
THEMA

met congres bijlage!

(H)eerlijk zullen we 
alles delen
Delen heeft door online 
media een hele nieuwe 
dimensie gekregen.  
‘To share is to care’.  
Of, gezien de immense 
reikwijdte, zelfs  
‘Ik deel dus ik ben.’  

Persoonlijk  
Ondernemerschap
Een ondernemende houding 
is maatschappelijke nood-
zaak geworden. Organisa-
ties willen actieve – geen 
reactieve – werknemers  
die een unieke waarde 
toevoegen en het verschil 
voor hen maken.

Lef & Ondernemer-
schap
In dit artikel wordt duidelijk 
waarom ondernemendheid 
steeds belangrijker wordt  
en wat dit vandaag de dag 
inhoudt. Daarnaast krijg je 
antwoord op de vraag welke 
rol lef hierbij speelt en hoe  
je dit kunt ontwikkelen.

Oproep!
Onze vereniging is er voor 
en door leden. Vandaar  
deze nieuwe rubriek 
“Vraag en Antwoord”.
Leden worden uitgenodigd 
om vraagstukken in te 
zenden. Of te beantwoorden 
door je op te geven als 
panellid. 
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Wist je dat...

... deze keer maar liefst 
4 TP-ers@Work  
hun ervaring delen?

... de Van Dale ‘delen’ 
definieert als:
Zo splitsen dat ieder zijn 
deel krijgt: eerlijk delen? 

... de congres bijlage uit  
6 pagina’s bestaat?

... je je nog steeds kunt 
aanmelden voor het 
congres?

START SHARING

https://www.nbtp.nl/congres
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The wisdom of the crowd
door Annette Silvester

Als eerste wil ik namens de redactie Amber van Es heel hartelijk 
bedanken voor al haar inspanningen rondom het magazine.  
Zij was vanaf het begin af aan redactielid en vormgeefster en  
heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet. 

Bij het thema van dit nummer “Start Sharing”, dacht ik direct  
aan een onderzoek waarover ik ooit heb gelezen. Dat ging over  
“the wisdom of the crowd”. Op de vraag “hoeveel knikkers zitten  
in deze glazen vaas?” kon men op een openbare lijst zijn antwoord 
schrijven. Dan kwam het gemiddelde dichter bij het juiste antwoord, 

dan wanneer men het antwoord ongezien had gezet.
Wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen: we hebben elkaar allemaal nodig om verder te komen, 
en zeker een nog zo jonge beroepsgroep als Toegepast Psychologen! Daarom ook de  
oproep om deze met ons te delen in dit magazine; de redactie ziet ieders inbreng met veel 
enthousiasme tegemoet.

Ook enthousiast zijn we over Stephany Thijssen, onze nieuwe vormgeefster. Verderop stelt 
zij zich aan je voor.  Ook kun je lezen over persoonlijk ondernemerschap, door Paulien van 
der Krift, een stuk dat velen zal aanspreken. En gelukkig is er weer een prikkelend artikel 
geschreven door Jiska Duurkoop: (H)eerlijk  zullen we alles delen. En nee, dat gaat niet  
over Sinterklaas.

Heel handig deze keer: de speciale congres bijlage van 30 oktober 2014: Start Sharing!  

Heb je vragen? Ik hoor het graag. Je kunt me vinden op linkedIn.
Annette Silvester, Redactie NBTP Magazine

Delen en verbinden
door André Lollinga

Het delen van kennis, netwerk, ervaring, tips, vacatures en nog 
veel meer. Het past allemaal bij het thema ‘Start Sharing’.  
Als NBTP hebben we vanaf het begin de visie gehad dat we vooral 
bestaansrecht hebben als we het samen doen. Eigenlijk is dit de 
basis van veel activiteiten; delen. Daarom hebben we gekozen 
voor een structuur in de vereniging die de studenten en leden 
niet in secties opdeelt, maar iedereen met elkaar laat delen en 
verbinden. Op het Congres ‘Start Sharing’ eind oktober, hopen  
we dit nog meer kracht mee te geven met de kick off van een 
nieuwe tool. Vanaf dat moment liggen alle mogelijkheden van 

delen voor iedereen binnen handbereik, ondersteund door mooie techniek. Tot die tijd 
blijf ik ook bezig met delen binnen een nieuw en gemotiveerd bestuur. Eind dit jaar ga  
ik plaats maken voor iemand anders. Op het congres stel ik jullie graag aan elkaar voor.

http://www.nbtp.nl
http://www.grafischontwerpstephany.nl
https://nbtp.banster.nl
mailto:ledenadministratie%40nbtp.nl?subject=
mailto:ledenadministratie%40nbtp.nl?subject=
https://nbtp.banster.nl
https://www.linkedin.com/in/annettebeuzesilvester
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Nieuwe rubriek Vraag en Antwoord
Advies voor en door (student)psychologen

Geef je op als Panellid!

Ieder kwartaal komt het NBTP magazine uit.   
Vanaf dit nummer worden leden uitgenodigd om 
vraagstukken in te zenden. 

Ben je iemand die het leuk vindt om anderen adviezen 
te geven? Vind je het leuk om anderen verder te 
helpen? Geef je dan op als Panellid!

Stuur hiervoor je reactie naar  
redactie@nbtp.nl

Heb je een vraag?

Wil je graag weten hoe je het in het werkveld moet  
aanpakken? Ben je benieuwd hoe anderen iets  
hebben gedaan? Zit je met vragen rondom je studie  
of het opbouwen van je netwerk?

Of heb je juist een heel andere vraag, maar is het  
wel iets voor je collega TP-ers? 
Stuur je vraag naar 
redactie@nbtp.nl

OPROEP

Thema van het volgende magazine is: Specialisaties!

mailto:redactie%40nbtp.nl?subject=
mailto:redactie%40nbtp.nl?subject=
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Leren ondernemend te zijn
door Stephany Thijssen

Vanaf dit nummer ben ik de nieuwe 
vormgever van het NBTP online  
magazine. Met veel plezier heb ik een 
nieuw ontwerp gemaakt, waarbij ik veel  
vertrouwen en vrijheid heb gekregen.  
De meeste redactieleden en een enkel 
bestuurslid heb ik inmiddels ontmoet. 
Een groep aardige en betrokken mensen.  

Het toeval wil dat mijn persoonlijk 
verhaal goed aansluit bij het thema van 
deze uitgave: Start Sharing! Het zit zo. 
Vanwege de economische crisis werd ik  
in 2013 ineens werkloos. Na achttien jaar 
bij verschillende ontwerpbureaus in vast 
dienstverband te hebben gewerkt. Een 
vreemd gevoel. Een tijdje heb ik rustig 
aan gedaan: de zorg voor mijn zoon 
gecombineerd met wat uitzendwerk.  
Best even fijn, maar ik werd onrustig.  
Ik besloot te gaan freelancen. ‘Dat moet 
lukken, ik ben tenslotte een ervaren 
ontwerper’, dacht ik. Maar ja, omdat ik 
altijd in vast dienstverband heb gewerkt 
is mijn netwerk niet zo groot en acquisitie 
doen was nieuw voor mij. Ik maakte 

bijvoorbeeld de fout om in het wilde weg 
te flyeren of een animatie filmpje rond te 
mailen. Ik kreeg natuurlijk niet de 
respons waarop ik hoopte. Uiteindelijk 
zag ik in, mede na het volgen van enkele 
workshops voor zzp-ers, dat ik alleen 
maar doelloos aan het zenden was. Ik 
moest eerst uitzoeken voor wie ik graag 
zou werken en waar ‘mijn’ doelgroep zich 

mee bezig houdt. Waar lopen ze tegen 
aan bij hun werkzaamheden en op welke 
wijze kan ik aansluiting vinden om ze te 
helpen? Ik besefte: het gaat om focussen 
en inzicht krijgen. En jezelf zichtbaar 
maken. Tja, het klinkt achteraf altijd zo 
logisch. Nu ik het begin te snappen is het 
ook zo leuk om ondernemend te zijn!  
En het begint zijn vruchten af te werpen. 
Steeds meer opdrachtgevers weten mij te 
vinden. 

