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‘V

erhuftering’. De spellingscontrole accepteert het woord niet. Is
dit een signaal aan ons allen? Ligt de weg van de redelijkheid
zo makkelijk voor het oprapen. Kan een eenvoudige spellingscontrole
ons leiden in een onbegrijpelijke zoektocht naar dat wat volkomen
helder is. Het rode golflijntje staart mij aan vanonder het woord.
Verhuftering… Ja hoor, nog een rood lijntje.

Pas op!!!
Standaard opties als verleiding voor
het brein.

De rechter muisknop biedt een aantal opties; ‘Vernufteling’ of
‘Verzustering’. Dat biedt dus geen soelaas. ‘Verhuftering’ is wat ik
bedoel. Een middagje naar het voetbal en nooit meer thuiskomen.
Klasgenootjes die hier ‘genuanceerd’ op reageren. “Je weet niet wat er
echt aan de hand was”, bazelt een tiener onherkenbaar vanonder een
met bont gerande capuchon tegen de NOS.
Waanzin is het. Complete waanzin. En misschien wel te groot om
te bevatten. ‘Ignore’ stelt de rechtermuisknop voor. Negeren? Lijkt
me geen goed idee. Het is er, het bestaat en iedereen kan er mee te
maken krijgen. Herstel, iedereen heeft er mee te maken! Ook op de
sportvereniging van mijn zoon. Korfbal, 5e klasse! Maar ook daar speelt
het. Soms een kind, soms een ouder. Het gaat je verstand te boven.
Gelukkig, zou je haast zeggen, is er het Psy-zine. Kunnen we proberen de
mens een beetje te doorgronden. Dat wordt in geval van ‘verhuftering’
een flinke klus. ‘Add to dictionary’ poogt mijn rechter muisknop
tenslotte. Nee, dat ook niet. Laat dat rode gekriebel maar staan.
Als een digitaal rood potlood dat zegt; Fout, probeer te verbeteren.
Wellicht dat de feestdagen tot verbroedering of verzustering leiden.
Fijne feestdagen gewenst. ▪
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De diepere lagen in
S
AS IT IS IN HEAVEN

oms verschijnen er films die je niet
meer los laten en voor enige tijd het
predicaat ‘de beste film ooit’ mogen
dragen. Een titel die, ondanks zijn
glansrijke klank, ook een weemoedige
nieuwsgierigheid weerkaatst. Zal ik ooit nog
een film zien die mooier, ontroerender of
diepgaander is dan deze? Een waarschuwing
is op z’n plaats wanneer je besluit ‘As it is
in heaven’ te kijken. Direct vanaf de eerste
seconde bekruipt je het gevoel; ‘Dit is niet de
gebruikelijke popcorn’. De instant klassieker
herbergt een risico in z’n oogstrelende
verschijning. Misschien zie je wel nooit meer
een film die mooier is dan deze Zweedse
diamant….
Toen ik de film een aantal jaren geleden zag,
wist ik direct wat mij te doen stond. Met
deze film wilde ik de diepte in. Ik wilde naar

www.innercall.nl • www.psychologieinpraktijk.nl

verborgen schatten duiken en deze delen met
anderen. De reis die mij te wachten stond
was volstrekt onduidelijk. De bestemming
in nevelen gehuld. Desalniettemin dook ik
onder en liet me mee voeren door onzichtbare
stromen. Twee jaar later kwam ik weer
boven. Op enkele gangen na was het labyrint
ontmaskerd. ’As it is in heaven’ had nog een
paar verborgen geheimen, de laatste stukjes van
de puzzel. Beelden die hun symboliek niet wilde
prijsgeven, althans niet aan mij. Ik worstelde
met vragen als; ‘Waarom huilt Lena? Of, wat is
de betekenis van een ondersteboven geplaatste
computer muis?’ Waren dit toevalligheden?
Onbelangrijke details? Vergissingen misschien?
Of probeerde de film iets te vertellen zonder het
direct te onthullen? Er zat maar één ding op; Ik
moest de regisseur spreken…. en dat lukte op
miraculeuze wijze.
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Nu, sinds een aantal jaar geef ik maandelijks
lezingen en vertel geïnteresseerden, teams,
professionele coaches, trainers en managers
over deze film. Het verhaal over een film die in
een aantal landen de best bekeken rolprent aller
tijden werd. Een film die, voor wat het waard
is, zeven jaar in de top vijf van de filmhuisfilms
stond. En… het verhaal dat mensen inspireert
het leven te wenden in de richting van hun
persoonlijke missie. Een film die je lijkt uit te
nodigen gehoor te geven aan dat waarvoor je
ooit geboren bent.
In dit artikel aandacht voor een van de
belangrijkste facetten van ‘As it is in heaven’;
de verschillende lagen. De film kan bekeken
worden op diverse niveaus. Ieder met hun
eigen inhoud en boodschap. Iedere diepere laag
brengt nieuwe inhouden aan het licht en leidt je
www.innercall.nl • www.psychologieinpraktijk.nl

dichter naar jezelf. Langzaam maar zeker helpt
de film je om zicht te krijgen op de manier
waarop je in het leven staat.
Als eerste ontmoeten we in de film het
verhaal. Een bijna triviaal relaas dat volgens
sommige recensies weinig om het lijf heeft. En
toegegeven, op dit eerste niveau is de kracht
van de film nog niet op z’n top. Het verhaal
ontvouwt zich ongeveer als volgt; Man ontmoet
vrouw en probeert zijn angst voor een intieme
relatie te overwinnen. Onbedoeld, maar toch
ook onvermijdelijk, inspireert zij hem om een
koor te gaan leiden, waardoor hij uiteindelijk
in staat is zijn ultieme droom te verwezenlijken.
Hoewel ‘As it is in heaven’ op deze laag al meer
dan genoeg te bieden heeft, moet het echte
werk nog beginnen.

