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WOORD VOORAF

Dit is een boek over persoonlijke ontwikkeling. Ik zie het als de 
kern van het menselijk bestaan je als persoon te ontwikkelen. 
Zonder deze kern is al het andere aardig tijdverdrijf, maar niet 
essentieel. Wie de essentie van zijn bestaan opzoekt, komt zich-
zelf tegen. Het leven blijkt dan een aantal vragen te stellen die 
niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Het is mogelijk het ant-
woorden op die moeilijke vragen uit te stellen, maar zolang ze on -
beantwoord blijven, blijven ze bestaan. Van afstel is geen sprake. 
Af en toe kom ik mensen tegen die tot het bittere einde de zich 
ophopende vragen ontlopen. Tegelijkertijd zie ik hen steeds meer 
vastlopen. De essentie van het leven vindt haar weg naar het be -
wustzijn, gaat het niet goedschiks, dan wel kwaadschiks. De vra-
gen die het leven stelt maken persoonlijke ontwikkeling geen 
keuze maar een gegeven. Je kunt je ontwikkeling aangaan, of je 
kunt haar miskennen. In beide gevallen heeft het leven een daar-
bij passend verloop. Wie de zich opdringende vragen wil horen, 
wint gaandeweg aan wijsheid. Wie liever doof blijft, raakt gaande-
weg verbitterd en afgesloten.

Ik ontmoet in mijn werk gelukkig veel mensen die heel graag 
hun persoonlijke ontwikkeling willen aangaan. Zij komen zich-
zelf tegen in hun werk als manager of professional, en ervaren 
dat een vaardigheidstraining geen afdoende antwoord is op hun 
vragen van persoonlijke aard. Zij tonen bereidheid te luisteren 
naar de roep om te groeien die vanuit hun binnenste klinkt, 
maar weten niet altijd hoe zij hun bereidheid moeten omzetten 
in daadwerkelijke beweging. De zoektocht naar de weg ken ik uit 
eigen ervaring, en is een belangrijke basis en inspiratiebron 
geweest voor het schrijven van dit boek. Het geeft, naar ik hoop, 
handvatten om de reis naar je kern, de essentie van wie je bent, 9



voort te zetten of te beginnen. Zoeken blijft het altijd, en hoewel 
misschien een cliché, blijkt het doel van deze reis niet zozeer de 
eindbestemming te zijn, maar het zoeken en bewegen daar naar-
toe. Ik hoop dat het hier geschrevene je op je reis inspireert. 

Het schrijven van dit boek is al jarenlang een wens van me, 
maar pas in het afgelopen jaar waren de condities zodanig dat 
het ook lukte deze wens te verwezenlijken. Ik ben daarvoor veel 
mensen dankbaar. Als eerste ben ik dank verschuldigd aan 
 Harry Starren, directeur van de Baak, die me al geruime tijd sti-
muleerde in mijn wens om een boek te schrijven, en die me er 
regelmatig aan herinnerde om daaraan ook werkelijk te begin-
nen. Ik had dit boek niet kunnen schrijven zonder een persoon-
lijke ‘draai’ die me dichter bij mijzelf bracht. Een hernieuwde, 
diepere blik in de spiegel. Ik weet nu dat ik de richting van die 
stap al lang zocht maar niet kon vinden. Ik ben Wibe Veenbaas, 
Morten Hjort en Joke Goudswaard zeer dankbaar voor hun per-
soonlijke begeleiding, wijze lessen en zo nu en dan stevige con-
frontaties. Zij toonden mij dat wezenlijke ontwikkeling haalbaar 
is, en dat het lichte kan groeien als het zware er ook mag zijn. In 
mijn werk heb ik het geluk een groep collega’s en vrienden om 
mij heen te hebben, freelance of ‘vast’ verbonden aan de Baak. 
Hen – teveel om persoonlijk te noemen – dank ik voor de vele 
inspirerende gesprekken, de persoonlijke confrontaties, onze 
samenwerking, en de voorbeelden die zij waren. Zonder de vaak 
inspirerende en soms uitdagende omgeving die ik in de Baak 
heb gevonden, had ik dit boek niet geschreven. Ten slotte ben ik 
dank verschuldigd aan mijn echtgenote Ghislaine, die als eerste 
het manuscript las en mij ervan verzekerde dat het ‘iets was’. Dit 
stimuleerde me om verder te gaan, en dat wat ik graag wil delen 
uit te diepen en leesbaar te maken. 