Vandaar dat ik besloot te reageren op de 
vacature van vormgever van het magazine. 
Een mooie kans om inzicht te krijgen in 
de toegepaste psychologie en de werk-
zaamheden die daarbij horen. En voor 
mij is het een manier om alvast aan 
jullie te laten zien wat ik doe. Voor wie 
daarover meer wil weten kijk eens op 
http://grafischontwerpstephany.nl.  
Daar staat een portfolio en een link 
naar LinkedIn.

Aangenaam kennis te maken!
Stephany Thijssen

http://grafischontwerpstephany.nl


ARTIKEL    5

(H)eerlijk zullen
we alles delen

                                         Jiska Duurkoop

Wat betekent Toegepaste Psychologie voor jou? Wat maakt dat dit werkveld jou inspireert en 
motiveert? Sta eens stil bij deze vraag. Praat erover. Deel inzichten, gedachten en ervaringen 
en dring gaandeweg door tot de kern van wat jou drijft. 

M
ijn beweegreden? Het inzetten van 
psychologie om menselijk leven te 
verbeteren. Het gaat er niet om wat je 
weet, maar hoe je dit gebruikt. Hoe je 

deskundigheid in de breedste zin van het woord deelt, 
bundelt en toepast daar waar het het meest nodig is. 
Hiermee maak je het verschil! Ik ben daarom continue 
op zoek naar manieren om een brug te slaan van de 
wetenschap naar de alledaagse praktijk. Het resultaat 
hiervan probeer ik te vangen op schrift en te delen via 
het NBTP e-zine en Psyblog.nl. De pen verbindt mij met 
het werkveld en met de TP- gemeenschap. Het ultieme 
doel? Dialoog over en daarmee verankering en verdie-
ping van een prachtig werkveld. Maar wat is nu precies 
de kracht van delen en hoe kunnen wij dit op een 
congres, maar ook in de 364 dagen daarna, tot stand 
houden en uitbreiden? Met andere woorden: Wat deel  
jij voor en met (NB)TP en hoe?

De kracht van delen
Een maand geleden had nog niemand van ‘The Ice 
Bucket Challenge’ gehoord, maar door een sterk staaltje 
sharen via diverse social media is er, naast een hoop 
geld, ook bewustwording getriggerd omtrent de ver-
schrikkelijke ziekte ALS. Geen beroemdheid heeft zijn  
of haar airtime overgeslagen en diep in de buidel getast. 
Wikipedia, de encyclopedie van de internetgemeenschap, 
besteedt er zelfs al een topic aan. In het digitale tijdperk 
lijkt het werkwoord ‘delen’ een nieuwe betekenis 
toebedeeld.
De Van Dale definieert ‘delen’ als:
 [de·len (deelde, heeft gedeeld)]
1.  Zo splitsen dat ieder zijn deel krijgt: eerlijk delen
2.   Een aandeel krijgen in: delen in de buit; in de 

vreugde delen

Lees verder op pagina 6

http://issuu.com/nbtpmagazine
http://www.psyblog.nl/2014/08/11/tips-ontspannen/
http://www.als.nl/wat-kunt-u-doen/doneren/icebucketchallenge/
http://www.als.nl/wat-kunt-u-doen/doneren/icebucketchallenge/
http://www.als.nl/wat-is-als/de-ziekte/
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Tegenwoordig laat je met delen - hoofdzakelijk via een 
online community - zien dat je iets om het onderwerp 
geeft en het de ander gunt om hier ‘deelgenoot’ van  
te worden. ‘To share is to care’. Of, gezien de immense 
reikwijdte van ‘The Ice Bucket Challenge’ eerder,  
‘Ik deel dus ik ben.’
Naast het maken van een sociaal statement, kan delen 
op deze schaal dus een ontzettende impuls betekenen 
van het genereren van kennis en inkomsten.

De Engelsen noemen dit ‘crowdsourcing’ en ‘crowd-
funding’. Deze neologismen worden op internet op 
verschillende manieren uitgelegd, maar de strekking is: 
Het benutten van een vooraf niet nader gespecificeerde 
grote groep mensen, voor kennis, verbeterpunten, 
ideeën, ervaringen en/inkomsten. Of kort: Putten uit  
de wijsheid en portemonnee van de ‘massa’. Om hier 
vervolgens bijvoorbeeld nieuw onderzoek mee te 
funderen of nieuw beleid op te baseren. Moeilijk? Neuh, 
ooit #durftvragen gebruikt op Twitter? Ook een vorm 
van crowdsourcing. 

Kennismanagement
Vanuit de arbeid- en organisatiepsychologie beschouwd 
zou je dit fenomeen kunnen plaatsen onder de noemer 
‘kennismanagement’. Dit is het proces van het ordenen 
en verspreiden van collectieve wijsheid binnen een 
organisatie, zodat de juiste informatie de juiste mensen 
op het juiste moment bereikt. Optimaal kennismanage-
ment is de sleutel tot het creëren van teamspelers en  
het verbeteren van prestaties ( Robbins & Judge 2008). 
Immers, twee weten én hebben meer dan één. Lukt het 
je om mensen binnen een groep goed met elkaar te 
verbinden, dan maak je de weg vrij voor synergie en 
bewerkstellig je een voorsprong op de concurrent. Laat 
ik deze principes uit de arbeid- en organisatiepsychologie 
toepassen op de (NB)TP gemeenschap; wat is er dan 
nodig om van de (NB)TP gemeenschap een geoliede  
machine te maken? Wat moet er concreet ondernomen 
worden?

Volgens Robbins en Judge (2008) staat of valt het 
formeren van een effectief team met de volgende 
factoren:

•	  Inzet leden gemeenschappelijk doel.  
Voor het NBTP geldt bijvoorbeeld als missie: het 
verstevigen van de beroepsgroep. Dit is het over-
koepelend doel van individuele en collectieve inzet. 
Een dergelijk aanvaard doel geeft richting en 
houvast.

•	 	Concrete	teamdoelstellingen:  
Vertalen van overkoepelende visie naar concrete, 
meetbare en realistische doelstellingen. Dit verbetert 
de communicatie en geeft richting en zorgt voor een 
betere prestatie. Het congres Start Sharing is een 
concrete gelegenheid voor de beroepsgroep om zich 
te organiseren en de gewenste ‘kruisbestuiving’ 

Het proces van het ordenen  
en verspreiden van  
collectieve wijsheid binnen 
een organisatie.

Ik deel dus ik ben.

https://www.nbtp.nl/congres/
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Start, share & get in the flow!  
Zie ik je op het congres?

Lukt het je er niet bij te zijn 
30 oktober 2014? 

Denk en praat dan mee  
via het NBTP E-zine. 

