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Tijd voor veerkracht

‘Evenwicht’, ‘een toestand van rust en harmonie’, 
‘toestand waarin alles aan alle kanten even zwaar is’ 

balans gedefinieerd in online woordenboeken
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Balanceren heb ik geleerd op de evenwichtsbalk in mijn 
turnperiode. Het lukte me dankzij training en vlieg-
uren om mijn lijf beheerst en onder controle te hou-
den zodat ik mijn koprol en sprongen kon doen. En 

omdat ik steeds de balk als een rechte streep voor me zag en 
wist dat die niet van zijn plek ging, onder geen beding. Balans 
is een woord dat hoort in een stabiele context. In een tijd waar 
verandering nog iets was om te managen, waar een begin en 
een eind aan zat. 
Die tijd laten we achter ons. Verandering is meer en meer de 
norm. De context om ons heen ontwikkelt zich voortdurend. 
Dit wordt ook wel de VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Com-
plex, Ambiguous) genoemd in de huidige managementlitera-
tuur. En dus hebben we het te doen met de horten en sto-
ten in ons leven, of het nu gaat over werk, familie, vrienden, 
sport, netwerken of loopbaan. We hebben een mindset nodig 
van groei en ontwikkeling. Het belangrijkste fundament van 
deze mindset is het concept van veerkracht of mentale fi theid. 
Aantrekkelijk aan deze theorievorming is voor mij dat het over 
kracht en meeveren gaat. Je kunt je versterken, voorbereid zijn 
op wat er aan kleine of disruptieve veranderingen in je werk 
en leven plaatsvindt. Je gesterkt weten helpt enorm om met 
vertrouwen de realiteit van elke dag aan te gaan, hoe woelig de 
baren soms ook zijn.

‘We moeten mensen gaan opleiden voor het 
leven. We moeten ze leren om te gaan met 
continue veranderingen en onzekerheid in 
plaats van zekerheden en stabiliteit’
jan rotmans, hoogleraar transitiekunde, 2014
 

Veerkracht@work
In samenwerking met Patrick Reinmoeller, universitair hoofd-
docent aan de Erasmus Universiteit, zijn we vanuit mijn bedrijf 
Woosh5 veerkracht gaan defi niëren. Zo kwamen we tot vier 
domeinen (zie hieronder) waar we coachees zelfi nzicht in 
geven via een vragenlijst van 250 vragen. Hiermee krijgen zij 
een veerkrachtprofi el van zichzelf te zien dat als routeplan-
ner fungeert om met coaching en training aan de slag te gaan. 
Daarnaast bieden we ze op het DoItYourself Coaching-platform 
tweehonderd oefeningen die ze dagelijks kunnen doen. We 
noemen het hun Mental Workouts. Veerkracht versterken 
vraagt immers om regelmatige oefening, net als dat je weke-
lijks naar de sportschool gaat om je spieren en lijf te versterken.
En coachees kunnen een (e-)coach inschakelen – weer naar 
analogie van de sportschool – als steuntje in de rug, sparring-
partner, expert en vertrouwenspersoon. Op deze manier tac-
kelen coachees de druk die ze ervaren in hun leven, of ze nu 
jonge ouder, startende trainee, ambitieuze manager, mantel-
zorgende professional, twijfelende vijftiger of gedemotiveerde 
zorgprofessional zijn. 

Vier domeinen van veerkracht
1  Uitdagingen in je leven (wat we ervaren) vormen je veerkracht. 

Wat je hebt gezien en doorleefd is persoonlijk en toch ligt 
het vaak buiten onze bewuste controle. De beslissingen die 
we elke dag nemen, resulteren in gevolgen die onvoorzien 
en niet onze intentie waren. De goede en mindere ervarin-
gen in je werk en je leven vormen je vermogen om te dea-
len met wat er ook op je pad komt in de toekomst. Refl ectie 
op je ervaringen helpt je om zaken in perspectief te zien en 
te begrijpen.

2  Je persoonlijkheid (‘Zo ben ik nu eenmaal’) is de tweede factor. 
De hardware waarmee je ter wereld bent gekomen en die 

yolanda buchel

Het thema balans is verleden tijd, aldus Yolanda Buchel. Sterker nog, ze denkt dat het gebruik 
van het woord ‘balans’ zorgt voor een framing die nog meer stress en spanning veroorzaakt. 