Het is de derde laag die wellicht het meest
ongrijpbaar is. En toch liggen de mooiste
parels op grote diepte. ‘As it is in heaven’ geeft
je de mogelijkheid om naar jezelf te kijken
op een manier die tot nieuwe inzichten leidt.
De beelden bieden houvast en vertellen een
tijdloos verhaal over jezelf. Door de personages
uit de film binnen jezelf te plaatsen, ben je in
staat om anders naar jezelf te kijken. Je vindt
antwoorden op vragen en formuleert nieuwe.
Je leert delen van jezelf te zien, die je wellicht
vergeten was. En hoewel het niet alles goud
is wat er blinkt, heeft alles zijn eigen, niet te
betwisten waarde. Een film die op het eerste
gezicht vooral een mooi verhaal bevat over de
relaties tussen mensen, blijkt uiteindelijk een
deel van ons allemaal te zijn. ▪
Inschrijven seminar ‘As it is in heaven’

AS IT IS IN HEAVEN

“

“

Een laag dieper wordt de interactie tussen de
personages bijzonder interessant. Hoe slaagt
een dirigent erin om individuen met elkaar
in harmonie te brengen? Hoe kan er muziek
ontstaan die de harten van mensen opent? Hoe
gaan de koorleden met elkaar om? En wat is de
rol van de overige bewoners in het dorp? Zal
het koor boven zichzelf uitstijgen? Worden de
gebaande paden verlaten en creëert men z’n
eigen kansen? Ook in deze laag biedt de film
een spiegel die tot waardevolle inzichten zal
leiden. Maar het kan nog dieper. Nog één treetje
afdalen en er staat je een indrukwekkende
ontmoeting te wachten. Een ontmoeting die
je wellicht niet verwacht had, want wanneer je
nog verder afdaalt in de ‘hemel’ sta je plots oog
in oog met…… jezelf.

Spraakmakend
tot je er stil van
wordt...

[seminar]

Kijk hier voor data en beschikbaarheid

Een tijdloos verhaal over jezelf...

Studiecoaching
voor ouders

Kijk hier voor meer info

Leren met plezier en resultaat
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Domme

Blondines
Waar komen ze vandaan?

H

elaas voor allen die zich bij een
vergissing willen verontschuldigen
middels hun haarkleur, het is
wetenschappelijk
nog
nooit
bewezen. Blond maakt niet dom! Andersom
trouwens ook niet. Dom maakt niet blond.
Toch is het veel gehoorde lariekoek. Blondjes
zijn dom en domme blondjes logischerwijs
nog dommer. Waar komt dit verhaal toch
vandaan?
Allereerst, het bewijs dat intelligentie een
eigenschap die niet alleen maar aangeboren
is, stapelt zich steeds verder op. Juist ook de
omgeving waarin we opgroeien heeft een
grote mate van invloed op de ontwikkeling
van onze intelligentie. Zo kunnen ouders
die hun kinderen weten te begeleiden in hun
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schoolloopbaan, invloed uitoefenen op het
niveau van het kind. Intelligentie is niet in
beton gegoten. Echte bollebozen hebben
vaak duizenden uren oefening achter de rug
om een expert te worden. Natuurlijk, er zijn
uitzonderingen, maar deze zijn – zoals de term
al doet vermoeden – uitzonderingen.
Ook de uitslag van een I.Q.-test is voor veel
psychologen een reden tot twijfel. Wat meet
deze test eigenlijk? Is het alles wat er te meten
valt? Of meet de test maar een klein deel
van de intelligentie van een mens. Howard
Gardner een bekende psycholoog van Harvard
University is de bedenker van de meervoudige
intelligentie theorie. Een concept dat er vanuit
gaat dat een mens over meerdere vormen van
intelligentie beschikt. Een mens die goed kan

rekenen is in deze theorie niet meer of minder
intelligent dan iemand die goed kan schilderen
of goed kan sporten.
Het koppelen van je intelligentie aan je blonde
lokken is bij tijd en wijle wellicht een handig
excuus, hout snijdt het niet. Oefening baart
kunst. Dat geldt zowel voor onze geniale als
voor onze blonde medemens.
Maar hoe heeft het idee dat blondjes ‘dom’
zouden zijn zich dan in onze cultuur genesteld.
De Canadese antropoloog Peter Frost brak
er zich het hoofd over. De domme blondine?
Wanneer is zij de mensheid komen verrijken?
Allereerst laat Frost ons weten dat blonde
haren evolutionair gezien een redelijk modern
verschijnsel zijn. Tot zo’n 11.500 jaar terug
waren de meeste van ons donkerharig. Zwart of
donkerbruin haar met donkere ogen. Soms waren
er afwijkingen en werden er blonde kinderen
geboren, maar dit had geen direct voordeel met
betrekking tot de overlevingskansen. De kans
dat deze eigenschappen werden doorgegeven
aan het nageslacht was hierdoor kleiner, aldus
Frost.
Toch werden blonde vrouwen populair.
Dit gebeurde na de laatste ijstijd (Weichsel
Glaciaal). Mannen joegen in groepen op groot
wild en legden daarbij zeer regelmatig zelf het
loodje. Dit resulteerde in een tekort aan mannen
en dus konden de mannen meerdere vrouwen
kiezen. Hierbij raakten de blonde vrouwen in
trek. Waarschijnlijk door het weerkaatsen van
het zonlicht op hun haren. De mannen van die
tijd vielen hiervoor waardoor blonde vrouwen
makkelijker aan een man konden komen.

