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Ook een zonnebloem begint met één zaadje

Een politicus leest voor welke berichten hem zoal worden toegestuurd omdat 
hij openlijk homo is. Grote schrik alom. Wat ongepast om zulke nare dingen 
over iemand te zeggen! Wat een homohaat, dat kán toch niet! En wat gaan 
we dan doen? Een extra lesprogramma voor kinderen op de basisschool 
ontwikkelen, om ze te leren dat je zo niet over mensen mag praten, en dat 
homohaat uit den boze is!?
Wat een onzin! Pak de volwassenen aan die de kinderen zo’n slecht voorbeeld 
geven. En vergis je niet: we doen er allemaal aan mee. We vermaken ons met 
items in de media over de geaardheid van allerlei BN’ers. Het is breaking news 
als de premier een vriendin blijkt te hebben. We praten dagenlang over de 
overspeligheid van een zanger, de cosmetische operaties van een sterretje, of 
het afzweren van het geloof door een acteur. Er zijn nu vast al lezers die zich 
afvragen: wélke acteur?

Het lijkt misschien onschuldig, maar uiteindelijk vormt zulk gedrag de basis 
voor stereotypering en haat. Want je plaatst mensen in een hokje. Lekker 
makkelijk, maar wie in een hokje zit, is ook makkelijk te raken.
Om te voorkomen dat onze (klein)kinderen onzinnige lesprogramma’s 
moeten volgen omdat wíj onszelf niet konden beheersen, maar ook om jezelf 
scherp te houden, kun je je steeds afvragen: Wat is er zo interessant aan dit 
nieuws? Welk belang heb ik bij deze kennis? Welke angst ligt er onder die 
interesse? En dan kom je er vast achter dat het allemaal eigenlijk totaal níét 
interessant is; het is dom vermaak. Daar valt vast wel iets anders voor te 
vinden!
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DE COACHINGSKALENDER 2021:  
VOOR IEDEREEN DIE WIL VLAMMEN OP HET WERK!

De Coachingskalender biedt je iedere dag vragen, spreuken, 
citaten en korte teksten, opdrachten en oefeningen om jezelf 
en anderen los te scheuren uit de praktijk van alledag. Soms 
prikkelend, soms inspirerend, soms ergerniswekkend, maar 
altijd voer voor goede gesprekken. 

Of je nu coach, manager, hr-professional of adviseur bent: 
2021 is het jaar om jezelf uit te dagen, om door te denken en 
je creativiteit te ontwikkelen. Niet in je eentje, maar vooral 
met anderen. Houd de kalenderblaadjes dus niet voor jezelf 
en breng ook je collega’s en het thuisfront in beweging. 

Hoofdredacteur Francine ten Hoedt is oprichter van Hat Trick 
consultancy, conflictcoach, spreker en auteur. Zij schreef de 
Coachingskalender met coauteurs uit diverse disciplines.
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Het nieuwe wortelt in het oude

Een heel nieuw jaar ligt voor je. 365 nieuwe dagen om lief te hebben, te 
genieten, te werken, te floreren, om grootse dingen te doen. Betekent dat ook 
dat je een streep moet zetten onder het vorige jaar en vergeten dat het er ooit 
is geweest?

Als je alleen de dingen meeneemt uit het verleden die je als mooi, fijn of 
lekker beschouwt, ontken je een deel van jezelf en van de mensen om je heen. 
Dan zeg je dat pijn, verdriet of wanhoop er niet mogen zijn, dat ongewenste 
gevolgen van onverwachte gebeurtenissen een schandvlek zijn die je zo veel 
mogelijk moet verbergen.
Als je zo het nieuwe jaar ingaat, doe je jezelf en anderen tekort, want juist in 
moeilijke situaties, pijnlijke ervaringen, angst en verdriet zit altijd een sprankje 
hoop. Hoop op mensen die helpen, die hun armen uitstrekken en zeggen: 
‘Kom maar, hier mag je zijn.’ Op onverwachte ontmoetingen die je aan het 
denken zetten. Op dankbaarheid van anderen omdat jij hen hebt geholpen. 
Op innovaties die ineens wel mogelijk blijken. Dan zie je hoe groots we kunnen 
zijn, hoeveel veerkracht we hebben, hoeveel creativiteit en ondernemingszin. 
Dat wil je toch niet achterlaten in het vorige jaar?