Godfried IJsseling
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INLEIDING

OVER PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Persoonlijke ontwikkeling is populair. Waar 20 jaar geleden nog 
honend werd gedaan over de zelfontdekkingen van een kleine 
groep ‘zweverige types’, daar begeven zich nu ook de harde 
zakenmensen op het pad naar zelfkennis. Er ontstaat acceptatie 
dat jezelf zijn en effectief zijn met elkaar verbonden zijn. Geluk 
in werk is niet langer alleen een luxe meer maar wordt steeds 
meer een legitieme wens die door werkgevers ondersteund en 
gestimuleerd wordt.

Een groeiende groep managers en leidinggevenden zoekt op 
dit pad naar verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Wie die 
richting opgaat begeeft zich op een minder concreet en meet-
baar terrein, een terrein waar het gaat om essentiële persoonlijke 
vraagstukken. Vragen van deze aard gaan over authenticiteit, 
meer jezelf kunnen zijn, je oorspronkelijkheid kunnen inzetten. 
De ‘match’ vinden tussen wie je bent en wat je doet. Veel mensen 
willen in hun werk meer van zichzelf kwijt, maar weten niet hoe 
dit te bewerkstelligen. Ze zijn – niet helemaal onterecht – bang 
voor de kwetsbaarheid die meer van jezelf laten zien in werk met 
zich meebrengt. Wie meer zichzelf is, kan ook makkelijker wor-
den geraakt. Wie een rol speelt, is moeilijker grijpbaar.

Wat maakt dat mensen zo graag zichzelf willen zijn? Is het een 
hype, een modeverschijnsel, of is het bittere noodzaak? Zelf heb 
ik ervaren dat naarmate ik trouwer werd aan wat ik wilde doen 
en zijn, het moeilijker werd een rol te spelen of dingen te doen 
die niet bij me pasten. Terwijl ik steeds sterker mijn gebrekkige 
effectiviteit voelde in aspecten van mijn werk die me niet lagen, 
voelde ik me krachtiger worden in die aspecten die me wél lagen. 
Je oorspronkelijke kracht voelen in wat je doet geeft veel energie 
en kwaliteit, terwijl van jezelf iets moeten maken wat er niet inzit 11



juist veel energie kost. In zoverre is je persoonlijk ontwikkelen 
– gezien de hoge eisen die werk stelt – geen overbodige luxe. Steeds 
meer mensen ervaren dit en gaan op zoek naar hun werkelijke, 
authentieke bron.

We leven in een wereld waarin excellentie in wat je doet nood-
zaak is geworden om écht te kunnen blijven doen wat je graag 
wilt doen. Er is veel concurrentie. Dus: als je leuke dingen wilt 
doen, zorg dan dat je er goed in bent. Een manier om daarmee 
om te gaan is de rol die je hebt ingestudeerd tot in de puntjes te 
beheersen. Dat is het pad van hard werken, jezelf voorbij stre-
ven, zwoegen en zweten. Een andere strategie is bij jezelf te be -
ginnen, je af te vragen uit welke unieke aspecten je bent op -
gebouwd, je kracht leren kennen die zich vanaf je geboorte heeft 
gevestigd en verfijnd, en die de ruimte te geven. Ook dat is hard 
werken, maar zo voelt het niet.

En zo ondergaat het denken over effectiviteit een verdieping. 
Medewerkers wegen hun behoefte aan effectiviteit en presteren 
steeds meer af tegen hun behoefte aan geluk, balans, vitaliteit en 
zinvol werk. Het management van organisaties ziet steeds meer 
dat gelukkige medewerkers ook effectieve medewerkers zijn, en 
dus dat investeren in hun diepgaande persoonlijke ontwikkeling 
de investering waard is. 