De aantrekkelijke blonde vrouw, zo zegt Frost,
viel hiermee tegelijk ten prooi aan de impliciete
wens van de man om intellectueel de boventoon
te voeren. De man wil graag slimmer zijn dan
zijn vrouwelijke soortgenoot. Forst denkt dat
het deze eigenschap is die het belangrijk maakte
om een bepaalde mate van domheid op een
blonde vrouw te projecteren. Hierdoor werd
zij als partner geschikter. Zo werd de blonde
vrouw, domheid in de schoenen geschoven.
Overigens had zijzelf hier ook voordeel bij,
want door dit niet te weerleggen kon zij een
gezonde man aan de haak slaan die voor sterk
nageslacht kon zorgen. Slimme zet dus… ▪

Creatief
met twee benen op de grond
websites // webshops // web apps // social media
zoekmachine optimalisatie // drukwerk

Gorter Advisie
De Trompet 1712, Heemskerk
Telefoon: 0251 - 707 532
www.gorteradvisie.nl
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Hoe
je
word ergens
echtgoed
in?
M

alcolm Gladwell - een
beroemde
Amerikaanse
schrijver – heeft onderzoek
gedaan naar de factoren die
te maken hebben met succes. Hoe kan het
dat Mozart, Bill Gates, The Beatles, Einstein
en Tiger Woods zo ongelofelijk succesvol
geworden zijn op hun vakgebied? Was het
hun talent, kende ze de juiste mensen, waren
ze extreem slimmer dan de rest, of speelde
zoiets simpels als hun geboortedatum een
doorslaggevende rol? Welke factoren spelen
een rol bij succes?
In zijn boek ‘Outliers’ gaat Gladwell opzoek
naar de factoren die een belangrijke rol spelen
in successen. Wellicht doordat er binnen ons
schoolsysteem de nodige waarde gehecht wordt
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aan intelligentie, denken veel mensen dat dit
een belangrijke voorwaarde is om succesvol te
kunnen zijn. Uitblinkers zullen wel intelligent
zijn. Zeker wanneer het gaat om genialiteit.
Hoewel dit aannemelijk lijkt, blijkt dit niet
altijd zo te zijn. Neem het Hunter College in
Amerika. Een school voor kinderen met een
I.Q. hoger dan 130. Is het nu zo dat deze school
voor ‘hoogbegaafden’ meer grote denkers
en beroemde genieën voortbrengt dan een
willekeurige andere school? Het antwoord op
die vraag is negatief. Zeker, de kinderen van
het Hunter College gaan over het algemeen
een respectvolle carrière tegemoet, maar echte
uitschieters zijn er eigenlijk niet. Het is sowieso
opvallend dat de grote denkers van deze
wereld helemaal niet uitzonderlijk slim zijn.
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Doorgaans behoren zij tot de groep mensen
met de 15% hoogste I.Q. scores. Een hoog I.Q.
helpt dus wel, maar is zeker niet de enige factor
die bepalend is voor succes.
Intelligentie is maar één van de
vele factoren die een rol
spelen bij succes.

Een interessant fenomeen doet zich voor bij
Amerikaanse ijshockey spelers. Een overgroot
percentage van de meest succesvolle spelers zijn
geboren in de eerste drie maanden van het jaar.
Heeft de geboortedatum te maken met de mate
waarin een sporter succesvol is? Jazeker. Dit
heeft te maken met de prestaties ten opzichte
van die van teamgenoten. Kinderen die in het
begin van het jaar geboren worden, worden in
dezelfde teams ingedeeld als kinderen die aan
het einde van het jaar geboren zijn. Zeker op
jonge leeftijd is het mentale en fysieke verschil
tussen spelers die bijna een jaar in leeftijd
verschillen groot. De kinderen die in het eerste
kwartaal geboren zijn hebben hierdoor een
duidelijke voorsprong op hun leeftijdgenoten.
Gemiddeld zijn ze sterker, motorisch beter
ontwikkeld en kunnen geestelijk al wat meer
aan. Hierdoor komen ze in hun leeftijdsgroep
eerder ‘bovendrijven’ en kunnen makkelijker
doorstromen naar de hogere teams binnen hun
eigen leeftijdsgroep. Dit betekent vaak betere
trainers en begeleiders en de mogelijkheid
zich op te trekken aan betere medespelers.
Daarnaast trainen ze doorgaans vaker en
spelen tegen betere tegenstanders. Al deze
factoren tezamen bieden hen een grotere kans
om een hoger niveau te behalen dan de jongere
spelers uit dezelfde leeftijdsgroep. Dit gegeven
kun je overigens niet zomaar omdraaien. Je
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geboortedatum is niet per definitie een indicatie
voor het succes van je sportcarrière. Zaken als
aanleg en de invloed van de omgeving spelen
ook een belangrijke rol. Zo is juist bij de
ontwikkeling van jonge sporters de omgeving
– onder andere ouders en vriendjes – van grote
invloed. Zo ken ik een jonge waterpoloster die
vastberaden is de waterpolo-top te bereiken. De
Olympische spelen, dat is de stip op de horizon.
Afgezien van het nodige talent, heeft zij van
jongs af aan in het zwembad gelegen. Ze heeft
doorzettingsvermogen en beleeft veel plezier
aan haar sport. Daarnaast zijn het haar ouders
en opa die haar ondersteunen om wekelijks een
aantal avonden trainingen te volgen op grote
afstand van haar huis. Huiswerk maken doet
ze dan in de auto.
Maar er is meer dan intellect, geboortedata,
en stimulans van je omgeving. Succes wordt
ook bepaald door keihard zwoegen. Er wordt
gesproken over een inspanning van 10.000 uur
die nodig zou zijn om succesvol te worden op
een bepaald vakgebied. 10.000 uur? Hoe zit het
dan met Mozart? Die componeerde op zijn 11e
al zijn eerste symfonieën… Dat is inderdaad
waar. Wat hierbij echter vaak over het hoofd
gezien wordt is dat zijn grote werken pas vanaf
zijn 23e tot stand kwamen. De werken die
hij voor die tijd maakte waren niet voldoende
om groot en beroemd te worden. Ook Mozart
had 10.000 uur nodig om een ware meester
te worden. En wat te denken van de Beatles.
Voordat zij konden doorbreken hadden zij
maanden lang, zeven avonden per week, 8
uur non-stop opgetreden in een striptease club
in Hamburg (D). Iets dat naar Rock ’n Roll
maatstaven ongekend is.