Wat moet je doen?  
Mail jouw definitie en voorbeelden  
van het beroepsprofiel van de TP’er.  
Denk hierbij aan beschikbare beroeps-
codes, je eigen TP ‘pitch’ richting  
bekenden, stages en werkmogelijk-
heden... etc.  
Dan komt jouw inzending terecht in een 
artikel in het volgende magazine of ben  
je misschien wel één van onze gast-
schrijvers!

Mail : redactie@nbtp.nl

mogelijk te maken. Van en over elkaar leren en deze 
kennis inzetten voor het positioneren van TP, dat is 
het idee!

•	 	Doeltreffendheid	team:  
Effectieve teams hebben vertrouwen in zichzelf. 
Hierdoor presteren ze beter. Dit leidt tot een soort 
positieve zelfvervullende profetie: de ervaren team-
prestatie bevordert de motivatie en plaveit het pad 
naar (nog meer) succes. Door te investeren in de 
vaardigheden van de leden probeer het NBTP 
bijvoorbeeld de deskundigheid en doeltreffendheid 
van haar gemeenschap te vergroten.

•	 	Beheersing	team/Conflictniveau:  
Taakconflicten stimuleren het debat over de inhoud 
van het werk. Het bevorderen van kritische beschou-
wing van opties en obstakels is erg belangrijk voor 
een jong werkveld als TP. Kom maar op met die 
discussie! 

•	 	Verantwoordelijkheden	duidelijk	af	te	bakenen: 
Om de machine geolied te krijgen en houden is het 
belangrijk dat het duidelijk is wie waarvoor verant-
woordelijk is. Het individuele aandeel van ieder lid 
moet meetbaar zijn binnen het NBTP collectief.  
Wat draag jij bij of zou je willen adviseren?  
Klik hier voor de mogelijkheden!

Het thema van vorig jaar (‘Inspire’) deed zijn naam recht 
aan. Inspirerend om te zien hoe congresbezoekers uit 
alle windstreken en sectoren met elkaar de dialoog 
aangingen. De gemene deler? De liefde voor Toegepaste 
Psychologie! Je zou jezelf kunnen afvragen of het wel 
mogelijk is om met een dermate heterogeen ‘team’ het 
werkveld te positioneren en verankeren. En hierin zit ‘m 
nou juist de kneep. Robbins en Judge stellen dat de 
prestaties van een dergelijk gemengde groep die van het 
individu zullen overstijgen als je de capaciteiten van de 
afzonderlijke leden goed combineert (2008). En dat is de 
taak waar wij nu, tijdens het congres en in de toekomst 
voor staan: De benodigde vaardigheden, kennis en 
vermogens van ons aller zo delen en inzetten dat wij 
ons eigen potentieel en dat van het werkveld van de 
Toegepaste Psychologie volledig waar kunnen maken.

Wij geloven in kruisbestuiving. We willen en kunnen leren 
van elkaar, met elkaar. Dat is wat ons verbindt. NBTP.

Jiska.

Bron: Robbins, S. & Judge, T. (2008). Gedrag in 
organisaties. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

mailto:redactie%40nbtp.nl?subject=
https://www.nbtp.nl/ik-ben-psycholoog/bij-en-nascholing/
https://www.nbtp.nl/ik-ben-psycholoog/bij-en-nascholing/
https://www.nbtp.nl/ik-ben-psycholoog/intervisie/
https://www.nbtp.nl/category/vacatures/
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Congres “Start Sharing”!
Wanneer: donderdag 30 oktober 2014 

Waar: Congrescentrum De Schakel in Nijkerk 
Kosten: vanaf 7 20,90, zie onze website

Welkom!
In deze speciale bijlage van het online  
magazine lees je alles over het congres  
“Start Sharing” dat op donderdag 30 oktober 
a.s. zal plaatsvinden.

Dit congres is al weer het derde congres dat 
het NBTP organiseert sinds haar oprichting.

Met vijf verschillende workshops, twee  
lezingen, drie pitches en met nog meer markt-
kramen dan vorig jaar, kun je ook dit jaar  
weer je hart ophalen! We hebben fantastische 
sprekers, waaronder Prof. Dr. David Pinto. 
Deze geheel verzorgde dag (inclusief onbeperkt 
koffie/thee én een lunch) is er om elkaar te 
ontmoeten en je vakkennis te vergroten  
– een dag die je zeker niet wilt missen!

Start Sharing is dit jaar het thema. (To) Start 
volgt uit “Ondernemen”, zowel als ZZP’er als  
in de zin van jezelf ondernemend opstellen 
als TP’er binnen de arbeidsmarkt.  
Sharing volgt uit het delen van kennis.  
En kennis wordt er gedeeld! Lees op je  
gemak de teksten door van de verschillende 
workshops, en maak je keuze.

Net als voorgaande jaren zal aansluitend aan 
het congres de ledenvergadering plaatsvinden.

                               kan via de website  
van het NBTP. 

Tot ziens op de 30ste!

AANMELDEN
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https://www.nbtp.nl/congres/
http://www.nbtp.nl/congreskosten/
https://www.nbtp.nl/congreskosten/
https://www.nbtp.nl/boxoffice2/
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Congres NBTP 30 oktober 2014  

09.00 – 09.45 uur Ontvangst

09.45 – 10.00 uur Opening door André Lollinga, voorzitter NBTP

10.00 – 10.30 uur Spreker 1, Johannes Postema over de ondernemende TP’er

10.30 – 11.00 uur Pitches door leden 

11.00 – 11.30 uur Bezoek aan de beurs

11.30 – 12.30 uur Ronde 1 workshop 1, 2, 3, 4 en 5

12.30 – 13.45 uur Lunch  + nogmaals mogelijkheid bezoeken beurs

13.45 – 14.15 uur Spreker 2, prof. dr. David Pinto over intercultureel werken

14.15 – 15.15 uur Ronde 2 workshop 1, 2, 3, 4 en 5

15.15 – 15.30 uur Kleine pauze

15.30 – 16.30 uur Algemene Ledenvergadering NBTP

16.30 – 17.30 uur Afsluiting met een drankje

Start Sharing Your Experience!
Op 30 oktober vindt het derde NBTP congres plaats. Naast uitgenodigde sprekers, krijg óók  
jij nu de kans om jouw ervaring, passie, inspiratie of verhaal met relatie tot (toegepaste)  
psychologie te delen!

Heb jij al een interessant onderwerp?
Denk bijvoorbeeld aan (internationale) werkervaring, 
ondernemerschap, (afstudeer)onderzoek, hobby, etc.

Meld je aan via congres@nbtp.nl (onder vermelding 
van Start Sharing Your Experience) en krijg 10 minuten 
de tijd om jouw verhaal te delen met alle congres-
bezoekers. Je kunt niet alleen podiumtijd verdienen: de 
drie winnaars mogen ook gratis ons congres bezoeken*! 

Bij voorkeur aanmelden met korte beeld en/of  
geluidopname. 
Let op: Er is ruimte voor 3 Start Sharing Your  
Experience Pitches! 
De organisatie kiest uiterlijk 15 oktober de 3  
meest aansprekende en variërende onderwerpen. 

See you on stage!
* Heb je reeds betaald voor het congres? Dan krijg je gewoon je geld terug. 

