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Nummer 3 
is klaar!

Vakantietijd. Genieten van de tijd met het gezin. Ik vind het heerlijk! Maar vakantietijd is voor mij ook het moment om eens terug naar het tekenbord te gaan en mijn strategie voor de aankomende maanden te bepalen. Dat geeft rust en het zorgt ervoor dat ik doelgerichter aan de slag kan. 
Hoe ik dat doe? Ik werk heel veel met Trello. hier maak ik onder andere een visionboard en een plan van aanpak in. Heel handig en overzichtelijk! 

Hoe doe jij dat eigenlijk, dat bedenken van je strategie?

Liefs,

Saskia
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van toepassing) maar het verrichten van werkzaam-
heden. Denk hierbij aan coaching, ondersteuning, 
advisering, begeleiding en verzorging. De Overeen-
komst van opdracht is een maatwerkovereenkomst 
die onder andere het volgende regelt:
A) Inhoud overeenkomst
Gaat het om het bouwen van een website of het 
uit handen nemen van administratie? Indien de 
VA bijvoorbeeld jouw social media accounts be-
heert tijdens jouw vakantie, is de inhoud van de 
werkzaamheden bijvoorbeeld de feed aanvullen of 
stories uploaden; 

B) Duur overeenkomst en ontbinding
Belangrijk om vast te leggen is voor hoe lang par-
tijen met elkaar de opdracht aan willen gaan en 
welke mogelijkheden er zijn om de overeenkomst 
te ontbinden. Wanneer de VA een website gaat 
bouwen, eindigt de opdracht nadat de website 
gebouwd is. Maar het ondersteunen bij admi-
nistratie kan oneindig lang duren en dan kun je 
overeenkomen dat de opdracht voor onbepaalde 
tijd wordt aangegaan. Opmerkelijk is dat de op-
drachtnemer de overeenkomst alleen in dit laat-
ste geval mag opzeggen en wanneer deze niet 
eindigt door de volbrenging van de overeengeko-
men werkzaamheden of wanneer hij gewichtige 
redenen heeft, zoals het niet willen opvolgen van 
onredelijke eisen van de opdrachtgever. Terwijl de 
opdrachtgever de overeenkomst van opdracht in 
principe te allen tijde mag opzeggen, met daarbij 
mogelijk de verplichting tot betalen van schade-
vergoeding;

Legal efficiënt ondernemen; hoe regel je de samenwerking met Virtual Assistants 

Inleiding
Besteed jij een deel van jouw bedrijfsvoering 
(tijdelijk) uit aan een Virtual Assistant of ander 
bedrijf (hierna VA)? Denk hierbij aan salarisadmi-
nistratie, website bouwen maar ook andere HR 
gerelateerde zaken. En gebruik jij hiervoor een 
overeenkomst die jaarlijks gecontroleerd wordt 
door een jurist? 

Veel ondernemers besteden delen van hun bedrijfs-
voering uit aan VA’s zonder hiervoor concrete 
afspraken te maken of met gebruikmaking van 
standaard overeenkomsten van internet. Omdat het 
gaat om een samenwerking tussen twee unieke 
partijen is het belangrijk om deze samenwerking 
goed vast te leggen. Maar hoe zorg je er efficiënt 
voor dat de juridische aspecten van de samenwer-
king tussen jou en jouw VA goed worden vastge-
legd?

In dit artikel ga ik in op de twee typen overeenkom-
sten die belangrijk zijn om deze samenwerking te 
vast te leggen; de Overeenkomst van opdracht en 
de Verwerkersovereenkomst.
 
Overeenkomst van opdracht 
Een Overeenkomst van opdracht is een overeen-
komst waarbij de opdrachtnemer (VA in dit geval) 
een opdracht aanneemt van de opdrachtgever (jij 
als ondernemer). Het grote verschil met een Ar-
beidsovereenkomst is dat je niet in dienst van de 
opdrachtgever gaat werken maar slechts (tijdelijk) 
een opdracht overeenkomt. Het gaat hierbij niet 
om het tot stand brengen van een ‘werk van stoffe-
lijke aard’ (dan is de Overeenkomst van aanneming 



C) Aansprakelijkheid
In de overeenkomst worden de verplichtingen van 
beide partijen over en weer beschreven, evenals 
(de uitsluiting van) aansprakelijkheid en in welk 
geval er ruimte voor vergoeding is. 
Hierbij is het bijvoorbeeld ook van belang welke 
bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
je hebt afgesloten in verband met de hoogte van 
eventuele vergoedingen in geval van aansprakelijk-
heid. Ook geheimhouding kan een belangrijk ele-
ment zijn van de overeenkomst. Je wilt misschien 
niet dat de inhoud van de samenwerking open-
baar wordt. 
 
