK VIND HET HEERLIJK OM IN MIJN AUTOOTJE TE STAPPEN EN NAAR MIJN 
WERK TE GAAN”

Bij de rubriek ‘Kasteelbewoner’ wordt 
een medewerker van De Essenburgh ge
interviewd die mede gezicht geeft aan De 
 Essenburgh Training & Vorming. Dit keer is 
dat Els van der Stouwe, manager cursussecre
tariaat. Zij vindt De Essenburgh een prachtig 
kasteel en begrijpt dat mensen dat een be
langrijke toegevoegde waarde vinden in hun 
keuze voor een training bij De Essenburgh. 
Maar Kasteelbewoner of niet, “de inhoud van 
mijn werk is belangrijker dan de plek”, zegt Els.

Dat was ook haar centrale motief toen ze 
eind 2000 bij De Essenburgh solliciteerde. 
Ze had eerder bij Landstede gewerkt en 
kreeg daar hart voor het onderwijs. Het 
was als een bijenkorf met het regelmatige 
contact met studenten, docenten en andere 
collega’s. De Essenburgh was als trainings
organisatie een goede vervolgstap voor haar 
leven en loopbaan. Begonnen met een tijde
lijk contract in verband met zwangerschaps
verlof kon ze een half jaar later defi nitief bij 
De Essenburgh aan de slag. Het werk en de 
organisatie bevielen Els “…..het klikte wel 
tussen mij en mijn collega’s.”

Hoewel ze overlegde met trainers, collega’s 
en deelnemers met vragen, was De Essen
burgh minder een bijenkorf dan Landstede. 
In de loop van de tijd werd het werk steeds 
meer gestructureerd en overzichtelijker. 

“Daar groei je in mee’, 
zegt Els, “Wat ik nu het 
prettigste van mijn werk 
vind is dat ik zelfstandig 
kan werken en mijn eigen 
beslissingen kan nemen. 
Natuurlijk is er overleg, 
maar toch kan ik eigen 
initiatief nemen en mijn 
gevoel over wat het beste 
is laten spreken.” Els wil 
kwaliteit bieden met haar 
werk. “Niet alleen in hoe je 
de mensen benadert, maar 

ook bijvoorbeeld in het materiaal dat je levert. Het 
gaat er om hoe het totaalplaatje er uit ziet.”

Tijdens haar werk volgde Els haar interesse 
en haalde in 2009 haar onderwijsbevoegd
heid. Hoewel ze er uiteindelijk voor koos 
om niet voor de klas 
te staan, kreeg haar 
passie voor onder
wijs toch een plek in 
haar leven. Els stond 
aan de wieg van een 
actief netwerk van 
vrouwen dat evene
menten en activi
teiten organiseert, 
in een grote kerk. 
Een belangrijke in
steek daarbij is dat de 
vrouwen hun talen
ten ontwikkelen. “Via 
mijn rol in dat netwerk 
komt mijn interesse voor 
onderwijs tot uiting. 
Door te presenteren en 
af en toe een cursus te 
geven kan ik mijn erva-
ring goed inzetten“.

Els een heeft een ac
tief leven. Ze houdt 
van lange afstands

wandelingen en heeft 11 kleinkinderen met 
wie ze goed contact houdt. Haar kinderen 
zijn uitgevlogen: “….. ze wonen allemaal ver, 
sommigen in het buitenland, dus we zijn altijd 
op reis om ze te ontmoeten. Maar gelukkig is er 
social media, is de wereld kleiner geworden”. Els 
was onder andere al in Bangladesh, Thailand 
en Rwanda en stelt lachend vast: “ Ik heb dus 
zeker een afwisselend leven!“

Het lijkt wel alsof De Essenburgh, waar Els 
drie dagen per week werkt, een rustpunt 
in haar leven is! Misschien zit daar wel een 
kern van waarheid in. Maar Els benadrukt: 
“Ik houd er van om te werken, het geeft enorm veel 
structuur in mijn leven, ik vind het heerlijk om 
in mijn autootje te stappen en naar mijn werk te 
gaan. En, zo mijn ‘eigen ding’ te doen. Het één 
grijpt in het ander, maar het heeft wel allemaal 
een bepaald doel.”

AGENDA OPEN TRAININGEN en THEMADAGEN

Januari
18 – 20 januari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Februari
1 – 5 februari PIZ vijfdaagse voor echtparen
15 – 17 februari PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Maart
7 – 9 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
21 – 23 maart PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

April
4 – 8 april PIZ vijfdaagse voor echtparen
4 – 8 april PIZ vijfdaagse voor alleengaanden
6 – 13 april PIZ Mallorca
12 – 13 april Collegiale opvang
13 – 15 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
20 – 22 april PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Mei
18 – 20 mei PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

Houdt u de website in de gaten voor meer informatie!



Tip van de kok

Mousse 
van pure chocolade 
en Baileys Irish 
Cream
 Recept voor 4 personen
Benodigdheden:
135 gram pure chocolade
3 eiwitten
50 gram suiker
1/4 liter slagroom
Borrelglas Baileys

Werkwijze:
Klop de slagroom half stijf en zet deze even 
apart.
Smelt de chocolade in een pannetje boven of in 
een kom heet water, let op dat er geen water 
bij de chocolade komt.
Sla de 3 eiwitten stijf met de suiker en meng 
hier de gesmolten chocolade voorzichtig iets 
doorheen.
Voeg dan de slagroom en de Baileys toe en 
spatel voorzichtig door tot de mousse egaal van 
kleur is. Even een uurtje of 2 op laten stijven en 
het is klaar. 

Lekker als dessert of als onderdeel van een 
‘Grand Dessert’!

GOED VOOR VEERKRACHT: HUMOR OM TE LACHEN
De relatie tussen humor en veerkracht lijkt zeker te bestaan, zoals psychiater Victor 
Frankl schreef over het overleven van een concentratiekamp: “Humor was een ander wapen 
dat de ziel had in het gevecht om het overleven. Het is bekend dat humor, meer dan welke menselijke 
eigenschap dan ook, een zekere relativering geeft en daarmee de mogelijkheid biedt om boven een 
situatie uit te stijgen, ook al is het maar voor een paar seconden.” 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat humor op zowel de korte als de lange termijn een 
positief eff ect heeft. Vooral de bevrijdende lach, misschien wel het beste gevolg van 
humor, zorgt voor een afname van de stresshormonen adrenaline en cortisol en een 
sterke toename van groeihormonen en endorfi ne. Dat laatste werkt pijnonderdrukkend 
en zorgt voor een gevoel van euforie. 
Lachen helpt om negatieve stress te 
verminderen. Vandaar dat we juist 
zo hard kunnen lachen om dat wat 
ons zorgen baart: een belangrijke 
deadline, een moeilijke fi nanciële 
situatie. Lachen versterkt op deze 
wijze ons immuunsysteem.

In de positieve psychologie wordt 
het belang van de speelse humor 
benadrukt, dat plezier geeft maar zich niet hoeft te uiten in de ‘ultieme uitbundige’ lach. 
Uit weer ander onderzoek komt ook naar voren dat een lachende gezichtsuitdrukking 
een mens daadwerkelijk vrolijk kan maken.

Vooral ‘humor om te lachen’ lijkt dus erg gezond te zijn!