AANMELDEN

mailto:congres%40nbtp.nl?subject=Start%20Sharing%20Your%20Experience
https://www.nbtp.nl/boxoffice2/
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START SHARING
START SHARING

START SHARING

WORKSHOPS/MINI-COLLEGES

Workshop/lezing 

DSM-5 
(door Gieke Buur)
Gieke Buur zal in deze workshop uiteen zetten hoe  
de DSM-5 gebruikt kan worden binnen de basis GGZ 
(voorheen eerstelijns). Verder zal zij ingaan op de 
historie, dilemma’s, uitdagingen en kansen die de 
DSM-5 biedt. 

Workshop/mini-college 

POH-GGZ (praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg) 

Gieke Buur

Gieke Buur is Klinisch neuropsycholoog BIG, Gedrags-
therapeut VGCt en kinder- en jeugdpsycholoog.  
Ze werkt enkele dagen per week voor GGzE, waar  
ze zich vooral richt op samenwerking in de keten.  
Denk daarbij aan vragen omtrent het soort zorg dat 
door bijvoorbeeld een POH-GGZ wordt geleverd en  
de manier waarop kan worden samengewerkt tussen 
POH GGZ, 1e lijnspsycholoog en specialistische GGZ. 
E-Health wordt hierin als onmisbaar onderdeel 
gezien. De rest van de week is Gieke hoofdbehande-
laar bij enkele praktijken en ontwikkelt ze E-Health-
tools voor gedragsverandering voor individuen en 
bedrijven.

Emmy de Zeeuw zal 
vertellen over haar 
ervaringen als toegepast 
psycholoog binnen de 
huisartsenpraktijk als 
POH-GGZ. Zij zal een 
aantal praktijkvoorbeelden 
geven van wat je aan 
problematiek kunt 
verwachten binnen de 

huisartsenpraktijk. Verder komen aan de orde de diverse 
mogelijkheden om patiënten te begeleiden binnen de 
setting van de huisartsenpraktijk (o.a. screening, 
consultatie en e-health). Tenslotte zal zij vertellen wat 
de opleiding Toegepaste Psychologie voor haar voor 
meerwaarde heeft voor deze functie.

Emmy de Zeeuw

Ook Emmy is POH-GGZ. Zij werkt bij twee huisartsen-
praktijken in Gorinchem. Daarvoor werkte zij op 
uitdagende werkplekken in de hulpverlening, o.a. als 
jeugdbeschermer (gezinsvoogd) bij Bureau Jeugdzorg 
Haaglanden en als arbeidstrainer in een TBS-kliniek 
in Amsterdam. In 2009 studeerde Emmy cum laude  
af als Toegepast Psycholoog, afstudeerrichting 
counselling, aan de Hogeschool Hanzesteden i.s.m. 
Da Vinci College Dordrecht. 

(door Harold Wenning en Emmy de Zeeuw)
In deze workshop komen achtereenvolgens Harold 
Wenning en Emmy de Zeeuw aan het woord.

Harold Wenning zal 
vertellen over het ontstaan 
van de functie van POH-
GGZ, wat de functie 
inhoudt, een voorbeeld 
geven van een opleidings-
route tot POH-GGZ en in 
welke organisaties je het 
beste ervaring kunt opdoen. 

Harold Wenning

Harold Wenning is zelf POH-GGZ. Hij werkt bij vijf 
huisartsenpraktijken in Leeuwarden en is daarnaast 
coördinator POH-GGZ in Friesland. Hij heeft aan de 
wieg gestaan van de ontwikkeling van de functie van 
POH-GGZ. 

AANMELDEN
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Workshop 

Psychosociale hulpverlening in de praktijk

Workshop/mini-college 

Ondernemen 
(door Erik Nak en Johannes Postema).
In deze workshop komen achtereenvolgens Erik Nak  
en Johannes Postema aan het woord.

Erik Nak  zal in deze 
workshop de do’s en 
don’ts van het opzetten 
van een eigen praktijk  
aan de orde laten komen.  
Bij het starten van een 
praktijk wordt al snel 
gefocust op inhoudelijke 
werkzaamheden. Waar ga 
ik me vestigen, wat bied 
ik aan, visitekaartje, 

wanneer kan ik beginnen en hoe krijg ik een contract 
met de zorg verzekeraar. Daarnaast is het ook van belang 
rekening te houden met aspecten rondom de bedrijfs-
voering. Denk dan bijvoorbeeld aan rechtsvorm, belas-
ting, voorwaarden, naam van de praktijk, verzekeringen 
en evt. personeel. Heb je deze zaken goed geregeld dan 
kun je met een gerust hart van start. 
In deze workshop praat ik u bij over de organisatorische 
zaken die bij het starten van een eigen praktijk komen 
kijken. Voor meer informatie over de Erik Nak. 

Eric Nak

Eric werkt sinds 1998 bij de Kamer van Koophandel  
en houdt zich onder andere bezig met het begeleiden 
van ondernemers die een zorgpraktijk willen opzet-
ten. Daarnaast begeleidt hij innovatieprocessen tussen 
Zorg en MKB. Eric is zelf ook meerdere jaren werk-
zaam geweest  als ondernemer in de marketing/
marktonderzoek.

 
Johannes Postema
Johannes neemt je in deze workshop mee in het 
TP-ondernemerschap. Waar begin je als TP’er? Welke 
diensten wil je aanbieden? Hoe krijg je mensen zover  
dat ze bereid zijn om te betalen voor je TP-diensten? 
Allemaal vragen die je tegenkomt als je wilt starten  
met ondernemen. Ondernemen is een interactief proces  
met kansen zien en grijpen en vallen en opstaan. 
In deze workshop deelt Johannes zijn ervaringen met 
het TP ondernemerschap. 
www.berenopdeweg.nl, 
Linkedin
 
>>

(door Corrie Baas)
Corrie zal in deze work-
shop de praktijksituatie en 
de theoretische methodie-
ken met elkaar verbinden 
aan de hand van voor-
beelden uit de praktijk.  
Zij zal hiermee een indruk 
geven hoe je de verschil-
lende methoden kan 
aanpassen aan de indivi-

duele situatie en behoefte van de cliënt. Ze zal iets 
vertellen over de grote diversiteit van cliënten, waaruit 
duidelijk zal worden dat er zowel korte als langer durende 
begeleidingstrajecten zijn. Tevens zullen de belangrijke 
aspecten van de beroepshouding aan de orde komen.

Corrie Baas

Corrie heeft jarenlange ervaring in de reguliere GGZ , 
waarvan de laatste jaren als POH GGZ in een multi-
disciplinaire huisartsenpraktijk. Corrie heeft het boek 
“psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk” 
geschreven. Dit is een zeer overzichtelijk boek, dat 
bestaat uit twee delen. Het eerste deel uit 16 casus-
sen uit de POH-GGZ praktijk.  Aan het eind van 
iedere casus wordt duidelijk uiteen gezet voor welke 
behandeltechnieken wordt gekozen met de motivatie 
van waarom. Het tweede deel omvat de uitgebreide 
theorie van de methodieken. Corrie heeft op de beurs 
een stand waar zij haar boeken (eventueel gesigneerd) 
zal verkopen. 

AANMELDEN

nl.linkedin.com/in/ericnak
http://www.berenopdeweg.nl
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Workshop/mini-college 

Intercultureel werken
Ochtendworkshop door Klaske van der Veen

Welke culturele bril draagt 
u? In de Interculturele 
Effectiviteit Training (IET) 
gaat het om het ontwik-
kelen van drie competen-
ties die in iedere cultuur 
toepasbaar zijn. In deze 
mini-workshop intercultu-
reel werken wordt u met 

een demo  van de IET zelf aan het denken gezet, raakt  
u geïnspireerd door de unieke en bovendien weten-
schappelijke opzet van deze training en zal u worden 
uitgenodigd mee te praten over de rol van cultuur in 
ons werk. Graag tot ziens – met of zonder culturele bril! 
Meer informatie over de training.