Omdat in Nederland de wetgeving over overeen-
komsten van ‘regelend recht’ is, kun je ervan af-
wijken en de overeenkomst aanvullen met zoveel 
afspraken als je wilt. Let er alleen wel op dat de 
overeenkomst van opdracht geen verkapte ar-
beidsovereenkomst wordt want dan worden de re-
gels voor de arbeidsovereenkomst van toepassing 
en gaan bepalingen over minimumloon, sociale 
voorzieningen, verplicht pensioen etc. alsnog gel-
den. 

Verwerkersovereenkomst
Omdat een VA mogelijk persoonsgegevens gaat 
verwerken (onder andere verzamelen, vastleggen, 
ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wij-
zigen, opvragen, raadplegen of gebruiken) door 
werkzaamheden in jouw opdracht tijdelijk over te 
nemen, is het van belang dat ook hiervoor goede 
afspraken worden gemaakt. Onder de AVG is het 
zelfs verplicht. 

“Je wilt misschien 
niet dat de 

inhoud van de 
samenwerking 

openbaar wordt.” 



Deze afspraken over verwerken van persoonsgege-
vens kunnen worden vastgelegd in een Verwerker-
sovereenkomst tussen de verwerker (de VA in dit 
geval) en verantwoordelijke (jij als ondernemer). 
Met deze Verwerkersovereenkomst sluit je uit dat 
de andere partij, de verwerker, de persoonsgege-
vens voor eigen doelen verwerkt en zich houdt aan 
voor jou als verantwoordelijke geldende wetgeving.  

Enkele onderwerpen die in de Verwerkersovereen-
komst worden opgenomen, zijn:

Duur, de aard en het doel van de verwerking
Een Verwerkersovereenkomst is altijd onderdeel 
van een zogenaamde hoofdovereenkomst, in dit 
geval de Overeenkomst van opdracht. Uit deze 
hoofdovereenkomst komen werkzaamheden voort 
waarvoor een Verwerkersovereenkomst nodig is. 
Veelal eindigt de Verwerkersovereenkomst au-
tomatisch na beëindiging van de hoofdovereen-
komst. 

Soort persoonsgegevens
In de Verwerkersovereenkomst worden de per-
soonsgegevens beschreven die verwerkt worden. 
Belangrijk is om aan te geven of er eveneens 
sprake is van bijzondere of strafrechtelijke 
persoonsgegevens. 

Categorieën van betrokkenen 
De natuurlijke persoon, dus geen onderneming, 
van wie de persoonsgegevens verwerkt worden. 
Bijvoorbeeld wanneer een VA jouw administratie 
doet, verwerkt hij hoogstwaarschijnlijk jouw klant-
gegevens. 

Geheimhoudingsplicht voor personen in dienst van 
of werkzaam voor de verwerker;
Passende technische en organisatorische maatre-
gelen om de verwerking te beveiligen
De verwerker is verplicht om zijn/haar systemen 
zodanig in te richten en te beveiligen dat een da-
talek, waarbij derde personen toegang hebben 
tot de persoonsgegevens, wordt voorkomen en af-
spraken hierover worden in de Verwerkersovereen-
komst vastgelegd. 

De VA zorgt er tevens voor dat het recht op inza-
ge, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit uit-
geoefend kan worden en meldt datalekken indien 
nodig. Belangrijk is dat de VA na afloop van werk-
zaamheden de persoonsgegevens verwijdert of te-
ruggeeft en geen kopieën houdt. Tenzij de verwer-
ker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren, 
bijvoorbeeld voor de Belastingdienst. 

Conclusie
In het geval je een VA of ander bedrijf inhuurt, 
kun je gebruik maken van een Overeenkomst van 
opdracht en Verwerkersovereenkomst. Daarbij is 
het van belang om te weten welke afspraken 
gemaakt en vastgelegd moeten worden om te 
voorkomen dat belangrijke aspecten niet geregeld 
worden of dat de overeenkomst als een 
Arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. 