2021, een nieuw jaar. Wat het zal brengen, weten wij ook niet, maar zeker is 
wel dat we jou een geweldig jaar toewensen, met veel gezondheid, geluk en 
liefde. We hopen dat deze kalender je elke dag een sprankje mag geven van 
een uitdaging, een glimlach, een overdenking – of misschien wel een ergernis. 
En dat al je wensen mogen uitkomen, op een paar na; er moet tenslotte iets te 
wensen overblijven voor het volgende jaar!

Namens alle makers van de Coachingskalender, van wie je bijna alle namen 
achter in deze kalender vindt,

Francine ten Hoedt
Hoofdredacteur
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De anderhalvemetermaatschappij is zo 2020!

Vorig jaar werd ineens besloten dat we anderhalve meter afstand van elkaar 
moesten houden. Dat was vreemd: we mochten niet meer naast elkaar zitten, 
geen handen schudden, laat staan elkaar knuffelen. Het woord huidhonger 
werd ineens algemeen bekend.

Toch heeft die afstand ook wel iets; heeft Cruijff niet ooit gezegd: ‘Elk nadeel 
hep z’n voordeel’? Die anderhalve meter kun je zien als metafoor, als een 
aanwijzing dat we elkaar de ruimte moeten geven om te bewegen, dat we 
elkaars persoonlijke ruimte moeten respecteren. Het schept afstand, maar ook 
een noodzaak tot overleg. Hoe dicht kan ik in jouw buurt komen zonder dat ik 
je hinder? Mag ik je aanraken, knuffelen of kussen? Vragen en grenzen die niet 
vanzelfsprekend gesteld worden.

Die afstand geeft ook lucht, letterlijk. Nabijheid kan adembenemend zijn, 
maar onze organen snakken naar zuurstof om te kunnen blijven werken. Hoe 
meer mensen in een beperkte ruimte bij elkaar zijn, des te minder zuurstof je 
binnenkrijgt, en dat werkt bewustzijnsvernauwend.

Dit is geen pleidooi voor meer afstand, maar wel een oproep om goede 
gesprekken te voeren over grenzen stellen, over elkaar toelaten, over elkaar 
lucht gunnen. Misschien is dat wel de belangrijkste les van 2020, en de 
ingewikkeldste opgave voor 2021.
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Hoe langer je goede voornemens uitstelt, hoe zwaarder ze worden

Cartoon van Janwillem Snieder
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Een inspirerend toekomstbeeld kun je ook eenvoudig formuleren

Organisatiedeskundige Warren Bennis sprak ooit de profetische woorden: 
‘Het bedrijf van de toekomst heeft maar twee werknemers: een man en een 
hond. De man moet de hond voeden, en de hond moet voorkomen dat de 
man de machines aanraakt.’
Na een eerste glimlach zette die op het oog simpele opmerking mijn hersenen 
hard aan het werk, en dat was vast ook Bennis’ bedoeling. Hoe langer je 
erover nadenkt, hoe meer een achtbaan van emoties ontstaat, van ‘Haha, 
wat grappig’ via ‘Nee toch, dat kan niet waar zijn’, naar ‘Wat een afschuwelijk 
idee’, en uiteindelijk tot een beslist ‘Dat wil ik niet meemaken!’
Tegelijkertijd ontstaat een reeks vragen, zoals: ‘Maar wie is die tweede 
werknemer dan?’ (als je honden geen menselijke eigenschappen toekent), 
‘Wat doen die twee werknemers daar dan voor werk?’, ‘Zijn zij dan 
bewakers? Waarvan dan?’, of ‘Wat maken die machines dan, en zijn daar geen 
grondstoffen voor nodig?’ Of vragen als: ‘Wie voedt de man?’, of ‘Wie zorgt 
ervoor dat de hond zelf van de machines afblijft?’ Of: ‘Waarom een man en 
geen vrouw?’

Het is prachtig om te zien hoeveel gespreksstof één zo’n voorspelling oplevert. 
Iets soortgelijks zou je kunnen doen voor je eigen team of organisatie. Bedenk 
eens hoe het werk bij jullie over pakweg twintig jaar eruit zal zien. Probeer in 
tweetallen een zo grappig mogelijke omschrijving te maken, in maximaal twee 
zinnen. Associeer met de hele groep op de zinnen die jullie hebben bedacht. 
Straks kijk je heel anders tegen je huidige werk aan!