Klaske van der Veen
Klaske van der Veen is als trainer interculturele 
communicatie verbonden aan het Talencentrum van 
de Rijkuniversiteit Groningen. Zij studeerde in 2013 af 
als Toegepast Psycholoog en nam deel aan het Hanze 
Honours Program. Zij combineert haar werk als 
trainer in het komende jaar met een het schakelpro-
gramma voor de masteropleiding Culture, Organiza-
tion and Management. 
Meer informatie over de workshop-facilitator.

Middagworkshop/mini-college door David Pinto
Hier is je kans om vragen 
te stellen aan diegene 
wiens theorie je moest 
leren voor je tentamen! 
David kan jou handvatten 
geven om in jouw (werk)
omgeving het maximale te 
halen uit de samenwerking 
met of hulp verlening aan 
mensen uit een andere 

cultuur! In deze workshop, of eigenlijk dit mini-college, 
zal David nader ingaan op de structurentheorie.  
Met voorbeelden uit de praktijk en uit zijn eigen leven 
(David heeft Joods-Portugese roots en is geboren en 
getogen in Marokko) zal David je door de structuren-
theorie leiden en vertellen welke kritiekpunten (bijv. de 
theorie over de vijf dimensies van Geert Hofstede) ten 
grondslag hebben gelegen aan het ontwikkelen van  
deze theorie. 

David Pinto

Prof. Dr. David Pinto, expert migratie, diversiteit & 
inburgering, is hoogleraar/directeur van het Inter-
cultureel Instituut (ICI) in Amsterdam. Het ICI is  
sinds 1982 een expertisecentrum voor diversiteit. 
Naast 15 boeken en tal van artikelen en columns is 
David Pinto de bedenker van:
•	 	het	concept	“doodknuffelen”	van	migranten	in	

Nederland;
•	 	het	concept	en	de	uitwerking	van	inburgerings

cursussen;
•	 	de	“structurentheorie”	aangaande	verschillen	 

(in perceptie en gedrag) tussen groepen,  
organisaties en individuen;

•	 	de	DrieStappenMethode	(DSM)	hoe	(groepen,	
organisaties en individuen) effectief kunnen 
omgaan met verschillen met behoud van ieders 
eigenheid;

•	 	naast	de	(binnen	de	motivatieleer)	befaamde	 
“Piramide van Maslov” (voor “The West” – 12%), 
bedenker van de Piramide van Pinto  
(voor “The Rest” – 88%).

Johannes Postema

Johannes is Toegepast Psycholoog en een nuchtere 
idealist. Als mede-eigenaar van het bedrijf ‘Beren op 
de Weg’ stimuleert hij de aansluiting tussen onderwijs 
en werkveld door middel van coaching, training en 
advies. De afgelopen jaren heeft hij vele TP studenten 
begeleid richting een 
stageplaats of baan. 
Johannes is in 2012 
afgestudeerd aan de 
opleiding Toegepaste 
Psychologie aan de 
Hanzehogeschool te 
Groningen. Hier heeft hij 
tevens het Honours Talent 
programma voltooid.  
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Informatie RINO Groep

De TP’er als ondernemende 
professional 
(door Johannes Postema) 
(in het kader van “start” in “start sharing”)
De ‘ondernemende houding’ is in! Waar je vroeger nog 
gewoon kon werken of studeren wordt er nu van je 
verwacht dat je je pro-actief opstelt ten bate van 
opleiding of werkgever.  Vooral bij een werkgebied waar 
nog terrein te winnen valt is de ondernemende houding 
een noodzaak. Johannes zal in deze lezing ingaan op de 
kansen voor TP’ers, wat volgens hem de toegevoegde 
waarde is van de Toegepast Psycholoog en hoe je dit 
kunt verzilveren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
neemt hij je mee in de zoektocht naar de identiteit van 
de TP’er als ondernemende professional. 

De rol van de Toegepaste  
Psycholoog in migratie,  
diversiteit & inburgering 
(door Prof. Dr. David Pinto)
In deze lezing zal David Pinto vertellen over de door 
hem ontwikkelde DSM methode (Drie Stappen Methode). 
Deze methode helpt je om profijt te hebben van de 
diversiteit van onze hedendaagse samenleving.  
Met de DSM leer je om mensen niet alleen vanuit jouw  
perspectief, maar ook vanuit dat van anderen te bekijken. 
Hierdoor kun je met een grote verscheidenheid van  
mensen effectief communiceren.

AANMELDEN
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Lef & Ondernemerschap
Keuze of noodzaak?
 
door Egbert Edelbroek

Meedoen of verzuipen.
‘Ik wil later een eigen bedrijf beginnen en ik weet dat 
het me gaat lukken’. Veel ambitieuze studenten hebben 
deze droom. De één vanuit de passie voor een product 
of dienst, de ander gedreven door de vrijheid en 
creativiteit. Maar wat voor de één een droom is, kan 
voor een ander een spookbeeld zijn. Er komt tenslotte 
van alles bij kijken en je moet best heftige onzekerheden 
accepteren. Ondernemerschap gaat gelukkig niet alleen 
over het starten of runnen van een eigen bedrijf.  
Maar één ding is zeker, droom of geen droom, van alle 
studenten en werkende mensen wordt de komende jaren 
steeds meer ondernemendheid verwacht. Degenen die 
op tijd aan hun lef gaan werken hoeven zich een stuk 
minder zorgen te maken. 

Kans of bedreiging 
In dit artikel wordt duidelijk waarom ondernemendheid 
steeds belangrijker wordt en wat dit vandaag de dag 
inhoudt. Daarnaast krijg je antwoord op de vraag welke 

rol lef hierbij speelt en hoe je dit kunt ontwikkelen. 
Verder ontdek je dat lef en ondernemerschap niet zozeer 
(noodzakelijke) bedreigingen zijn, maar dat ze jou vooral 
mooie kansen bieden voor zowel werk als privé. 

Ondernemen wordt de norm 
De moderne arena van het bedrijfsleven verandert in snel 
tempo. De turbulente ontwikkelingen in de wereld en in 
de markt vragen steeds meer om flexibele en innovatieve 
bedrijven. Bedrijven vragen daarom op hun beurt om 
leergierige en ondernemende medewerkers, die zelf 
verantwoording willen dragen voor hun inzetbaarheid  
en toegevoegde waarde, om medewerkers met meer 
veranderbereidheid en verandervermogen.  
Kortom: werkgevers hebben behoefte aan medewerkers 
met meer lef (Van de Hoff, 2011). Lef om bestaande 
regels, instrumenten en gewoontes ter discussie stellen, 
om buiten de kaders te durven denken en handelen. 
Een trend die onlosmakelijk met deze ontwikkelingen 
samenhangt, is dat functies steeds sneller veranderen  
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en steeds korter bestaan. Het diploma is steeds minder 
een garantie voor werk, en maakt hoe langer hoe meer 
plaats voor prestaties als maatstaf en garantie voor  
werk (Wilthagen, 2013).  

