
30 TvC |december nr. 4 2021

IK-ANDER
opinie

IJzersterke 
combinatie

Toen mij gevraagd werd om een artikel te schrijven over mijn werk 
in het lifelab was ik heel blij en vereerd. En tegelijkertijd sloeg de 
paniek toe: Waar moet ik beginnen? Hoe moet ik dit aanvliegen? 

In het lifelab breng ik 40 jaar van mijn werk – projectmanagement, 
trainen en coachen – bijeen met het doel een zo compleet mogelijk 
traject in persoonlijke ontwikkeling aan te bieden waar deelnemers 
de rest van hun leven op terug kunt vallen. Hoe geef ik de essentie 

van dit alles weer zonder te kort door de bocht te gaan?

Ericka Kuyters over coachen, trainen en intervisie
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Ik vroeg Annegriet Wietsma, documentaire-
maker, om mij te interviewen. Zij kent het life-
lab van buitenaf omdat haar partner tien jaar 
geleden en haar dochter recent deelnamen. Ik 
liet me verrassen door haar vragen en schreef 
op basis van haar interview dit artikel. 

Begin
In 2010 rondde ik mijn laatste grote transfor-
matieproject af in de stedelijke vernieuwing. In 
dit soort projecten was het mijn functie de ne-
gatieve sociale spiraal te doorbreken waarin 
een wijk terechtgekomen was. Als spin in het 
web kreeg ik bewoners, (beleids)ambtenaren, 
wethouders, scholen, sociale voorzieningen 
en woningcorporaties aan tafel om samen te 
werken tijdens de renovatie die door de wijk 
denderde. Ik rekte bestaande structuren zo 
veel mogelijk op en creëerde nieuwe samen-
werkingsverbanden; al dan niet in multifunctio-
nele gebouwen die de nieuwe samenwerking 
symboliseerden. 

In 2010 kwam een aantal zaken bij elkaar: de 
neoliberale wind die ging waaien zette een 
rem op ontwikkeling van wijkvoorzieningen en 
-projecten. Ook was ik moe van de weerstand 
die ik in mijn werk steeds weer tegenkwam en 
van het feit dat mijn werk vaak onterecht werd 
gezien als het begin van een bezuinigings-
ronde. Ik realiseerde me dat de rek er bij mij 
uit was. Ik kon structuren oprekken tot ik een 
ons woog, maar wanneer mensen hun kansen 
daarbinnen niet pakten, veranderde er niets 
daadwerkelijk. 

Mijn professionele liefde voor persoonlijke 
ontwikkeling – die ons in staat stelt ons uit het 
slachtofferschap van het systeem te onthef-
fen – had inmiddels een stevige ondergrond 
gekregen door een trainersopleiding en een 
ICF-gecertificeerde opleiding tot ontologisch 
coach. Ik besloot om mijn aandacht te verleg-
gen van de buitenkant naar de binnenkant.

Ontstaan
Hoe kon ik mijn talenten en ervaring gebruiken 
om het beste van mijzelf in te zetten en aan te 
bieden aan mijn cliënten? Ik formuleerde mijn 
missie: alle gedachten en gevoelens mogen 
er zijn – begrijp ze, gebruik ze om het beste 
te realiseren voor jezelf, je geliefden en de 
wereld. Vanuit deze missie stelde ik een aantal 
randvoorwaarden op voor het persoonlijk 
ontwikkelingstraject: de leeromgeving moet lief-
devol, veilig en uitdagend zijn om tevoorschijn 
te kunnen komen, als trainer/coach sta ik naast 
je en faciliteer ik jouw ontwikkelingsproces, het 
persoonlijk ontwikkelingstraject is effectief wan-
neer inzichten, theorie en tools een praktische 
verbinding hebben met het dagelijkse leven, 
en een traject moet lang genoeg duren om 
daadwerkelijk te kunnen oefenen, verbinden 
en experimenteren in werk en leven. Een 
combinatie van individuele coaching, training 
en intervisie brengt alle essentiële aspecten van 
een (persoonlijk) leerproces samen: theorie, 
inzicht, experimenteren, reflecteren.