Professionele ontwikkeling verschuift naar diep menselijke 
zaken. De unieke relatie van die diepgang met de dagelijkse prak-
tijk van werk is moeilijker uit te leggen, vooral omdat diepgang 
vanwege haar fundamentele karakter met het hele leven te maken 
heeft. Diep menselijke vragen laten zich moeilijk algemeen om -
schrijven, maar hebben een heel concrete invloed op het dage-
lijks functioneren. Zo heb ik meegemaakt dat mensen die aan 
oververmoeidheid leiden, overspanning of burnout, op bijna 
gewelddadige wijze geconfronteerd worden met dergelijke per-
soonlijke vraagstukken. Soms komen zij erachter dat zij al jaren-
lang vechten tegen wie ze in wezen zijn, en tegelijkertijd het con-
tact met zichzelf zijn verloren. Ze ervaren dat gevecht, nu de 
werkdruk overweldigend wordt, als ondraaglijk. De confron-
tatie met de grote druk van het werk zou nog wel te doen zijn, 
maar de groeiende confrontatie met de eigen fundamenten maakt 
het onmogelijk de ontkenning en het spelen van een rol vol te 
houden. Er lijkt maar één uitweg over te blijven: werkelijk in de 12
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spiegel kijken, erkennen wat je ziet, daarmee leren leven, de ge -
breken maar ook de kracht ervan leren kennen, en wie je bent 
leidend te laten worden voor hoe je leeft. 

Gelukkig is niet alleen burnout voor steeds meer mensen een 
reden om eens goed te kijken naar hun fundamenten. Er is een 
groeiende groep mensen die zoeken naar manieren om als mens 
beter te worden, gelukkiger, vitaler, meer zichzelf, en meer in ba -
lans met hun omgeving. Ze doen dat voor zichzelf én ten behoeve 
van hun effectiviteit. Het bereiken van authenticiteit is iets wat 
steeds meer mensen zien als een voorwaarde voor effectiviteit. 

De grote vraag die onderzocht moet worden is: wie ben je dan? 
Hoe kun je erachter komen wie je diep vanbinnen bent? Is het 
voldoende om te zeggen: ‘Ik ben resultaatgericht’? Over wie heb 
je het als je spreekt over die resultaatgerichtheid in jezelf? Ben je 
als vader, moeder, of echtgenoot ook resultaatgericht? Of ben je 
dan iets anders? En als je al die eigenschappen – resultaatgericht, 
perfectionist, verzorger, luisteraar, beschouwer – allemaal zou los-
laten, wie ben je dan nog?

Bij het stellen van deze vragen wordt duidelijk dat we iemand 
zijn als essentie, en daarnaast iemand zijn geworden als per-
soonlijkheid met kwaliteiten en eigenschappen. In verschillende 
situaties hebben we verschillende gezichten. Maar als het span-
nend wordt, dan voelen we ons fundament, de kern van ons 
wezen. Een groeiende groep mensen wil daar meer van weten, 
heeft een glimp opgevangen van de bevrijdende werking van het 
jezelf mogen zijn, en het loslaten van het ‘heilig moeten’. 

Steeds meer mensen willen al die kwaliteiten die ze hebben 
opgedaan graag houden, maar komen er ook achter dat zij meer 
zijn dan dat. Voor die mensen is dit boek geschreven. Om hen 
hier en daar een wegwijzer te bieden naar die kern van hun 
wezen.

HET DOEL VAN PERSOONLIJKE 
 ONTWIKKELING

Het bovenstaande beschrijft de legitimering of ‘noodzaak’ van 
het aangaan van je persoonlijke ontwikkeling. Die gaat over je -
zelf kunnen zijn, effectiviteit, en het op een gebalanceerde, vita- 13



liserende manier kunnen omgaan met de grote uitdagingen van 
werk en leven van nu. 

Een volgende vraag is hoe je dat alles dan bereikt. Dan is er 
sprake van een bestemming, ofwel iets waar je naar op weg gaat 
om jezelf te kunnen leren zijn. Ik geloof dat de weg naar jezelf 
worden is om steeds meer van jezelf toe te laten, steeds opener 
naar jezelf te kunnen kijken en te ervaren wat je ziet. Het is een 
reis naar binnen. Een reis ook in een ten dele onbekend land-
schap. Dat maakt het moeilijk een concreet doel te bepalen, 
want je weet niet waar je zult uitkomen. Deze reis heeft zo iets 
van een zwerftocht. Iets in je roept dat je op reis moet gaan, je 
weet niet precies waarnaartoe, je hebt het vertrouwen dat wan-
neer je aangekomen bent wel zult weten dat dat zo is, maar je 
kunt je moeilijk een voorstelling maken van de eindhalte.