Je ziet overal dat bedrijven steeds vaker ZZP-ers inhuren, 
omdat dit aansluit bij hun stijgende behoefte aan 
flexibiliteit. Ook het reguliere werken (voor een salaris) 
gaat daarom hoe langer hoe meer op ondernemen 
lijken. Steeds meer bedrijven werken met ‘werkonder-
nemerschap’; werknemer zijn en tegelijkertijd mee- 
ondernemen. Je krijgt dan een matig salaris, maar deelt 
wel mee in de winst. De zekerheden van een vaste baan 
verdwijnen bij steeds meer organisaties in rap tempo  
en werknemers moeten zich steeds opnieuw bewijzen. 
Ze moeten zelf hun toegevoegde waarde in de gaten 
houden en op peil brengen, en steeds opnieuw onder-
handelen over hun beloning. 

Gradaties in ondernemendheid 
Wanneer noem je iemand ondernemend?  
De belangrijkste kenmerken kun je vinden in de tabel. 

•	 Persoonlijke	ontwikkeling	
•	 Avontuur
•	 Anderen	inspireren	
•	 Vrijheid
•	 Creativiteit	
•	 Iets	voor	anderen	betekenen	
Hoe meer je van deze waarden herkent als belangrijk 
voor jou, hoe meer ondernemen (of ondernemendheid) 
jou te bieden heeft. Of herken je je kernwaarden nog 
niet en heb je dus nog geen kompas in je leven? 
Wanneer je het lef hiervoor ontwikkelt krijg je nog meer 
cadeau. Lef maakt het bijvoorbeeld makkelijker om 
gezonde relaties te hebben (met je partner en met 
vrienden en familie) en om met tegenslagen om te gaan 
(volharding). Lef verruimt je blik en vergroot je wereld. 

Lef kun je leren 
Het ontwikkelen van je ondernemendheid en lef is 
makkelijker dan je denkt. Veel mensen denken dat je je 
vaak buiten je comfort zone moet begeven en je je dus 
vaak oncomfortabel zal voelen. Het mooie is dat je  >> 

Ondernemer versus Manager

Gericht op: Gericht op:
hoofdlijnen (helikopterview, richting geven)   details (korte termijn, controleren) 

nemen en accepteren van risico’s 
(en energie richten op inzet eigen kwaliteiten) 

vermijden en minimaliseren van risico’s 

ontwikkelingen buiten het bedrijf 
(en de vertaling daarvan naar kansen en 
bedreigingen voor het bedrijf) 

processen binnen het bedrijf 
(en het verbeteren daarvan)

verandering stabiliteit

neemt vaak initiatief (creëert)   werkt initiatieven uit (implementeert) 

Hoe meer je je gedraagt volgens de linker kolom,  
hoe meer ondernemend je bent (Weggeman, 2000).  
Bij degenen die een eigen onderneming gestart zijn  
en dit weten vol te houden is dit meestal erg hoog. 
Gelukkig kun je leren om ondernemender te worden  
en het vereiste lef daarvoor te ontwikkelen. 

Ondernemen maakt je rijker 
Het werken aan je ondernemendheid en lef en heeft je 
meer moois te bieden dan je je tot nu toe misschien 
realiseerde. Een meer ondernemende houding uit zich 
niet alleen in de kwaliteit van je werk, maar zeker ook in 
de kwaliteit van je leven daarbuiten. Ga eens na voor jezelf 
hoe belangrijk de volgende waarden zijn in jouw leven:  
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Over de auteur
Egbert Edelbroek (1975) heeft nooit een baan gehad. 
Direct na afronding van zijn studie Organisatieweten-
schappen begon hij voor zichzelf en is sindsdien  
altijd ondernemer gebleven. In 2010 richtte hij  
Lef Academy http://www.lef-academy.nl op met 
inmiddels een team van trainers/coaches.  
Daarnaast is hij gastspreker bij Fontys Centrum voor 
Onder nemerschap en doet hij onderzoek naar lef in 
organisaties. 

De missie van team Lef Academy is mensen inspireren 
tot het vergroten van hun wereld en hun mogelijk-
heden door hen te begeleiden bij het verkennen en 
verleggen van hun persoonlijke grenzen. Onder het 
motto ‘practise what you preach’ laten ze professionals 
nieuwe mogelijkheden ervaren en hun persoonlijk lef 
vergroten.

	  

je juist in steeds meer situaties (die eerst buiten je 
comfort zone vielen) op je gemak zal voelen. Je vergroot 
je comfortzone dus. Door stapje voor stapje succes-
ervaringen op te doen; net er buiten. Je hoeft je dus 
maar een paar keer oncomfortabel te voelen (en maar 
een beetje) en daarna nooit meer (Snyder & Lopez, 2011).   
Ook denken veel mensen dat hun dromen toch niet 
haalbaar zijn. In de praktijk zul je merken dat wanneer 
je je doel (dat nu nog ver weg is) opknipt in kleine 
stukjes, je comfortzone en je zelfvertrouwen daar 
vanzelf naartoe groeien. Je kunt op die manier veel 
grotere doelen bereiken dan dat je eerst dacht. 
Bovendien zul je merken dat de angsten die je tegen-
houden 9 van de 10 keer onterecht (of sterk overdreven) 
zijn. Dat komt doordat ons lichaam en onze hersenen 
vele, vele malen trager evolueren dan de samenleving. 
Onze angsten stammen nog uit een tijd waarin er veel 
meer reële gevaren waren, terwijl onze angsten in deze 
tijd bijna altijd onterecht zijn (Plutchick, 2003).  
Veel mensen ervaren bijvoorbeeld heftige angst bij het 
spreken voor een groep (of bij het idee alleen al).  
Ook dat is een oerangst die ooit nuttig was, in een tijd 
waarin afwijzing door de groep echt levensbedreigend 
was. Je was immers van de groep afhankelijk voor 
voedsel en bescherming. Nu is diezelfde angst er nog 
steeds, maar totaal niet meer terecht. Ze zeggen niet 
voor niets dat angst een slechte raadgever is. Het is een 
bron van vele belemmerende overtuigingen. Door jezelf 

stapje voor stapje te confronteren met je angsten kun  
je deze ‘verkeerde programmering’ corrigeren en 
terugbrengen tot een realistisch niveau. 

Frustratietolerantie (veerkracht) ontwikkelen
Lef tonen impliceert dat je accepteert dat het risico dat 
je neemt werkelijkheid wordt. Niet iedereen krabbelt 
even snel en even handig overeind na een tegenvaller, 
want mensen hebben verschillende coping-stijlen. Wie 
geleerd heeft sneller overeind te komen heeft meer lef, 
want hij zal eerder geneigd zijn opnieuw een vergelijk-
baar risico te nemen. Gelukkig kun je je coping stijl 
veranderen. Bij een effectieve stijl hoort bijvoorbeeld het 
organiseren van sociale steun, omdat het tijdig en open 
kunnen bespreken van tegenvallers de verwerking vaak 
aanzienlijk versnelt (Pury, 2010). 

Fysiek, sociaal en zakelijk lef 
Het lef van politieagenten die gevaarlijke inbrekers 
achterna gaan, is anders dan van een medewerkster  
die haar baas kritische feedback geeft van een onder-
nemer die wil investeren in een project waarvan onzeker 
is of het rendabel zal zijn, of van de medewerker die   
besluit dat het beter is om de regels deze keer te 
negeren (Goud, 2005). 