Volgens Galdwell en anderen - zoals
bijvoorbeeld Bill Gates – heeft ook geluk veel
te maken met succes. Je moet volgens hen
soms ook een beetje mazzel hebben. Neem
bijvoorbeeld Gates zelf. Hij was in de gelukkige
omstandigheid dat zijn basisschool in 1968
over een computer beschikte. Niemand had
in die tijd zo’n ding en toch kwam Gates
ermee in aanraking. Hiermee werd zijn latere
carrière voor een klein stukje gefaciliteerd.
Wat had Mozart gepresteerd wanneer er geen
Klavecimbel of ander instrument in de buurt
was geweest? Tiger Woods werd van jongs af
aan gecoacht door zijn eigen vader en traint
nog steeds tientallen uren per week. En ook
de zusjes Williams werden door hun vader op
de tennisbaan gezet voordat zij goed en wel
konden lopen. Vader Williams had op televisie
gezien dat er met tennissen een hoop geld te
verdienen was en besloot daarop van zijn
dochters wereldspeelsters te maken. Ook hier
zijn het de omstandigheden die een belangrijke
invloed hebben op succes.
De jaren ‘30 hebben relatief
de meeste knappe koppen
voortgebracht.

De jaren ‘30 hebben in Amerika relatief
gezien de meeste grote namen voortgebracht.
Mensen die in de jaren 30 geboren werden,
hadden het geluk les te krijgen in relatief
kleine klassen. Veel mensen hielden hun gezin
klein omdat er eenvoudigweg niet voldoende
geld was om grote gezinnen te onderhouden.
Hierdoor waren er minder kinderen en dus
kleinere klassen. Iedereen kon rekenen op
bovengemiddelde aandacht van de docent.
Deze leraren kozen op hun beurt ook weer

voor economische zekerheid. Ze gingen niet
werken op een universiteit, maar kozen voor
meer zekerheid in het openbare basisonderwijs.
De lonen waren daar weliswaar lager, maar
de secundaire arbeidsvoorwaarden waren veel
beter. Niet alleen kleinere klassen, maar ook
hoog geclassificeerde leraren boden de kinderen
in de jaren dertig een ongekend voordeel.
Wanneer je succesvol wilt zijn is het al met
al prettig om over een goed stel hersenen te
beschikken. Maar om succesvol te worden
is een hoog I.Q. geen alles bepalende factor.
Soms kunnen ogenschijnlijk onbelangrijke
zaken - zoals je geboortedatum - de kansen op
succes aanzienlijk vergoten. Bovenal is er een
behoorlijke toewijding nodig om een echte
uitblinker te worden. 10.000 uur noeste arbeid
en een opa die je naar de training wil rijden… ▪

Fan van Facebook?
‘Like’ ons en krijg nieuwe
artikelen in je time-line!

Studiecoaching
voor ouders

Kijk hier voor meer info

Leren met plezier en resultaat
7

PAS OP !!!
Voor standaard opties
S
tel je laat mensen kiezen tussen
twee verschillende mogelijkheden.
Wel of niet inschrijven voor een
nieuwsbrief, wel of geen juridische
bijstand bij de autoverzekering, of wel of
geen orgaandonor worden. Wat denk je dat
de keuze zou worden?

Afgezien van de keus die gemaakt wordt, is de
‘hoe’ vraag veel interessanter. Maken mensen
een keuze op basis van een grondige afweging?
Hanteren zij een solide besluitvorming? Daniel
Kahneman toonde aan dat mensen dit in veel
gevallen niet doen. Een van de dingen die hij
ontdekte noemde hij de ‘Status quo bias’. Dit
is een van de principes die een rol spelen bij de
keuzes die we maken.
Kahneman toonde aan dat de keuze die
mensen maken sterk beïnvloed wordt door de
www.innercall.nl • www.psychologieinpraktijk.nl

optie die ze als ‘standaard’ krijgen aangeboden.
Zo zullen meer mensen zich inschrijven voor
een gratis nieuwsbrief wanneer deze optie
standaard aangevinkt staat. Maar ook kiezen
mensen een dure autoverzekering wanneer
deze als standaard optie wordt aangeboden
naast een goedkopere variant. En ja, het aantal
orgaandonoren in een land stijgt spectaculair
wanneer je mensen vraagt om aan te geven
wanneer ze géén donor willen zijn.

Het effect dat mensen vaker kiezen voor de
standaard optie neemt toe naarmate de keuze
gecompliceerder wordt. Het wel of niet kiezen
voor orgaandonorschap is voor veel mensen een
ingewikkelde keuze. Het gevolg is dat men geen
keuze maakt en dus de standaard optie geldt.
De status quo blijft gehandhaafd doordat het
maken van een keuze niet aantrekkelijk is.
Keuzes maken - zeker de ingewikkelde keuzes vraagt tijd, energie en inspanning. ‘Niets doen’

daarentegen, of de standaard optie volgen - een
ander heeft blijkbaar het denkwerk al gedaan zijn opties die veel aantrekkelijker zijn.

Individuele Profiel Analyse
Je talent in beeld
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Wat kun je meer benutten?
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Hoe gebruik je je talent beter?
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n
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Meer info? Kijk op onze website

Management
Psychologie
7-daagse training voor leidinggevenden

Uitgaande van dit principe kan een overheid
(zoals bv. in België) bijvoobeeld het aantal
orgaandonoren sterk beïnvloeden door te
stellen dat burgers standaard donor zijn tenzij
zij anders aangeven. De keuze, wel of geen
donor, blijft ook in zo’n geval voor veel mensen
ingewikkeld. Gevolg; de status quo blijft dan
vaak gehandhaafd en er zijn aanzienlijk meer
orgaandonoren in België.
Mocht je de volgende keer geconfronteerd
worden met een keuze, weet dan dat je
van nature meer geneigd bent om voor de
standaard optie te gaan. Zeker wanneer het een
onoverzichtelijke of complexe keuze betreft. In
zo’n geval is het dus extra opletten. ▪

Doe meer met en
voor je mensen
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Ingeborg van Meggelen;
“Ik wil de wereld een
beetje mooier achterlaten.”