De complexiteit van het leven is namelijk niet meer te managen door het balanceren 
van rollen en verantwoordelijkheden. Hoe dan wel? 
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lastig te veranderen is, hoe jammer je dat misschien ook 
vindt. Je karakter helpt je te begrijpen waarom je bepaalde 
voorkeursstijlen hebt in het omgaan met de uitdagingen 
in je leven. Het vermijden van uitzichtloze situaties is bij-
voorbeeld zo’n voorkeursstijl: wanneer je een baas hebt 
die jou niet ziet zitten, kun je het gevecht aangaan, met 
de nodige negatieve emoties en feedback. Of je vertrekt en 
vermijdt zo de negatieve feedbackloops (afk eurende blik-
ken, negatieve beoordelingen etc.). Vechten of vluchten is 
iets wat in je karakter ingebakken zit, maar je kunt jezelf 
er zeker in ontwikkelen: jezelf wendbaarder maken opdat 
je teleurstellingen en tegenslagen beter van je af kunt laten 
glijden. Jezelf goed leren kennen is een belangrijke stap in 
het opbouwen van aanpassingsstrategieën.

3  Je perceptie (‘Zo zie ik mezelf ’), de derde factor, is gemakkelij-
ker te beïnvloeden en ontwikkelen. Zie je jezelf bijvoorbeeld 
vaak als slachtoff er of als regisseur in zaken die je mee-
maakt? Deze kijk op jezelf maakt veel uit in het managen 
van je emoties over situaties. Als slachtoff er zul je vaker 
negatieve en destructieve emoties ervaren: wanneer je baan 
onder druk staat, je door je vrienden teleurgesteld wordt of 
je ruzie hebt met je zoon. Dit heeft als gevolg dat je min-
der constructief reageert, met alle consequenties van dien. 
Je emoties snappen en managen helpt je om op het spoor 
te blijven waar je wilt zitten. Daarnaast helpt het je wan-
neer je in staat bent om situaties te lezen: om gedachten en 
gevoelens die anderen in interacties laten zien, te lezen en 
te begrijpen. Het is belangrijk om te snappen hoe je kijk op 
jezelf en op anderen je prestaties en resultaten beïnvloedt, 
en om dit op pragmatische wijze te trainen zodat je veel 
meer impact zult hebben. 

4  Probleemoplossend vermogen en creativiteit (hoe vliegen we 
zaken aan): de vierde factor die je veerkracht versterkt of 
verzwakt omvat de tools en methoden die je hanteert om 
problemen en uitdagingen die je onderweg tegenkomt te 
lijf te gaan. De snelheid en kwaliteit waarmee je de juiste 
informatie weet te verzamelen, kunt analyseren en waar-
mee je in actie komt, zijn kritische elementen voor je ver-
mogen om terug te veren na tegenslag in werk of privé. Je 
intuïtie en creatieve manieren om onverwachte verande-
ringen en onzekerheid te handelen, helpen je de uitdagin-
gen in je leven aan te gaan.

Boundary management
Ooit volgde ik colleges bij dr. Tharsi Taillieu, die mij leerde 
over boundary management: werkgevers moesten vooral 
commerciële mensen goed in de gaten houden omdat zij op 
de randen van de organisatie leefden. Hun loyaliteit en aan-
dacht lag verdeeld tussen de thuisorganisatie en hun klanten. 
En voor je het wist waren ze naar de klant vertrokken omdat 
daar hun aandacht, betrokkenheid en verbinding naar toe ver-
schoven was. Boundary management is ook gaan gelden voor 
de grenzen tussen werk en privé. Werk en privé scheiden is 
niet meer van deze tijd. Door onder andere sociale media komt 
het gewone leven voortdurend tussendoor op je werkdagen. 