Twee belangrijke momenten in mijn persoonlijke 
ontwikkeling speelden eveneens mee in het 
ontwikkelen van het lifelab. Het eerste moment 
betreft een bijna overweldigende ervaring van 
het diepe besef van zelfliefde en zelfaanvaar-
ding toen ik tijdens een training hardop voor 
een grote groep zei: “Ik houd van mijzelf.” 
Het andere moment van totale overgave aan 
mijzelf was toen tijdens mijn coachopleiding 
het besef doordrong dat ik vanaf mijn geboorte 
alle keuzes zelf had gemaakt om met de 
situatie waar ik me in bevond om te gaan. Ik 
was niet het slachtoffer van de situatie. Ik had 
keuzes gemaakt op basis van mijn talenten en 
de interpretatie van de feedback die ik uit mijn 
omgeving had gekregen. 

Ieder mens maakt vanaf het geboortemoment 
keuzes in hoe om te gaan met de situatie 
waarin hij zich bevindt. Het is belangrijk je zo 
veel mogelijk bewust te zijn van de motivatie 
die aan je keuzes ten grondslag ligt om te kun-
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nen beoordelen of keuzes uit het verleden nog 
steeds goed zijn voor het nu. Aangezien we 95 
% van de tijd onbewust reageren op onze om-
geving, ligt hier wel een behoorlijke uitdaging. 
Wat helpt is het basispatroon te ontdekken dat 
je opgebouwd hebt vanaf je geboorte en die 
de blauwdruk is van waaruit de meeste van je 
beslissingen genomen worden.

Basis van het lifelab: de vertaling 
van missie en randvoorwaarden
Kennis en inzichten zijn belangrijk maar het 
gaat er wat mij betreft uiteindelijk om wat je 
ermee in de wereld zet. Daarom wil ik de deel-
nemers aan het lifelab inzichten en theoretische 
kennis bieden die zij kunnen vertalen naar hun 
dagelijkse leven. Mijn uitdaging is dus een 
aantal handzame beelden en concepten neer 
te zetten en alle zintuigen aan te spreken. Ik ge-
bruik daarom naast die beelden en concepten 
muziek, filmfragmenten, tekenen, lichaamswerk 
en meditatie. En humor. Laten we de humor niet 
vergeten.

Ei
Stel je voor dat wanneer je bang bent, je als 
een kuikentje in een schijnbaar veilig ei van 
slachtofferschap verstopt zit (Figuur 1). Sna-
veltje naar binnen gericht en broedend op ´zo 
doe ik dingen nou eenmaal´, beschuldigend 
naar jezelf en anderen (als ik/de ander nou 
niet zo stom zou doen, zou het allemaal veel 
beter gaan) met verklaringen en smoezen voor 
je gedrag en wachtend en hopend dat alles 
beter zal worden. En zo blijf je maar in je eitje 
zitten, ervan overtuigd dat je wereld niet groter 
is dan dat ei; ervan overtuigd dat je zelf nooit 
groter hoeft te groeien. Mijn rol als facilitator 
binnen het lab is met liefde een klein gaatje in 
het ei te prikken waardoor een lichtstraaltje je 
uitnodigt om je verantwoordelijkheid te nemen, 
het ei van binnenuit open te maken en buiten 
op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. 
In de praktijk betekent het dat je ophoudt met 
jezelf of anderen de schuld te geven en je 
de energie opbouwt en opneemt om nieuwe 
oplossingen uit te proberen.

Figuur 1. Schijnbaar veilig ei

Angst en liefde
In de basis worden we gedreven door twee 
wensen: erbij horen en uniek zijn. In beide 
ervaren we twee emoties: liefde en angst. Uit 
de mix van deze vier aspecten creëren we de 
overtuigingen over onszelf en komt bepaald 
gedrag naar voren. Wanneer we ons basis-
patroon willen kennen, is het dus belangrijk 
dat we de rol onderzoeken van deze vier 
aspecten in onze keuzes (Tabel 1).