A

ls bewonderaarster van Anita
Roddick
(The
Bodyshop)
stimuleert ze het liefst de
talenten van anderen. Het laten
stralen van mensen en ze uitdagen om selfmade kampioenen te worden die (meer)
gebruik maken van hun potentieel. Middels
haar eigen kracht, faciliteert ze anderen
vanuit de gedachte dat ieder mens zijn
eigen antwoorden diep van binnen wel
weet. “Ik help mensen te leren, zonder ze
iets te leren”. Ze geeft mensen de moed
om ‘rechtop te lopen’ zonder te doen of ze
zelf alle wijsheid in pacht heeft. Zo hoopt
ze de wereld een beetje mooier te maken.
Wanneer je in gesprek bent met Ingeborg
van Meggelen lijkt het kinderlijk eenvoudig
om anderen hun weg te laten vinden. Toch
is het de mix van betrokkenheid, sociale
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gevoeligheid en nuchtere intuïtie die er voor
zorgen dat zij - als geen ander - in staat is
mensen antwoorden te laten vinden op hun
eigen vragen. Vragen die het leven de moeite
waard maken...
Zweverig? “Echt niet. De dingen die ik doe
moeten wel ergens toe leiden. Er is altijd een
resultaat. Een avondje slap kletsen in de kroeg
is niet zo aan mij besteed. Eventjes misschien,
om het ijs te breken, maar dan moet het ergens
over gaan.” Ingeborg van Meggelen voelt zich
helemaal thuis in de zakelijke wereld en heeft een
zwak voor het vrouwelijk ondernemerschap. Ze
begeleidde veel vrouwen om te bereiken wat ze
willen. “Dat zijn kampioenen. Mensen die hun
zelf gedefinieerde succes (gaan) waarmaken.”
Van Meggelen is van mening dat succes een
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subjectief begrip is. Succes is wat je er zelf van
maakt. En dat ziet er voor iedereen anders uit.
“Ik wil dat mensen in beweging komen, dat ze
iets gaan doen of ondernemen. Zelf moet ik
daarvoor ook in beweging zijn. Alleen als er
beweging is kan er iets ontstaan. Vragen stellen
kan je daarbij enorm helpen. Plezier is hierbij
erg belangrijk. Wanneer je ergens plezier in
hebt, gaat het makkelijker.” Faciliteren is voor
haar een kernbegrip. Alleen maar helpen, kan
mensen afhankelijk maken. Daar voelt ze zich
niet goed bij. “Je kunt mensen beter leren hoe
ze een hengel moeten maken, dan ze vissen te
geven”, aldus Van Meggelen
Jezelf zijn? Het klinkt soms zo makkelijk.
Ook door de huidige tijdsgeest zou je je soms
bezwaard kunnen voelen wanneer het ‘jezelf
www.innercall.nl • www.psychologieinpraktijk.nl

zijn’ even niet lukt. Van Meggelen herkent het.
Haar belangstelling voor mensen en dingen
kon niet altijd op begrip rekenen. “Ik ben wat je
“Ik wil dat mensen in beweging komen,
dat ze iets gaan doen of ondernemen.
Zelf moet ik daarvoor ook
in beweging zijn.”
noemt een ‘eager learner’. Ik ben geïnteresseerd
in mensen en wat ze willen. Samen naar
oplossingen zoeken door vragen te stellen. Veel
antwoorden dragen we mee in onszelf. Ik help
bij het formuleren van de juiste vraag. Dat heb
ik altijd gedaan, ook toen ik jong was.” Toch
liep Van Meggelen destijds tegen de rauwe
kanten van het leven aan. In de vierde klas
van de lagere school trof ze een leraar die niet
zo gecharmeerd was van haar belangstelling

en honger naar kennis. “Ik moest achter het
schoolbord staan, wanneer ik teveel vragen
stelde. Het bord had aan weerzijden draaibare
delen. Daar moest ik achter gaan staan wanneer
het de leraar niet beviel. Een groot deel van mijn
leven heb ik vervolgens mijn mond gehouden.
Kinderen die vragen worden overgeslagen.”
Van Meggelen vertelt dat haar ervaringen in de
vierde klas haar lang achtervolgd hebben. Toch
heeft ze langzaam maar zeker haar kwaliteit terug
weten te vinden. Een aantal jaren geleden had
ze hierin een doorbraak. “Er werden workshops
georganiseerd waarin het juist de bedoeling
was te vragen. Of ik ook wilde komen? Ik was
meteen enthousiast. Eindelijk mocht ik vragen
stellen! Sterker nog het was precies de bedoeling
van de bijeenkomst. Ik zag mensen stralen en
blij worden terwijl ze antwoorden kregen en
vonden. Ik dacht; dit wil ik ook doen! Een paar
maanden later organiseerde ik mijn eerste eigen
sessies. Inmiddels is ‘durftevragen’ (#dtv) een
landelijk bekend begrip. Samen met 15 andere
mensen organiseren we sessies zowel binnen als
buiten bedrijven.”
‘Vragen stellen’ is een beproefde methode. Zelfs
de wijlen Steve Jobs geloofde in het concept van
‘vragen’. In een van zijn interviews vertelde hij
veel te danken te hebben aan het vragen om
hulp. Ook Van Meggelen beaamt dit. “Mensen
willen elkaar graag helpen. Je hoeft het alleen
maar te vragen. Het is daarbij de kunst om zo
concreet mogelijk te zijn. Een vage vraag levert
een vaag antwoord op. Daar ben je meestal niet
mee geholpen.”
Ondanks dat de hulp van Van Meggelen nooit
tot afhankelijkheid mag leiden, is het helpen
van anderen wel een thema in haar leven. Ze

herinnert zich nog goed hoe ze als 16-jarig
meisje een 45 toeren single kreeg met hierop
de geluiden van walvissen. “Het raakte me
diep. Ik begon spullen te verkopen met andere
vrijwilligers die opereerden onder de naam
‘Greenpeace’. Ik zamelde handtekeningen in
‘Vragen stellen’ is een beproefde
methode. Zelfs de wijlen Steve Jobs
geloofde in het concept van ‘vragen’.
voor het redden van walvissen en reisde van
Geleen naar Den Haag om ze aan de minister
aan te bieden.” Deze sociale betrokkenheid is
ook een van de dingen die ze bewondert in
Britse zakenvrouw, mensenrechtenactiviste
en oprichter van ‘The Bodyshop’, Anita
Roddick. Zij spoorde haar medewerkers aan
om eens in de zoveel tijd iets te doen voor
de samenleving. Ze wilde als bedrijf iets
teruggeven aan de maatschappij. Stoppen
de wereld te verbruiken, maar er juist voor
zorgen dat onze hulpbronnen intact bleven.
Wanneer ik vraag Roddick in drie woorden
te omschrijven hoeft Van Meggelen daar niet
lang over na te denken; “Sociaal, betrokken en
kleurrijk.” Een harde lach volgt wanneer ik vraag
of zij hiermee wellicht ook zichzelf omschreven