Realiseer je je dat je al over een aardige dosis lef beschikt 
(van al deze varianten wel iets)? De noodzaak voor lef 

http://www.lef-academy.nl
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ontwikkeling begint bij elk mens al heel vroeg. Tijdens 
het doorlopen van je levensfasen moet je steeds nieuwe 
psychologische crises overwinnen. Als kind moet je je 
onthechten van je ouders. Als iets groter kind ga je 
relaties aanknopen en moet je voor jezelf opkomen.  
Als jong volwassene moet je in je eigen onderhoud  
gaan voorzien en krijg je te maken met tegengestelde 
belangen. Hierbij leer je noodgedwongen opkomen  
voor jezelf. Om je normaal te kunnen handhaven in  
de maatschappij heb je dus al een aardige dosis lef 
opgebouwd.

Meervoud van lef is leven 
Laat jij je nog langer leiden door je (prehistorische) 
angsten of wil jij je leven en verrijken en je horizon 
verbreden? Of blijf je liever ‘op de bijrijdersstoel van je 
eigen leven’ zitten en wacht je af waar anderen jouw 
leven naartoe sturen?! Zijn jouw ‘growth needs’ sterker 
dan je ‘safety needs’?  

It’s up to you! Design your own life! 
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Persoonlijk Ondernemerschap
Van Speelbal naar Sterspeler
door Paulien van der Krift

Auteur: Mariken van de Loo. Uitgeverij Boom/Nelissen

Geen speelballen, maar 
sterspelers
Egbert Edelbroek was in zijn 

artikel over Lef & Ondernemer-
schap niet de enige die stelt dat een ondernemende 
houding een maatschap pelijke noodzaak is geworden.  
In het boek Persoonlijk Ondernemerschap, dat rijk 
geïllustreerd is met waar gebeurde cases, reikt Mariken 
van de Loo in 170 pagina’s een handboek aan waarmee 
de lezers thuis zich kunnen ontwikkelen van speelballen 
naar sterspelers. Maar bovenal geeft ze een krachtige 
onderbouwing van waarom dit noodzakelijk is geworden 
en waar deze noodzaak vandaan komt. Daarvoor be-

schrijft ze zes trends binnen de organisatiewereld  
die ertoe hebben geleid dat passiviteit nu passé is.  
De boodschap in een notendop: organisaties willen 
actieve – geen reactieve – werknemers die een unieke 
waarde toevoegen en het verschil voor hen maken.

Jezelf besturen als onderneming
Nadat van de Loo je er van heeft overtuigd dat onder-
nemerschap van groot belang is, beschrijft ze hoe je dit 
kunt ontwikkelen aan de hand van haar Zelfsturings-
kompas. Deze gebruiksaanwijzing bevat een plan met 
drie grote lijnen die je moet volgen om jezelf te kunnen 
besturen als een onderneming, rijk ingekleurd met  >> 
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allerlei do’s en don’ts, praktische oefeningen en terug-
kerende feitjes.

Het ‘Zelfsturingskompas’ ziet er als volgt uit:

Stap 1: Zelfkennis
Om jezelf als instrument optimaal te kunnen benutten, 
moet je jezelf eerst kennen en begrijpen, zo is de 
insteek. Volgens van de Loo is de eerste stap tot 
persoonlijk ondernemerschap dan ook het in kaart 
brengen van je eigen functioneren als sociale machine. 
Deze ‘machine’ bestaat uit negen elementen – bijvoor-
beeld normen en waarden, kwaliteiten, overtuigingen en 
drijfveren – die je met bewustzijn kan leren te besturen.

Stap 2: Sturing
De tweede stap tot persoonlijk ondernemerschap is  
het bewust worden van hoe je omgeving jou als sociale 
machine beïnvloedt en hoe je deze invloeden kunt 
benutten of weerleggen om jouw toegevoegde waarde 
voor een organisatie te vergroten. Maar de weg hier 
naartoe bevat enkele hobbels, vijf in totaal volgens  
van de Loo. Met deze stap leer je welke factoren vanuit 
je omgeving je belemmeren om je ware potentieel  
‘te verzilveren’.

Stap 3: Kompas
De laatste stap is een daad van toepassing en borging 
van de vorige twee stappen. Met je ‘zelfsturingsdash-
board’ ga je jezelf besturen als een ware onderneming. 
Van de Loo laat je zien welke knoppen zich precies op 
dit dashboard bevinden en hoe de besturing naar ‘jouw 
succesformule’ werkt.

Als klap op de vuurpeil krijg je bij aankoop van het  
boek er een gratis werkboek bij, die je wel even online 
moet aanvragen. Hierin kun je de zelfanalyses uitvoeren 
waartoe je in het boek wordt aangemoedigd. Deze 
aanvulling maakt Persoonijk Ondernemerschap een  
waar pakket van activerende werkvormen.

Jeanne d’Arc en een schop onder je…
Van de Loo begint haar boek met Jeanne d’Arc als 
voorbeeld te stellen, zij die tijdens de burgeroorlog in 
Frankrijk een doorslaggende rol speelde. Haar onder-
nemerschap werd uiteindelijk beloond met een plek  
op de brandstapel. Maar, zo slaat van de Loo de brug, 
later werd ze wel zalig verklaard. Haar missie is om vele 
Jeanne d’Arcs te creëren, die een eigen koers durven  
te zetten en het verschil durven te maken. 

Van de Loo heeft niet als doel je slechts voor te lichten, 
maar vooral om je puntmatig te overtuigen en te 
activeren. Het boek is ter wille van dat doel overspoeld 
met uitspraken zoals ‘succesformule’, jouw ‘houdbaar-
heidsdatum’en het ‘verzilveren van je potentieel’  
(vooral dat laatste zal je vaak tegenkomen). Veelal klinkt 
het boek opzwepend, hier en daar spelend op je schuld-
gevoel en pak-deze-kans-van-je-leven-achtig.  
Deze schrijftstijl doet mij persoonlijk denken aan  
The Secret van Rhonda Byrne, een boek waar ik  
– ondanks diens geringe omvang – nauwelijks doorheen 
kon komen. Ik krijg bij het lezen van een boek niet 
graag het gevoel dat ik moet ‘pompen of verzuipen als 
de enige manier’. 

Maar daar houdt de vergelijking met Australisch- 
Amerikaanse praatmakerij ook meteen bij op. De soms 
wat cynisch-makende, dikgedrukte vragen tot zelfreflectie 
doen geen afbreuk aan de rake inhoud van Persoonlijk 
Ondernemerschap. Het klopt als een bus dat er steeds 
meer eigen initiatief, zelfsturing, zelfstandigheid en 
onderscheidend vermogen wordt gevraagd van werk-
nemers. Bij velen rijzen de vragen ‘waarom?’ en ‘hoe 
dan?’. Voor een overtuigend en toegankelijk antwoord 
moet je bij van de Loo zijn. Na afloop heb je nauwelijks 
nog vragen over. Van de Loo biedt geen wonderen of 
tovertrucjes, maar wel de onvermijdelijke realiteit op een 
verteerbare manier, vergezeld door een kompas, een 
werkboek en een hartelijke schop onder het achterwerk. 
 

18   BOEKBESPREKING

Het klopt dat er steeds meer 
eigen initiatief, zelfsturing, zelf-
standigheid en onderscheidend 
vermogen wordt gevraagd van 
werk nemers. Bij velen rijzen 
de vragen ‘waarom?’ en ‘hoe 
dan?’.

http://www.leauz.nl/boek/werkboek
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Wie ben je?
Mijn naam is Nasla 
Wevers, 30 jaar en 
wonend in Twente.  
In 2006 ben ik af-
gestudeerd als maat-
schappelijk werker 
(MWD). Sindsdien werk  

ik  in de hulp verlening. Ik begon in de jeugd hulp-
verlening. Het was nog een pionierstijd, waarin we 
de jongeren op straat op gingen zoeken met 
condooms en tipjes met ons telefoonnummer. 
Hoe meer chaos, hoe meer problemen, hoe 
interessanter ik het vind. 