Tabel 1. Vier aspecten 

Het is aantrekkelijk om ons vooral met de 
liefde bezig te houden en te oefenen om die 
te vergroten. De angst is dan hetgeen dat 
bestreden moet worden. Helaas: wanneer we 
onszelf uit alle macht toeschreeuwen ‘ik ben 
goed!’, zijn we vooral bezig het gevoel niet 
goed genoeg te zijn te bestrijden. Er zit niets 
anders op dan de liefde en de angst in de 
ogen te kijken. 

Angst Liefde

Erbij 
horen

Ik sta er alleen 
voor

Ik word 
gewaardeerd

Uniek zijn Ik ben niet 
goed genoeg

Ik ben goed
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Dagelijks noteren de deelnemers hun suc-
cessen en delen die met elkaar. Successen 
gaan niet alleen over de momenten waarop 
ze (zelf)waardering ervaren maar ook over 
de situaties waarin ze zich niet oké en alleen 
voelen, en hoe ze hun weg daarin zoeken en 
leren. 

Ter illustratie hiervan hanteer ik de metafoor 
van de fiets met een achterwiel van angst en 
een voorwiel van liefde (Figuur 2). Op een 
wiel fietsen is reuze vermoeiend; je komt een 
stuk minder ver. In evenwicht zijn op twee 
wielen, daar gaat het om. 

Fiets
http://bit.ly/2Rjp6f0
De overtuigingen die je over jezelf hebt 
bepalen je houding en gedrag. Overtuigingen 
komen voort uit de feedback van je omgeving 
die je geïnterpreteerd hebt met de wijsheid 
van het moment dat je deze kreeg. Omdat 
de feedback al bij je geboorte begint – hoe 
wordt er gereageerd op jouw huilen, lachen, 
geluidjes – is het patroon diep ingesleten. 

Negatieve overtuigingen (ik ben niet goed 
genoeg) creëren gevoelens van angst, tekort 
en eenzaamheid. Omdat je die niet wil heb-
ben en ze je bestaansrecht bedreigen, ga 

je in de verdediging. Dit gaat automatisch; 
het is een oude, ingebakken reactie in het 
brein. Het gedrag dat daaruit voortkomt is het 
gedrag dat je van jongs af aangeleerd hebt 
als ‘overlevingsgedrag’. Je wordt bijvoorbeeld 
een bitch, een pleaser of heel stil. Dit creëert, 
vooral als je onder druk staat, irritatie bij jezelf 
en bij anderen. En zo bevestig je jezelf: zie je 
wel, ik ben niet goed genoeg.
Positieve overtuigingen over jezelf raken mak-
kelijk aan de liefde voor jezelf; ze brengen je 
ontspanning. Je krijgt een relaxte houding en 
toont authentiek gedrag dat voortkomt uit jouw 
natuurlijke kracht. De positieve feedback die 
je hierop ontvangt bevestigt je: zie je wel, ik 
ben goed.
Levenskunst is om beide overtuigingen te kun-
nen hanteren en te accepteren dat ze er zijn, 
in plaats van er een oordeel over te hebben 
dat je ze hebt en ertegen te vechten of naar te 
verlangen.

Om ten volle te ervaren wanneer je vanuit 
liefde handelt en jouw invulling van het vecht-
vlucht-bevriesmechanisme te onderkennen, 
wordt daarom in het lifelab op alle mogelijke 
manieren informatie aangereikt. De coa-
chees leren herkennen wanneer ze zich in het 
voor- of achterwiel bevinden. De kunst is om 
wanneer je ziet dat je in je achterwiel zit daar 

Figuur 2. Fiets http://bit.ly/2Rjp6f0
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geen oordeel over te hebben maar je te herin-
neren dat je nog meer in huis hebt: je positieve 
overtuigingen in je voorwiel.