B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   9B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   9 23-06-20   10:3423-06-20   10:34



 

januari

dinsdag

Vingertje wijzen is eigen 
verantwoordelijkheid 

vermijden

 m d w d v z z 

53

1

2

3

4

januari

JANUARI
5

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   10B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   10 23-06-20   10:3423-06-20   10:34



Coachingskalender 2021 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2020

Goede intenties raken verloren in de uitvoering

Ontschuldigen is een belangrijke interventie bij teamproblemen. Als je 
ervan uitgaat dat iedereen graag ontspannen wil werken, plezier wil hebben 
met collega’s en mooie resultaten wil neerzetten, dan is het uitermate 
teleurstellend als dat niet lukt. Meestal hebben de teamleden geen idee 
van hun eigen bijdrage daarin en wijzen ze graag met het vingertje naar die 
ene collega die … En leidinggevenden en hr doen vrolijk mee. Zo ontstaat 
onveiligheid, want niemand wil de zondebok zijn. Iedereen gaat zoeken naar 
fouten van anderen, waardoor vergeten wordt waarom die collega zo fijn was. 
Als je dat stramien zichtbaar kunt maken, zie je dat de ballon van weerstand 
en gedoe leegloopt.
Ontschuldigen doe je door de volgende zaken duidelijk te maken:
• Het probleem zit ’m niet zozeer in de mensen, maar in het 

interactiesysteem dat in de loop van de jaren tussen hen is ontstaan.
• Het aanwijzen van ‘schuldigen’ leidt tot angst en onveiligheid, omdat 

niemand de kop van Jut wil zijn. Hier moet dus een eind aan komen.
• Om over ongewenst gedrag te kunnen praten, moet eerst worden 

gedefinieerd wat dan gewenst gedrag is. Daarbij heeft iedereen een inbreng. 
Je maakt gezamenlijk een set van gedragingen die voor dit team gelden. 
Pas als die set is vastgesteld, kun je mensen erop aanspreken als ze zich 
vergissen en terugvallen in ‘oud’ gedrag.

Is dit allemaal helder en geregeld? Dan kun je nu echt met elkaar aan de slag.
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Realiteit is ook maar perceptie

Waarom is een gepensioneerde gelukkiger dan een jonge werkloze? Beiden 
hebben te veel vrije tijd en te weinig geld. En waarom zou een jongere uit een 
arm milieu die al een jaar werkloos is zich moeten schamen, terwijl een jongere 
uit een welgesteld milieu die een jaartje de wereld rondreist, zogenaamd 
een prestatie levert? Het grote verschil hier is de perceptie. Deze perceptie 
komt ook voort uit het fenomeen dat je zaken een hogere waarde geeft als je 
er controle over hebt en keuzes kunt maken. Een mooi voorbeeld vormt de 
Londense Underground, waar men in een poging om de klanttevredenheid te 
verhogen niet het netwerk, de treinen of de dienstregeling aangepast heeft, 
maar de matrixborden. In plaats van een bord waarop je kon zien hoe laat 
de volgende trein volgens de dienstregeling zou komen, staan er nu borden 
waarop staat hoelang het nog duurt tot de volgende trein er is. Het blijkt voor 
mensen waardevoller om precies te weten hoelang ze nog moeten wachten 
dan hoe laat die trein er precies zou moeten zijn. De wens naar controle 
en context zorgt er ook voor dat mensen die het idee hebben in hun werk 
zelfstandig keuzes te kunnen maken, hun werk een stuk prettiger vinden. Voor 
leiders rijst dus deze vraag: hoe te zorgen voor de juiste perceptie van controle 
bij hun medewerkers?
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Hoe dan ook, je verliest, altijd

Je kijkt naar de ander met de ogen van: ‘Wat kan ik beter, wat doen zij beter, 
waarom zijn zij zo veel succesvoller dan ik?’ En helpt het je? Nee!

Op een of andere manier ben je bezig met bewijzen verzamelen waarom jij 
het JUIST hebt en waarom het NIET kan. Onzin. Het hele concept van ‘willen 
bewijzen’ ruikt al naar oude sokken.

Als je zo denkt, verlies je hoe dan ook, altijd.
Als je kunt bewijzen ‘zie je wel, het kan niet’, kan dus niet wat jij wilt.
Als je kunt bewijzen ‘zie je wel, het kan wel’, geef je jezelf op je kop, want ‘een 
ander kan het wel en ik dus niet’.

Je wilt los van waar en niet waar.
Je wilt los van goed en niet goed.
Je wilt los van meer en minder.
Je wilt los van beter en slechter.

Jouw hoofd wil er nog niet aan dat het zo eenvoudig is. Gewoon besluiten dat 
het er is en in flow leven en TOELATEN. Dat is alles. Punt.