Voor vragen over de juiste documentatie of een 
check van jouw huidige documentatie kun je 
vrijblijvend contact met mij opnemen. Via een 
Legal Strategie Sessie bespreken we de 
mogelijkheden voor jouw onderneming.



Magazine #4 verschijnt 
op 1 november in 
een nieuw jasje. 

Groter, beter & leuker!



Angela van 
Gelukkig Jezelf





De afgelopen 15 jaar was ik zó druk, 
ik deed niets anders dan jongleren. 
Continu al die ballen in de lucht hou-
den. Ik kwam elke dag tijd tekort. 
Dat heeft mij genoodzaakt om te le-
ren hoe ik al die ballen in de lucht 
kan houden. Nú ben ik misschien wel 
net zo druk met net zoveel ballen of 
zelfs meer als 5 jaar geleden, maar ik 
voel de stress en druk vrijwel nooit. 
Maar hoe hou je nu al die ballen in de 
lucht?

Ballen in alle vormen en maten

In je leven zijn er allerlei soor-
ten ballen die je in de lucht houdt. 
Er zijn gekleurde ballen, transparante 
ballen. Glazen ballen, die breken als 
ze je laat vallen. Zware ballen, die 
je nog nauwelijks omhoog krijgt als ze 
zijn gevallen. Stuiterballen, die je 
prima een keer kan laten vallen, want 
ze stuiteren toch wel terug. 

En dagelijks zijn wij als zakenvrou-
wen, allemaal bezig om alle soorten 
ballen in de lucht te houden en ver-
liezen vaak onszelf daarbij. 

Graag deel ik met jullie een aantal 
tips die ervoor zorgen dat je al die 
ballen in de lucht kan houden. 

Tip 1: Accepteer dat het onmogelijk 
is!
Misschien wel het belangrijkste in-
zicht dat je jezelf kunt geven, het 
is onmogelijk om al die ballen in de 
lucht te houden. Niemand kan al die 

ballen in de lucht houden en dat is 
ook niet nodig. Zet voor jezelf eens 
op een rijtje welke ballen je allemaal 
in de lucht houdt en welke je gerust 
mag laten vallen.

Tip 2: Maak keuzes
Welke ballen geven jou energie? En 
welke geven jou geen energie? Welke 
ballen kun je prima delegeren of la-
ten voor wat het is? Maak keuzes! Kies 
bewust voor de ballen die voor jou be-
langrijk genoeg zijn om in de lucht te 
houden. Denk daarbij bijvoorbeeld eens 
aan de zware ballen, als je die laat 
vallen, zijn ze moeilijk weer op te 
rapen. 

Eén van die zware ballen voor mij is, 
mezelf. Als ik niet goed voor mezelf 
zorg en die bal laat vallen, kost het 
me enorm veel moeite en energie om die 
bal weer de lucht in te krijgen. 

5 tips om alle 
ballen in de 

lucht te houden



Tip 3: Zeg vaker nee
Nee zeggen, we houden er allemaal niet 
van. We zijn van nature helpers, we 
willen graag dingen voor een ander 
doen. Maar wil je op een relaxte ma-
nier alle ballen in de lucht houden, 
zul je wat vaker nee moeten zeggen. 
Door ‘nee’ te zeggen tegen een ander, 
zeg je ‘ja’ tegen jezelf. Door vaker 
‘nee’ te zeggen, wordt jou ‘ja’ voor 
die ander ook veel meer waard. 
Sommige ballen zijn namelijk van ie-
mand anders en niet van jou. Je hoeft 
ze niet in de lucht te houden. 
Vind je het moeilijk? Vraag je dan 
eens af wat maakt dat je het zo lastig 
vindt en ga daarmee aan de slag.  

“Door ‘nee’ te 
zeggen tegen een 
ander, zeg je ‘ja’ 

tegen jezelf.”



Tip 4: Focus & organiseer
Koop een planner! Begin elke week met 
het invullen van deze planner. Maak 
blokken met activiteiten en begin elke 
dag met het bekijken van je program-
ma van die dag. Plan momenten van rust 
en pauze in, om weer op te laden. Plan 
momenten in om te genieten, zodat je 
weer energie opdoet om de momenten met 
vele ballen in de lucht te kunnen han-
delen. 