Scan
In het eerste jaar van het lifelab kwam ik een 
instrument tegen dat een enorme hulp werd 
bij het helder krijgen van de bewuste en 
onbewuste patronen die ons drijven: de ODC 
of Me.-scan. Deze vrijwel identieke scans zijn 
gebaseerd op het onderzoek van het Jungi-
aans Instituut naar de inzet van natuurlijke 
talenten en overlevingsgedrag. Jung stelde 
vast dat het onbewuste spreekt via beelden 
die de mensheid collectief bij zich draagt: 
de archetypen. Bijvoorbeeld de koning of de 
moeder: iedereen heeft daar een gelijksoortig 
voorstelling van, weet welke rol ze vervullen 
en wat voor energie erbij hoort. Ieder mens 
heeft een eigen samenstelling van talenten die 
bij de verschillende archetypische energieën 
horen. Je zou het kunnen zien als ‘psychisch 
DNA’.

Alle beelden (situaties) die wij in het dage-
lijkse leven tegenkomen, worden onmiddellijk 
beoordeeld door ons onbewuste: we vinden 
iets aantrekkelijk of niet. Vervolgens motiveren 
we bewust, met taal en denken, deze mening. 
Omdat we met dit aanleren al beginnen zodra 
we geboren zijn, is dit overlevingsgedrag zo 
ingesleten dat je je er niet meer bewust van 
bent.

Met beelden toont de scan je natuurlijke en 
overlevingskrachten. Beelden die we aantrek-
kelijk vinden, spreken onze natuurlijke kracht 
aan: gedrag dat dicht bij ons authentieke zelf 
staat. Beelden die we niet aantrekkelijk vinden 
spreken onze overlevingskracht aan: gedrag 
dat we aangeleerd hebben om te voldoen 
aan de verwachtingen van onze omgeving. 
De combinatie van de gekozen beelden met 
de in de scan gekozen competenties laten aan 
de ene kant zien waar je van nature goed in 
bent en in welke competenties je ‘in je ele-
ment’ bent. Tegelijkertijd kun je ook ontdekken 
welke competenties bij je overlevingskracht 
horen. Ook in deze competenties zal je goed 
zijn omdat je ze al vaak hebt gebruikt, maar 
ze kosten je wel moeite en energie. Je zet ze 
bovendien vooral in tijdens momenten van 
overleven, oftewel stresssituaties. Het gevaar 
is dan dat je de competenties geforceerd gaat 
inzetten, gericht op jezelf en uit contact met de 
omgeving. Zo kan leiderschap dan bijvoor-
beeld vervormen tot geldingsdrang. Wanneer 
je competenties die bij je natuurlijke kracht 
horen niet inzet, dan ligt daar het potentieel 
om te ontwikkelen. Het bijzondere van de 
scan is, dat je bij het kiezen van de beelden 
niet weet wat je kiest en dat je niet weet welke 
competenties bij de beelden horen. Door de 
onbewuste keuze is de scan niet sociaal wen-
selijk te manipuleren.

Contract met jezelf
Aan het begin van lifelab sluit iedere deelne-
mer een contract met zichzelf en stelt een doel 
wat hij aan het eind van het lifelab behaald 
wil hebben. Het sluit uiteraard aan bij de 
gewenste verandering waarvoor iemand 
in het lifelab is gestapt. Het is uitdagend en 
haalbaar en sluit aan bij de persoonlijke 
waarden die iemand in zijn leven hanteert. 
Met de uitkomst van de Me.-scan in het ach-
terhoofd daagt de deelnemer zichzelf uit om 
competenties aan te spreken in het ontwikke-
lingspotentieel. Het is uiteraard fijn als het doel 
aan het eind van het lifelab gehaald is – wat 
meestal het geval is – maar belangrijker is 

Door de ander te zien 
worstelen, ontstaat zowel 
compassie voor de 
menselijkheid van de ander 
als compassie voor jezelf
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dat het doel werkt als een spiegel: de manier 
waarop iemand omgaat met het behalen van 
het doel, spiegelt de inzet van zijn natuurlijke 
en overlevingskracht.