Als jij er klaar mee bent om jezelf te vergelijken en wilt leven vanuit flow, roep 
dan nu hardop FLOW, steek je armen in de lucht en maak een rondedansje. 
Zo. Je bent al goed op weg.

 
Bron: Divera van der Elst, ‘Waarom laat jij je verleiden tot vergelijken?’, Divera.nl, 
2020.
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Wie durft de heropvoeding van een Minotaurus aan?

Als conflictcoach kom je weleens een onvervalste Minotaurus tegen, een 
man met de kop en de staart van een stier. Hij is een typisch product van de 
wraakzucht van de goden. Minos, de koning van Kreta, vroeg Poseidon om 
hulp bij een ruzie over het koningschap. Poseidon stuurde een witte stier, 
die Minos direct zou offeren. Minos hield zijn belofte niet, waarop Poseidon 
wraak nam. Hij zorgde ervoor dat de vrouw van Minos verliefd werd op de 
stier. Na negen maanden baarde ze de Minotaurus. Het was aanvankelijk een 
lief dier, maar het groeide snel op tot een loeisterke menseneter. Ze sloten 
hem op in een labyrint en stuurden om de paar jaar kinderen het doolhof in 
om hem te voeden. De arme Minotaurus had geen idee wat er mis met hem 
was. Hij kende zijn kracht niet en wilde alleen maar zijn honger stillen.

De Minotaurus herken je aan de angst die hij oproept. Hij gedraagt zich 
agressief, voelt zich snel tekortgedaan, en vergiffenis is hem vreemd. Zo 
iemand kun je niet even heropvoeden; dat kost veel geduld en energie, en 
bereidheid van de Minotaurus. Maar het conflict moet toch van tafel (voordat 
een van beiden door de ander wordt gedood). Dan bestaat de mogelijkheid 
van pendelbemiddeling: de conflictcoach houdt afzonderlijke gesprekken met 
alle conflictpartners, en helpt hen zo om tot een werkbare oplossing te komen. 
Zodra het mogelijk is, komt iedereen weer bij elkaar om de oplossing samen 
verder uit te werken. En hopelijk is daar dan geen labyrint voor nodig!

Meer weten over effectieve conflictaanpak?
Ga dan naar www.merlijngroep.nl.
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Toeval bestaat, niets is voorbestemd

Als je een biografie van een beroemdheid leest, lijkt het alsof deze mensen een 
heel bijzonder leven hebben geleid, met veel stormachtige relaties, boeiende 
vrienden en allerlei volslagen onverwachte avonturen. Als je jaloers raakt op 
deze mensen, denk dan eens aan het evolutieproces.

Als je in de evolutie gelooft – en waarom zou je niet? – dan weet je dat je 
bestaat omdat er een heel proces van kopiëren van genetisch materiaal 
aan vooraf is gegaan. Een keuzeproces waarin kopieerfouten zijn gemaakt, 
genetisch materiaal uit andere bronnen zoals bacteriën is ingekopieerd en 
waarbij het resultaat op overlevingskracht is getest. De sterkste variant 
overleeft, maar de rest was wel nodig voor de selectie (survival of the fittest).
Ook de natuur experimenteert veel, voor zij tot een beslissing komt. 

Vergelijk dit keuzeproces van de natuur eens met je eigen levensloop en die 
van beroemdheden als artiesten, kunstenaars en wereldreizigers. Besef dan 
dat in de natuur ook niet alle veranderingen overleven. Veel kunstenaars zijn 
berooid geëindigd, en hún levensverhalen worden niet verteld, al hebben ze 
wel degelijk bijgedragen aan het succes van hun bekende collega’s. Omgekeerd 
zie je dat kunstenaars die wel succes hadden, allerlei keuzes hebben gemaakt 
die op het eerste gezicht niet verstandig leken. Maar als je zo’n keuze maakt, 
dan helpt volharding wel.

En oh ja, sorry, als je in de evolutie gelooft, dan hoort predestinatie er niet bij.