De nieuwste artikelen
als eerste lezen?
Volg ons!
Klik hier!
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Lol hebben in wie je bent. Jezelf
waarderen zonder hierin afhankelijk te
hoeven zijn van anderen
als manifestatie van zichzelf. Een persoonlijke
queeste op weg naar een betere wereld. Niet
vanuit ontevredenheid, maar vanuit het idee
dat het altijd een beetje mooier kan.

heeft. “Misschien wel”, en dan is het even stil.
“Heb ik iets gemeen met Anita Roddick?”, lijkt
ze zich af te vragen. Wellicht een leuke vraag
voor een volgende ‘Durftevragen’ sessie.
Zelf startte Van Meggelen in 1996 haar
bedrijf ‘Net even anders’. Na een aantal jaren
bij verschillende bedrijven gewerkt te hebben
kreeg ze een burn-out. Om de draad weer
op te kunnen pakken klopte ze aan bij een
outplacementbureau. Die hielpen haar en als
dank wilde ze wat voor ze terug doen en kreeg
uiteindelijk een baan bij dat bureau. Tijdens een
“Iedereen heeft bepaalde talenten en
een innerlijk vuurtje, wanneer je die kunt
aanwakkeren kunnen mensen
weer gaan stralen.”
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bedrijfsfeestje in Huis ter Duin besefte zij zich
dat zij deze gigant wel als klant wilde hebben.
De weg naar het zelfstandig ondernemerschap
was echter nog lang. Haar toenmalige netwerk
bood weinig kennis en ervaring op dit gebied.
Totdat ze via via in aanraking kwam met
een glaskunstenaar, die objecten op maat
maakte. Hiermee zag ze haar kans schoon.
Korte tijd later zat ze tegenover de directeur
van Huis ter Duin. “Wat zou jij willen?”, was
haar vraag. Hierop werd aangenaam verrast
gereageerd. Niet de gebruikelijke catalogus
met champagnekoelers, stressballen en
bureauleggers, maar een open vraag naar de
werkelijke behoefte van een bedrijf. Samen iets
creëren. Dit sprak aan en resulteerde direct in
een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst.
‘Net even anders’ was geboren. Er werden

Van Meggelen wil dat wat goed is aan mensen
benadrukken en niet teveel aandacht besteden
aan dat wat nog niet zo goed gaat. “Net als op
school”, zegt ze. “Ben je goed in wiskunde, maar
minder in natuurkunde, is het juist dit laatste dat
beter “moet” worden. Laten we dat niet doen.
Ontdek waar je goed in bent en wordt hier
nog beter in.” Het positieve uit mensen naar
boven halen. Er voor zorgen dat mensen
kunnen stralen, zowel voor zichzelf als voor
de organisatie waar zij werken. “Iedereen heeft
bepaalde talenten en een innerlijk vuurtje,
wanneer je die kunt aanwakkeren kunnen
mensen weer gaan stralen. Lol hebben in wie
ze zijn. Zichzelf waarderen zonder hierin
afhankelijk te zijn van anderen en geloven in
zichzelf. Dat zijn de ware kampioenen. Dan
wordt de wereld steeds een beetje mooier.” ▪
www.netevenanders.eu

AS IT IS IN HEAVEN

“

[seminar]

“

complete evenementen georganiseerd waarbij
de behoefte van de ander steeds weer een
centrale positie in nam. “Snappen wat mensen
leuk vinden, dingen organiseren en voor elkaar
krijgen, dat vind ik leuk.” Ondertussen bestaat
‘Net even anders’ al weer zestien jaar. Het
hartvormige logo geeft aan wat Van Meggelen
als ondernemer drijft; (samen)werken vanuit
het hart. Niet als holle marketing slogan, maar

Spraakmakend
tot je er stil van
wordt...

• Inzicht in belemmeringen
• Ontdek de symboliek en diepgang
• Inspirerend en toepasbaar
• Gebaseerd op gesprekken met de
regisseur

Kijk hier voor data en beschikbaarheid

Een tijdloos verhaal over jezelf...
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Waarom herinner je
je maar weinig
van voor je derde
levensjaar?

anneer je mensen de
vraag stelt wat hun eerste
jeugdherinnering is zullen
de meeste een voorval
noemen dat zich ergens rondom hun derde
of vierde levensjaar af heeft gespeeld.
Zo rond die tijd lijken wij onze eerste
herinneringen aan te maken. Dit kan tot de
veronderstelling leiden het brein van jonge
kinderen niet geschikt is om herinneringen
op te slaan. Toch is dit niet het complete
verhaal. Het klopt inderdaad dat ons jonge
brein na de geboorte nog enige jaren moet
rijpen. Echter, dit betekent niet dat er geen
herinneringen opgeslagen worden.
Kinderen jonger dan drie jaar hebben wel
degelijk herinneringen en onthouden dingen.
Ze weten wie hun ouders zijn, in welk huis ze
wonen, waar de zandbak is en welk speelgoed
van hen is. Het jonge brein kan dus wel
informatie opslaan en verbanden leggen. Zelfs
een baby kan al het verband leggen tussen een
bepaald gezicht en het krijgen van voedsel.
Maar waarom weten we dat dan vaak niet
meer?
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Een belangrijke factor voor het onthouden van
ervaringen is het fenomeen taal. Voordat een
kind leert spreken kan het zijn herinneringen
niet vast leggen in woorden. Juist het kunnen
hanteren van taal is een belangrijke strategie
bij het opslaan van onze herinneringen.
Het vastleggen van gebeurtenissen middels
woorden is een vaardigheid die pas
beschikbaar komt wanneer je taal hebt leren
beheersen. Dit gebeurt zo rond het derde
à vierde levensjaar. Het vastleggen van
ervaringen met behulp van taal werkt zo goed
dat eerdere methoden naar de achtergrond
verdwijnen en niet meer geoefend worden. De
eerder – anders opgeslagen – herinneringen
worden niet opnieuw onder woorden gebracht
en verdwijnen met de tijd.
De aan taal gerelateerde herinneringen zijn
dan de eerste herinneringen die je hebt.
Hierdoor lijkt het voor veel mensen dat ze
voor hun derde levensjaar geen herinneringen
hadden. Ze waren er echter wel, maar zijn
verloren gegaan. ▪
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Mentale belasting
V