Via groepsapps, Facebook, LinkedIn, telefoontjes. En dat veroor-
zaakt druk bij de werkende mens. Want elke keer wanneer je 
aandacht even getrokken wordt door een bericht ‘van buiten’ 
ben je in gedachten van je werk weg en heb je weer even nodig 
om je aandacht er weer naartoe te richten. Dat kost energie, 
wilskracht en denkkracht. Normaliter ben je voldoende fi t om 
dit te managen voor jezelf. Op bepaalde momenten heb je ech-
ter extra fi theid nodig, omdat je extra druk door verandering of 
onzekerheid ervaart. Op dergelijke sleutelmomenten of -fases 
kunnen organisaties het coachen op veerkracht als een vorm 
van boundary management inzetten. Op deze manier kunnen 
mensen beter dealen met de aandacht die op meerdere fronten 
gevraagd wordt.

Sleutelmomenten waarop veerkracht hard nodig is

Voorbereid zijn
In je werk en andere domeinen van je leven kun je anticiperen 
op verandering. Je gaat bijvoorbeeld een nieuwe job doen in 
een nieuwe context. Gedurende het ‘onboarding’-proces ofwel 
je inwerkperiode van drie tot zes maanden heb je extra aler-
theid nodig. Datzelfde geldt voor een rolwisseling, wanneer je 
bijvoorbeeld de overstap van professional naar leidinggevende 
maakt. Hier helpt coachen op veerkracht, omdat je coachees 
traint in anticiperen en succes verbeelden waardoor ze regie-
mogelijkheden zien. ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee.’

Je gesterkt weten helpt enorm om met 
vertrouwen de realiteit van elke dag aan te 
gaan, hoe woelig de baren soms ook zijn.
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Reageren op druk en verandering
Reorganisatie, herstructurering, ontslag, werk dat opdroogt en 
teams die samengaan. Dit zijn voorbeelden van veranderingen 
in werk waar mensen zich onzeker over voelen. Waar ze zich-
zelf vragen gaan stellen als: ‘Kan ik dit wel?’ en ‘Wil ik dit wel?’ 
Of ze gaan enorm opzien tegen het samenwerken met nieuwe 
collega’s en leidinggevenden. Maar ook op andere domeinen 
treden veranderingen op die druk veroorzaken. Je krijgt bij-
voorbeeld een nieuwe relatie, worstelt met het bij elkaar krij-
gen van verschillende waardesystemen, je wordt ouder van je 
eerste of tweede kindje, of je gaat voor het eerst optreden in 
een musical of koor. Veranderingen waar levenservaring en 
perceptie (overtuigingen en eisen) helpen of in de weg gaan 
zitten en dus om zelfmanagement vragen. 
 
Herstellen
Ook zijn er momenten in je leven dat je tegenslagen te incas-
seren hebt en je hersteltijd nodig hebt. Na jarenlange inspan-
ning blijkt je kinderwens niet in vervulling te kunnen gaan. Je 
wordt niet meer gezien als die daadkrachtige directeur op de 
arbeidsmarkt. Je hebt een scheiding achter de rug die je hele 
identiteit ondersteboven keert. Kortom, voorbeelden die aan-
geven dat werken aan jezelf nog wel even doorgaat en waarbij 
je weet dat je ook niet meer dezelfde zal zijn als daarvoor. Coa-
chen op veerkracht helpt aan mildheid om dit proces ruimte 
en aandacht te geven.

Houdbaarheidsdatum van balans verlopen
Organisaties en individuen helpen zichzelf door ‘balans’ uit 
hun vocabulaire te gaan schrappen en zich te realiseren dat 
horten en stoten deel uitmaken van ons leven en werk. Het 
gaat niet om rechte lijnen die we lopen. We gaan links- of 
rechtsom, maken omwegen, stappen terug of zijwaarts. Als 
het meanderen van een rivier die inspeelt op omgevings- en 
weersomstandigheden.

Deze mindset brengt de nood aan voortdurende groei en ont-
wikkeling veel beter in zicht dan het beeld van beheersen 
van balans. Omstandigheden – in welke rol in werk of ander 
domein dan ook – kun je immers niet beïnvloeden, wel hoe je 
ermee omgaat. En dat gaat soepeler wanneer je je versterkt in 
veerkracht.

Het gaat niet om rechte lijnen die we lopen. 
We gaan links- of rechtsom, maken omwegen, 
stappen terug of zijwaarts.

Onafhankelijk
bewijs van 
kwaliteit

www.stir.nu
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