Leren van elkaar
Met het projectmanagement kwam ik veel 
onbegrip en minachting tegen tussen mensen 
in verschillende maatschappelijke posities. 
Daarom koos ik bij het maken van het lifelab 
voor een zo divers mogelijke samenstelling 
van de groep. Door de open samenstelling 
van de groep komen mensen uit diverse werel-
den en in diverse levensfasen elkaar tegen
In het lifelab komen mensen van verschillende 
achtergronden en leeftijden samen om met 
en van elkaar te leren. De activist ontmoet de 
zakenman, de HR-adviseur de boekhouder, 
de beleidsambtenaar de grondwerker, en de 
student de leraar. Wat ze gemeen hebben 
is dat ze ieder voor zich op een knooppunt 
in het leven staan en besloten hebben dat er 
wat moet gebeuren. Dit knooppunt kan een 
carrière zijn die niet lekker loopt, een relatie 
die beëindigd is of dreigt te eindigen, een 
(dreigende) burn-out of het gevoel dat er meer 
in het leven moet zitten. Doordat iedereen 
wordt uitgenodigd om zijn overtuigingen in 
alle kwetsbaarheid te onderzoeken en nieuwe 
wegen uit te proberen, ontdekken we steeds 
weer dat we in de basis allemaal hetzelfde 
zijn – en ook weer niet.
Door de ander te zien worstelen, ontstaat zo-
wel compassie voor de menselijkheid van de 
ander als compassie voor jezelf. Dit voedt de 
moed van iedere deelnemer om verantwoor-
delijkheid te nemen voor de keuzes die hij in 
het verleden gemaakt heeft met de wijsheid 
van toen en het nu anders te doen. Het laat 
ook de impact zien die werk- en privéomge-
ving hebben op mogelijkheden en de keuzes 
daarbinnen. Maar ook de keuze die iedereen 
heeft om van betekenis te zijn voor het al dan 
niet voortbestaan van de structuren zelf. Soms 
leidt dit tot radicale keuzes met betrekking tot 
baan of relatie. Vaker tot meer rust, plezier en 
succeservaringen.

Tot slot
Op de laatste dag van lifelab is ‘de vloer’ 
voor de coachees. Zij laten zien wat zij in 
de drie maanden lifelab geleerd, beleefd en 
gedaan hebben. De presentaties hebben de 
vorm die bij de hen past: film, PowerPoint, 
dans, zang, opstellingen of gewoon een 
gesproken verhaal. Ze laten zien in welke 
patronen ze gevangen zaten en hoe ze een 
weg gevonden hebben om daaruit te komen. 
Wat hun worsteling was, hoe bitterheid en 
boosheid langzaam plaatsmaakten voor 
compassie, hoe met het stellen van nieuwsgie-
rige vragen hart en hoofd verbonden werden. 
Maar vooral wat hen te doen staat nu het life-
lab afgelopen is; hoe het geleerde kan blijven 
leven in het dagelijkse.

Gedurende het lifelab zijn er veel ontroerende 
momenten. Ook voor mijzelf omdat ik in de 
processen van de deelnemers mijzelf ontmoet 
en uitgedaagd word integer te zijn: te zeggen 
wat ik doe en te doen wat ik zeg. Ook bij 
de eindpresentaties ben ik iedere keer weer 
geraakt door de impact die het proces heeft 
op de levens van mensen en daarmee op hun 
omgeving. Mijn doel anderen uit te nodigen 
om met zelfaanvaarding en liefde de kansen 
te benutten die het leven hen biedt, krijgt voor 
mijn ogen vorm. ■

Inspiratie
Verhalen van deelnemers kun je beluiste-
ren in de podcast https://bit.ly/2P2HVol
Het filmpje van de fiets staat op www.
lifelab.nu of http://bit.ly/2Rjp6f0
Muziek die ik in het lifelab gebruik kun 
je vinden op Spotify  https://spoti.
fi/3Cv7t05
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