B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   19B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   19 23-06-20   10:3423-06-20   10:34



 

januari

zondag

Beginnen is makkelijk, 
afbouwen is de kunst

 m d w d v z z 

53

1

2

3

4

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 16 17 

 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31

januari

JANUARI
10

B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   20B_NEL 11715 scheurkalender 01 JAN .indd   20 23-06-20   10:3423-06-20   10:34



Coachingskalender 2021 © Boom uitgevers Amsterdam/Francine ten Hoedt 2020

Wat je zoekt, zit in je

Bijna niemand vindt het fijn om de regie uit handen te moeten geven, zeker 
niet als dat ongewild en onverwachts gebeurt. Je bent bijvoorbeeld net op 
het verkeerde moment op de verkeerde plaats en raakt betrokken bij een 
auto-ongeluk. Of door een speling van het lot val je en breek je je heup. 
Maar ook kleinere, zelf in gang gezette onderbrekingen van het vertrouwde 
programma/schema/ritme kunnen ontregelend werken, zoals op vakantie 
gaan, of een periode vasten.
Heb je eenmaal de overgang gemaakt, de ontregeling geaccepteerd – wat 
zeker bij grotere, ongewilde verstoringen niet zonder slag of stoot gaat – dan 
breekt er vaak een relatief prettige periode aan: een periode waarin je leert te 
zijn met wat er is, en daarin een nieuw evenwicht vindt.
Onvermijdelijk breekt dan weer het moment aan waarop je langzaam terug 
gaat bewegen naar ‘het oude leven’. Omdat je herstel vordert, begint het 
normale leven, met al zijn normale bezigheden, weer te lokken en aan je te 
trekken.
Deze overgangsfase is vaak niet gemakkelijk. Het vraagt veel wijsheid om goed 
te leren omgaan met dat ‘een beetje wel en een beetje niet’, juist omdat je er 
nog niet op kunt bogen. Weet dan: het ligt niet aan jou, je doet niets fout! Het 
hoort er allemaal bij. Je lichaam en geest zijn bezig een nieuw evenwicht te 
vinden, en alle tussenuitslagen zijn niets anders dan broodnodige stenen voor 
een nieuw, goed begaanbaar pad.
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Ook een zonnebloem begint met één zaadje

Een politicus leest voor welke berichten hem zoal worden toegestuurd omdat 
hij openlijk homo is. Grote schrik alom. Wat ongepast om zulke nare dingen 
over iemand te zeggen! Wat een homohaat, dat kán toch niet! En wat gaan 
we dan doen? Een extra lesprogramma voor kinderen op de basisschool 
ontwikkelen, om ze te leren dat je zo niet over mensen mag praten, en dat 
homohaat uit den boze is!?
Wat een onzin! Pak de volwassenen aan die de kinderen zo’n slecht voorbeeld 
geven. En vergis je niet: we doen er allemaal aan mee. We vermaken ons met 
items in de media over de geaardheid van allerlei BN’ers. Het is breaking news 
als de premier een vriendin blijkt te hebben. We praten dagenlang over de 
overspeligheid van een zanger, de cosmetische operaties van een sterretje, of 
het afzweren van het geloof door een acteur. Er zijn nu vast al lezers die zich 
afvragen: wélke acteur?

Het lijkt misschien onschuldig, maar uiteindelijk vormt zulk gedrag de basis 
voor stereotypering en haat. Want je plaatst mensen in een hokje. Lekker 
makkelijk, maar wie in een hokje zit, is ook makkelijk te raken.
Om te voorkomen dat onze (klein)kinderen onzinnige lesprogramma’s 
moeten volgen omdat wíj onszelf niet konden beheersen, maar ook om jezelf 
scherp te houden, kun je je steeds afvragen: Wat is er zo interessant aan dit 
nieuws? Welk belang heb ik bij deze kennis? Welke angst ligt er onder die 
interesse? En dan kom je er vast achter dat het allemaal eigenlijk totaal níét 
interessant is; het is dom vermaak. Daar valt vast wel iets anders voor te 
vinden!
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DE COACHINGSKALENDER 2021:  
VOOR IEDEREEN DIE WIL VLAMMEN OP HET WERK!

De Coachingskalender biedt je iedere dag vragen, spreuken, 
citaten en korte teksten, opdrachten en oefeningen om jezelf 
en anderen los te scheuren uit de praktijk van alledag. Soms 
prikkelend, soms inspirerend, soms ergerniswekkend, maar 
altijd voer voor goede gesprekken. 

Of je nu coach, manager, hr-professional of adviseur bent: 
2021 is het jaar om jezelf uit te dagen, om door te denken en 
je creativiteit te ontwikkelen. Niet in je eentje, maar vooral 
met anderen. Houd de kalenderblaadjes dus niet voor jezelf 
en breng ook je collega’s en het thuisfront in beweging. 

Hoofdredacteur Francine ten Hoedt is oprichter van Hat Trick 
consultancy, conflictcoach, spreker en auteur. Zij schreef de 
Coachingskalender met coauteurs uit diverse disciplines.
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