Trucs om zo goed mogelijk
te kunnen nadenken

raag jezelf eens af; Hoeveel
is 256 gedeeld door 8? Neem
nu even te tijd om dit ‘uit het
hoofd’ uit te rekenen… Op onze
website hebben we de afgelopen maand
het experimentje al eens gedaan. Want wat
gebeurt er wanneer je mensen deze vraag
stelt? Probeer het eens uit bij anderen en
kijk of je overeenkomsten in gedrag kunt
ontdekken.
De kans is groot dat je tijdens het uitrekenen
van de som iets gedaan hebt waarvan je jezelf
eigenlijk nauwelijks bewust bent. Veel mensen
doen het en wanneer je het in je eigen omgeving
getest hebt, zul je anderen het ook hebben zien
doen. In dit artikel een stukje over het wat, hoe
en waarom.
256 gedeeld door 8…. Een niet al te moeilijke
vraag. Met een beetje inzet komen veel mensen
hier wel uit. In ons experiment bleek dat 95%
van de respondenten deze vraag goed wist te
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beantwoorden. Wanneer je bent gekomen
tot het antwoord 32 dan behoor je tot deze
meerderheid. Toch was het ons niet om het
juiste antwoord te doen. De rekenopgave was
eigenlijk meer een soort afleidingsmanoeuvre.
Het ging ons om je gedrag tijdens het rekenen.
Ga eens bij jezelf na wat je deed toen je de
som aan het uitrekenen was. Waar was je blik
bijvoorbeeld op gericht?
Tien tegen één dat je tijdens het rekenen naar
een bepaald vast punt hebt gekeken of gestaard.
Een punt dat rustig was voor je ogen. Mensen
doen dit om zo min mogelijk prikkels binnen te
krijgen. Hierdoor blijft er meer aandacht over
voor de rekenopgave. Probeer het nog eens….
Hoeveel is 1024 gedeeld door 8?
En wat deed je? Bracht je het aantal prikkels
terug?
Wel eens geprobeerd om pittig denkwerk
te verrichten terwijl je naar een tv aan het
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kijken was? Een boek te lezen terwijl je
een radio-interview beluisterde? Over het
algemeen maakt dat het er niet makkelijker
op. De hoeveelheid prikkels die we op een
bepaald moment te verwerken hebben heeft
invloed op de cognitieve taken die we kunnen
uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat er rust
is in bijvoorbeeld een schoolklas, tijdens het
huiswerk maken en bij examens.
Een wellicht herkenbare situatie doet zich voor
wanneer mensen in een vreemde stad opzoek
zijn naar een onbekend adres. In veel gevallen
zet men dan de autoradio zachter of zelfs uit
en een eventuele conversatie komt even op
een laag pitje te staan. Op deze manier wordt
het aantal prikkels verminderd waardoor men
de aandacht beter kan houden bij de taak
die men probeert uit te voeren. Een ander
voorbeeld; vraag iemand tijdens een wandeling
wat denkwerk te verrichten. Iets waar echt even
aandacht voor nodig is. Bijvoorbeeld; tel terug
vanaf 391 naar 0 in stappen van 17. Ga er maar
aan staan… 391… 374… 357… 340… etc.
Grote kans dat deze persoon langzamer gaat
lopen of zelfs tijdelijk stil gaat staan.
Het focussen op een punt in je omgeving
tijdens een cognitief belastende taak heeft een
functie. Het is niet bedoeld om hetgeen je
bekijkt goed in je op te nemen. Integendeel. Je
staart of kijkt even weg om het aantal prikkels
dat je binnen krijgt drastisch te verminderen.
Hierdoor houd je meer cognitieve capaciteit
over om ingewikkelde taken uit te voeren. Het
punt waarnaar je kijkt wordt dus nauwelijks
waargenomen. Je kunt waarschijnlijk bar weinig
vertellen over de plek waar je naar gestaard
hebt. Wegkijken en staren zijn in dit geval een
www.innercall.nl • www.psychologieinpraktijk.nl

manieren om je taak beter uit te voeren, met
minder kans op fouten.
Hoewel dit bovenstaande waarschijnlijk
herkenbaar is, is het niet het hele verhaal. Het
wel of niet goed uit kunnen voeren van een
cognitieve taak wordt niet alleen beïnvloed
door de hoeveelheid prikkels. Ook om de
mate waarin je invloed kunt uitoefenen op
deze prikkels speelt een rol van betekenis.
Een bijzonder experiment werd gedaan met
twee groepen proefpersonen. Beide groepen

Wil je Psy-zine niet missen?

Meld je hier aan

100%
GRATIS

Psy-zine verschijnt 10x per jaar
moesten ingewikkelde rekenopgaven maken,
puzzels oplossen en teksten corrigeren. Beide
groepen werden hierbij gestoord door een
geluidsfragment bestaande uit een kakofonie
van straatgeluiden, ratelende typemachines (het
is een al wat ouder experiment) en een Algerijns
radiocommentaar op een voetbalwedstrijd.
Gekeken werd of het geluidsfragment invloed
had op de taken die uitgevoerd werden. Er
was één verschil tussen de beide groepen. De
proefpersonen in de tweede groep beschikten
over een knop waarmee zij het geluid uit
konden schakelen. De proefpersonen uit deze
tweede groep presteerden veel beter. Totaal
niet onverwacht. Een saillant detail ... de