Als MWer weet je van heel veel dingen een beetje 
maar ik wilde meer ‘de diepte van de mens in’. 
Toen heb ik besloten om TP te gaan doen, wat ik 
in 2013 afgerond heb. Ik ben gaan werken in de 
psychiatrie als ambulant begeleider. Erg mooi en 
je bent nooit uitgeleerd! Je moet zelf ook een 
beetje gek zijn om dit werk te willen doen, maar 
als je de beweging en dankbaarheid ziet  bij de 
mensen geeft dat zo’n kick. 
 

Wat doe je?
Door de transitie is het een chaos in hulpverle-
ningsland. Ik kon overstappen naar een andere 
werkgever, waar ik ook als ambulant begeleider 
aan de slag ben gegaan. Dit bevalt erg goed, 
maar het valt me zwaar dat cliënten momenteel  
de dupe worden van alles wat speelt. Om me te 
blijven onderscheiden, een nog betere hulpverlener 
te worden, ben ik weer naar school gegaan. 
Ik ben nu NMI register Mediator en ik volg nu 
de opleiding tot familie Mediator. 
Ik ben mijn eigen onderneming gestart;  
www.mediator-twente.nl. Het mogen helpen van 
andere mensen vind ik van onschatbare waarde.
 
Wat is jouw ‘Take Home Message’?
Blijf ten eerste geloven in jezelf en in de dingen 
die je doet. Onderscheid jezelf van anderen zodat 
jij degene bent die opvalt in de menigte. Als TP-er 
heb je een brede achtergrond, zet dat in. Combi-
neer dit met energie, eerlijkheid en humor dan 
ben je al een heel eind. Liever spijt van iets wat je 
hebt gedaan dan van iets wat je niet hebt gedaan. 
De mooiste leermomenten zitten in de grootste 
mislukkingen, dus je hebt altijd wat te winnen!

Wie ben je?
Mijn naam is Daisy Gubbels,  
ik ben 27 jaar en woon in het 
peeldorp Meijel. Jongste uit  
een gezin met twee dochters, 
water man, ENFP, vastbera-
den, eigen zinnig en creatief. 

Voetballer, muziek liefhebber en hobby fotograaf. 

Wat doe je?
Als afgestudeerd TP’er heb ik een eigen praktijk 
Daisy Gubbels Coaching (www.daisygubbels.nl). 
Psychosociale en pedagogische hulpverlening, 
bestaande uit coaching, counseling, gezins-
begeleiding, training en advies. Een belangrijke 

tak binnen mijn praktijk is artiestenpsychologie 
(www.artiestenpsychologie.nl). Coaching, training 
en advies aan beginnende en gevorderde artiesten, 
hun managers en producenten. 

Wat is jouw ‘Take Home Message’?
‘Decide that you want it more than you are 
afraid	of	it’	-	Bill	Cosby
Laat je inspireren en ervaar waar je interesses en  
je kwaliteiten samen komen. Denk in mogelijk-
heden  en omgeef je met de mensen die je 
stimuleren. Stop je twijfels en onzekerheden niet 
weg, maar laat ze er zijn. Durf te geloven in dat 
wat kan zijn en werk vervolgens hard, heel erg 
hard! 

http://www.mediator-twente.nl
http://www.daisygubbels.nl
http://www.artiestenpsychologie.nl
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Wie ben je?
Runa van den Broek, 27 jaar,  
TP gestudeerd in Groningen.  
Ik woon samen en ik houd van 
motorrijden, muziek, onder-
nemen en een goed gesprek. 

Wat doe je?
Direct na mijn afstuderen (april 2014) ben ik 
begonnen met mijn bedrijf: RUNA - coacht & 
geeft richting. Hierbij begeleid ik ondernemende 
twintigers en dertigers die enige tijd hebben 
geëxpe rimenteerd met hun werkzaamheden en 
zich nu willen gaan profileren. Dat houdt in dat je 
knopen moet doorhakken: activiteiten afstoten of 
nieuwe dingen gaat ondernemen, zodat er alleen 
activiteiten of opdrachten overblijven die helemaal 
bij jou passen. Ik doe dat aan de hand van het 
ontdekken van je top 5 kernwaarden en je 
levensmissie, oftewel jouw ‘waarom’. Dat is heel 

persoonlijk. Het interessante is dat je op basis 
hiervan veel makkelijker keuzes kunt maken op 
zowel zakelijk als persoonlijk vlak. 

Ondernemen is pittig. Je wordt continu geconfron-
teerd met hoeveel je nog te leren hebt. Toch heb ik 
iedere dag plezier en geniet ik van waardevolle 
ontmoetingen. De mooiste momenten vind ik 
wanneer mijn klanten ontdekken hoe zij kunnen 
bijdragen aan iets dat groter is dan henzelf.  
Dat geeft heel veel voldoening! 

Wat is jouw ‘Take Home Message’?
Zoek mensen op waar je wat van kunt leren en  
ga veel met hen om. Ga vooral ook dingen doen 
vóórdat je er klaar voor bent, want een perfecte 
voorbereiding bestaat niet. Je ontwikkelt je pas 
echt als je het daadwerkelijk doet en dán  
komt het in een stroomversnelling. 

Wie ben je?
Ik ben Mieke van Herk en 
in ben de opleiding TP 
gaan doen toen ik 40 
werd, in 2007. In 2010 
heb ik de bachelor in  

3 jaar cum laude afgerond. Ik was zeg maar wat 
“fanatiek”, in alle vakken! 

Wat doe je?
Zoals ik ook tijdens de opleiding alle vakken 
interessant vond, heb ik dat nu ook een met het 
werk dat ik als zelfstandige doe sinds juli 2010.  
Ik heb 20 jaar ervaring in de sociale verzekeringen 
en re-integratie en 1 van de redenen dat ik voor 
mezelf ben gaan werken is omdat ik af wilde van 
nog meer “multi-problematiek”. Na 20 jaar in 
loondienst te zijn geweest was voor mij de 
grootste uitdaging “het ondernemer worden”.  
Achteraf bekeken heeft dat er wel voor gezorgd 
dat ik als één van de weinigen van mijn opleiding 

niet aanloop tegen de miskenning van het 
diploma. Ik hoef niet te concurreren met geregis-
treerde hulpverleners. Ik moet me wel invechten in 
de commerciële markt. Dat is ook best lastig, maar 
het levert ook op, want daar zit ook wel het geld. 
Mijn leeftijd, maar liever zeg ik ervaring (smile), 
brengt met zich mee dat ik al deskundige was op 
een gebied, namelijk re-integratie. Ik ben nu dus 
ook in te huren als trainer voor uitkeringsgerech-
tigden en daar weet de markt mij ook goed te 
vinden inmiddels. Dus mijn strategie is om dat 
voldoende te doen om te blijven bestaan, en op 
rustige momenten geniet ik van de kleinere,  
maar leukere maatwerkklussen voor bedrijven in 
de omgeving. 

Wat is jouw ‘Take Home Message’?
Mijn take home message staat gelijk aan de 
manier waarop ik werk, namelijk oplossings-
gericht: als het werkt, doe er meer van,  
werkt het niet, doe iets anders!