Het woord ontwikkeling herbergt zowel een voorwaartse als 
een teruggaande beweging. Ont-wikkeling of ont-plooiing, zijn 
woorden die aangeven dat het doel vooruitgang is maar de me -
thode om daar te komen lijkt eerder iets weg te halen dan iets toe 
te voegen. Ontwikkelen is de verpakking weghalen van iets dat 
in-gewikkeld is. Ontplooiing is iets openvouwen dat opgevouwen 
is. In beide gevallen wordt door de handeling van ontwikkeling 
of ontplooiing iets zichtbaar wat er al was. Er wordt niet iets 
nieuws gemaakt, maar datgene wat hoewel verborgen al aan-
wezig was wordt uitgepakt en zo gevonden. Persoonlijke ont-
wikkeling is een ontdekking, niet een creatie.

WAT WORDT ONTWIKKELD?

Het moet dus helder worden wat er ontwikkeld of ontdekt dient 
te worden in persoonlijke ontwikkeling. Wat krijg je te zien 
 wanneer je de verpakking verwijdert? En misschien nog belang-
rijker: wat is die verpakking eigenlijk, wat zijn die wikkels die je 
langzaamaan afrolt? De beeldspraak maakt al duidelijk dat er in 
het hier gehanteerde mensbeeld sprake is van twee aspecten: ‘iets 
wat is ingepakt’ en ‘het verpakkingsmateriaal’. Wat ingepakt is, 
kun je je kern of essentie noemen. Die is kwetsbaar en puur, 
bevat alles wat je ten diepste bent, en ook je eigen uitstraling en 
kracht. De wikkels zijn je bescherming, dat wat je van jezelf 14
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gemaakt hebt door de jaren heen, je strategieën om met een 
soms bedreigende of vijandige wereld om te gaan. Anders ge -
zegd: het is de rijke schakering aan persoonlijkheidseigenschap-
pen die je op een andere manier zo herkenbaar maken.

Anderen zien vaak twee dingen bij je: ze zien wat je doet, hoe 
je probeert je staande te houden, je onzekerheid te maskeren, je 
manieren om controle te houden, én ze zien daardoorheen 
– soms heel subtiel – de straling van je essentie, je eigenheid, die 
niet voor niets vaak uitstraling wordt genoemd. Zowel je essen-
tie als je persoonlijkheid hebben een groot potentieel. Maar, dit 
potentieel wordt vaak beperkt door gedrag dat ontstaat vanuit 
de behoefte je te verdedigen, je kwetsbaarheid te beschermen 
tegen de ‘boze buitenwereld’. Die behoefte tot verdediging komt 
voort uit een diepliggende overtuiging dat we in de kern kwets-
baar zouden zijn. Eens, aan het begin van ons leven, was dat ook 
zo, wat je heeft geconditioneerd tot het opbouwen van bescher-
mingsmechanismen. Nu, als volwassene, moeten zowel de kracht 
van je kern als de beschermingsmechanismen opnieuw op waarde 
worden geschat.

DE JAS

In termen van in-gewikkeld en ont-wikkeld zou je kunnen zeg-
gen dat ieder mens een ‘jas’ aanheeft, die je hebt gevormd door 
de jaren heen, door de ervaringen die je opdeed gedurende je 
leven tot nu toe, door schade en schande, door kwetsingen of 
conditionering van buitenaf. Het is een bescherming geworden 
tegen de soms gure omgeving. Die jas is je persoonlijkheid. Het 
is de ‘interface’ met de omgeving. Je jas zorgt voor bescherming, 
maar hij zorgt er ook voor dat je een bepaald karakter hebt. Je 
karakter bepaalt de manier waarop je omgaat met de mensen en 
dingen om je heen. De jas of je persoonlijkheid is wat mensen 
zien. Wat eronder zit vermoeden ze, maar krijgen ze zelden 
rechtstreeks te zien. Ontwikkeling in deze termen is je meer 
laten zien zoals je bent, naakt, je oorspronkelijkheid.

Het is geen wonder dat het hebben van de jas naast dat die 
bescherming biedt het leven ook in-gewikkeld maakt, omdat 
deze je limiteert ten aanzien van wie je in je leven en werk zou 15