Tip 5: Wees lief voor jezelf
Mocht het dan toch gebeuren dat je een 
bal laat vallen of dat het omhooghou-
den van bepaalde ballen je even niet 
lukt. Erken dit dan aan jezelf. Benoem 
het letterlijk en wees lief voor je-
zelf. Nú lukt het even niet en dat is 
ook oké. Door de strijd aan te gaan 
met jezelf, wordt het nare gevoel wat 
je erover hebt alleen maar groter. 
Door het te erkennen en te accepteren 
zal het nare gevoel al een stuk minder 
worden of zelfs verdwijnen.  Probeer 
het maar eens!

Wil je meer weten over het jongleren 
als ondernemende vrouw? Wil jij le-
ren hoe je alle ballen in de lucht kan 
houden? Check dan eens mijn training 
‘Jongleren met mama’s’. De 4e en 5e 
reeks van deze training staan in sep-
tember gepland. En uiteraard is het 
ook mogelijk om deze training te vol-
gen als je géén moeder bent. Stuur mij 
gerust een berichtje voor de mogelijk-
heden.

Succes met jongleren!

Liefs,
Angela
Gelukkig jezelf – Praktijk voor coa-
ching & psychodynamische therapie

“Nú lukt het 
even niet en dat 

is ook oké.”



Angela 
van der 
Ploeg





Als klein meisje ging ik weleens de klas rond met 
een rol wc papier. 
Om alle kindjes even de neus te laten snuiten. 
Ik denk dat het willen zorgen en helpen er toen al 
in zat. 
Het werken in de psychiatrie heeft dit alleen 
maar versterkt.
Horecawerk bleef ik er altijd naast doen, ik vond 
het té leuk om niet te doen!
Later stapte ik volledig over naar de horeca en 
werkte me op tot (interim) manager.
Werken in de horeca is voor mij ook zorgen… 
Maar zorgen op een heel ander vlak.
Een vlak waar ik veel voldoening uithaalde en dat 
me niet snel verveelde.
Een eigen bedrijf beginnen was altijd al een wens 
en daarom besloot ik een aantal maanden 
geleden alle opgedane kennis niet langer voor 
mezelf te houden en startte ik als Hospitality 
coach.

Hospitality is een begrip dat moeilijk is te 
omschrijven. 
Hospitality is namelijk voor iedereen anders.
Het gaat om een gevoel, een beleving die je 
meegeeft aan je gasten of klanten.
Voor mij is hospitality dan ook het gewaardeerd 
laten voelen van je gasten of klanten. 

Hospitality was altijd een ondergeschoven kindje, 
maar lijkt steeds meer een hot item te worden, 
en terecht!
We leven wat dat betreft in een gekke tijd, 
lijken uit balans.
We zijn steeds meer in onszelf en de digitale 
wereld gekeerd.
Tegelijkertijd zijn onze verwachtingen torenhoog! 
Met het internet en social media is alle 
informatie binnen handbereik, we hoeven als 
consument geen genoegen te nemen met minder, 
maar kunnen kiezen voor wat het beste bij ons 
past.

Gelukkig is er een manier om je als ondernemer 
of organisatie op een slimme manier te 
onderscheiden en op te vallen.
En wel door hospitality prioriteit te maken! 
Hospitality is namelijk niet onderhevig aan 
trends, dit blijft altijd.

Wat levert een goede hospitality jouw bedrijf op?
Hospitality helpt je loyale klanten of gasten te 
creëren die vaker terug komen. Nu én in de 
toekomst.
Hospitality zorgt dat jouw klanten of gasten meer 
besteden.
Tevreden klanten of gasten zullen mooie recensies 

“Als klein meisje ging ik 
weleens de klas rond met 
een rol wc papier...”



schrijven en hierdoor automatisch nieuwe klanten 
of gasten aantrekken.
Tevreden klanten of gasten zullen vrienden, 
familie en kennissen tippen over jouw bedrijf en 
ook op deze manier jouw klanten- of gastenkring 
vergroten.
Tevreden klanten of gasten verhogen het 
werkplezier van jouw personeel.
Tevreden personeel zal hierdoor automatisch 
loyaler zijn aan jou als werkgever.
Tevreden klanten of gasten én tevreden personeel 
zullen jouw werk een stuk lichter en 
gemakkelijker maken!