proefpersonen uit de tweede groep gebruikten
de knop niet. Men liet het geluid gewoon aan
staan en behaalde toch betere resultaten. Het is
dus niet alleen de prikkel zelf die van belang is,
maar ook de invloed die je op de prikkel denkt
te hebben en daarmee hoe je de prikkel ervaart.
Herkenbaar? Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat het niet aan te raden is om met
allerlei geluid en lawaai cognitieve taken
uit te gaan voeren. Zelfs wanneer je zelf de
mogelijkheid hebt om het geluid uit te zetten,
zullen je prestaties toe nemen wanneer er zo
min mogelijk prikkels zijn. Huiswerk maken of
zelfs leren met een stampende houseplaat is niet
bevorderlijk. Een rustige omgeving of desnoods
zachte rustige muziek zullen je inspanningen
ten goede komen.
Daarnaast kan het ook voorkomen dat mensen
zich beter kunnen concentreren wanneer zij het
aantal prikkels lijken te verhogen. Zo kan het
zijn dat studeren juist beter gaat met muziek
aan.

irritant ervaren wordt.
Probeer het dus maar eens uit. Vraag aan
iemand in je omgeving of hij 256 gedeeld door
8 wil uitrekenen. Observeer vervolgens wat
hij/zij doet. Grote kans dat direct het aantal
prikkels verlaagd wordt. Omhoog kijken, of
juist omlaag. De ogen sluiten of de som voor
zichzelf herhalen. Ook in de ademhaling kan
het een en ander veranderen. Een flinke teug
lucht om de adem vervolgens in te houden.
Alsof de hersenen daadwerkelijk wat extra
zuurstof nodig hebben en er zelfs even geen tijd
is om aandacht te besteden aan ademhalen. ▪
•••

[OPLEIDING]

•••

Praktische
Psychologie
Wil je meer weten van psychologie?
Moet dit praktijkgericht en toepasbaar zijn?

Dit kan twee reden hebben. Zo kan het
luisteren van muziek een compensatie zijn voor
het saaie huiswerk. In dat geval motiveert de
muziek om iets aan school te doen en dit vol te
houden. Daarnaast kan het juist de muziek zijn
die andere prikkels weg filtert. Straatgeluiden,
maar ook geluiden in huis kunnen voor een
hoge mate van afleiding zorgen. Door deze
met muziek te overstemmen kan het geheel aan
prikkels afnemen.
Een muziekje maakt het dan gek genoeg een
stuk rustiger in je hoofd zeker wanneer de
muziek weinig prikkels bevat. Rustige klassieke
muziek kan hiervoor dienen mits deze niet als

Heb je slechts beperkte tijd beschikbaar?
Vind je kleinere lesgroepen prettig?
Hou je van afwisselende onderwerpen?
Wil je je eigen studietempo bepalen?

Uniek in Nederland!
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et ‘Halo effect’ (spreek uit: Heelo effect) is een veel voorkomend verschijnsel bij de
beoordeling van het gedrag en de eigenschappen van anderen. Het ‘Halo effect’ treedt
op wanneer de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit je het idee geeft andere
positieve eigenschappen ook aanwezig zullen zijn.

het

HALO
effect
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Een bekend verschijnsel van het ‘Halo effect’
is bijvoorbeeld de onbewuste link die er gelegd
wordt tussen het uiterlijk van een persoon en
zijn of haar intelligentie. Aan mensen met
een goed verzorgd uiterlijk wordt onbewust
een hogere mate van intelligentie toegekend.
De perceptie van de waarnemer is daarbij van
groot belang. Je moet het uiterlijk van een
ander dus wel als ‘verzorgd’ percipiëren om een
onbewuste link met bijvoorbeeld intelligentie te
kunnen maken.
Een ander voorbeeld is die van een docent
wiskunde en natuurkunde die het zeer goed
gemaakt wiskunde proefwerk van een van zijn
leerlingen heeft nagekeken. Wanneer dezelfde
student in een proefwerk natuurkunde een fout
maakt, zal de docent eerder geneigd zijn om te
denken dat het om een vergissing gaat en dat de
student beter weet. Wanneer een andere student
die dezelfde fout maakt, maar geen opvallend
goed wiskunde proefwerk gemaakt heeft, treedt
dit effect niet op en is de fout gewoon een fout.
Toch staat een ‘knappe’ of ‘verzorgde’
buitenkant niet altijd garant voor een het
toekennen van andere (veronderstelde)
positieve eigenschappen. Een fotomodel die
een carrièreswitch maakt naar de politiek,
krijgt te maken met de stereotypen die rondom
het beroep van fotomodel gevormd zijn. In dit
geval treedt het tegenovergestelde van het ‘Halo
effect’ op, het ‘Horn effect’. Hierbij is het de

aanwezigheid van bepaalde eigenschappen die
juist negatieve eigenschappen doet vermoeden.
Het model zal zich veel meer moeten bewijzen
dan anderen en het is maar zeer de vraag of dat,
in de ogen van de beoogde kiezers, zal lukken.
‘Halo’ en ‘Horn’ effecten treden onbewust
op en spelen dagelijks een rol. Vooral bij
werving en selectie processen, sociale media,
en datingsites (ook een selectieprocedure) kan
het de waarneming van een ander behoorlijk
vertroebelen. Wanneer je een oordeel hebt over
een persoon, is het goed om even stil te staan bij
mogelijke ‘Halo’ en ‘Horn’ effecten die een rol
spelen bij je beoordeling.
Bekijk hier een video waarin op een
toegankelijke wijze inzicht gegeven wordt in
het ‘Halo effect’. Hoewel het experiment in de
video niet echt wetenschappelijk is opgezet, is
het een prima weergave van wat er gebeurt. Veel
plezier met kijken. ▪

Fan van Facebook?
‘Like’ ons en krijg nieuwe
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Adverteren kan al vanaf € 65,- ex. 21 % btw
voor 1/8 pagina, fullcolour met een directe
link naar de jouw eigen website/Twitter/
Facebook.

Volg ons via Twitter en Facebook

Via verschillende sociale media publiceren
wij regelmatig artikelen, filmpjes en andere
interessante zaken. Volg ons en je bent als
eerste op de hoogte!
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