Dus of het nu gaat om een horecagelegenheid, 
een kledingwinkel, gemeentehuis, supermarkt, 
ziekenhuis, noem maar op: Je wil dat de mensen 
die een bezoek brengen aan jouw organisatie hier 
een goed gevoel aan overhouden.

Dit kan vaak al met hele kleine dingen:
Is er oog voor iedere bezoeker van begin tot eind?
Is voor iedere bezoeker duidelijk wat hij/zij kan 
verwachten tijdens een bezoek aan jou?
Hoe worden bezoekers geholpen bij klachten of 
vragen?
Toont je personeel oprechte interesse?

En dit zijn maar een paar van de ontelbare veran-
deringen die je kunt doorvoeren om de klant- of 
gastbeleving te optimaliseren.

Het wordt tijd dat we het belang hiervan gaan 
inzien in plaats van in te spelen op kortdurende 
trends en hypes. Investeer in iets duurzaams, 
investeer in hospitality!

Ben jij ook toe aan die volgende stap en wil je de 
hospitality binnen jouw bedrijf, instelling of orga-
nisatie optimaliseren? 

Laat het me dan weten via info@angelavander-
ploeg.com of neem contact met me op via mijn 
website www.angelavanderploeg.com. Dan kijken 
we samen hoe ik je het beste kan helpen! Volg me 
vooral ook op Instagram ( https://www.instagram.
com/angelavanderploeg )voor meer informatie en 
inspiratie omtrent hospitality!

“Dus of het nu gaat om 
een horecagelegenheid, 

een kledingwinkel, 
gemeentehuis, 

supermarkt, ziekenhuis, 
noem maar op: Je wil dat 

de mensen die een
 bezoek brengen aan 
jouw organisatie hier 
een goed gevoel aan 

overhouden.”



Fenna van 
Praktijk Tala





We’re in this together: 
Je ziel wil maar 1 ding 

en dat is groei!

Het stoffige geitenwollensokken imago 
van spiritualiteit vind ik zo ontzet-
tend achterhaald! Je hoeft echt niet 
de hele dag op een berg te gaan zitten 
mediteren in een lange jurk met bloe-
metjes in je haar. Mag natuurlijk wel, 
doe het hoe jij wil, maar dat hoeft 
helemaal niet.          

Voor mij heeft het best lang geduurd 
om volledig voor uit te komen dat ik 
heel erg veel bezig ben met dit the-
ma. Waarom zou je denken, nou omdat ik 
liever niet geassocieerd wordt met het 
vage, zweverige imago omdat dat totaal 
niet bij me past en ik het heel anders 
zie dan zweverig. Ik was altijd bang 
dat ik totaal niet serieus genomen zou 
worden en anderen me raar zouden vin-
den. Vaak heb ik me nl uitgesproken 
toen ik jonger was en daar werd niet 
altijd even positief op gereageerd 
door anderen omdat ze het simpelweg 
niet begrepen. Wanneer ik het woord 
ziel liet vallen of mijn visie deelde 
(die vaak verre van doorsnee was) werd 
er vaak een beetje verbaasd gekeken 
in mijn omgeving. Maar eerlijk gezegd 
vind ik het nu wel eens tijd worden 
om dit onderwerp bespreekbaar te maken 
en te laten zien hoe normaal en alle-
daags het is. Met beide beentjes op de 
grond, vanuit neuropsychologische ach-
tergrond begeleid ik dagelijks vrouwen 
in hun proces van bewustwording. 

Spirituele en persoonlijke groei zijn 
voor mij dus juist heel down to earth. 
In mijn optiek zijn alle mentale 

(aka psychische), fysieke, energeti-
sche en spirituele aspecten gewoon 1. 
Alles met elkaar verbonden en wat niet 
los gezien kan worden. Wil je een the-
ma aanpakken, is het juist heel erg 
zinvol om alle aspecten een de veran-
dering in gang te brengen. Soms is het 
startpunt cognitieve gedragstherapie, 
soms systemisch werk, regressie en 
soms een energetische healing. Je kunt 
het op verschillende manieren aanvlie-
gen en daar starten waar op dat moment 
de meeste behoefte ligt. 

Ik laat me altijd leiden door de vraag 
van de ander. En wist je dat 9 van de 
10 keer de vraag van de ander hele-
maal niet de vraag is en er altijd een 
dieper thema onder zit? Door simpe-
le technieken zoals bv het lezen/voe-
len van de energie, intunen op de ziel 
en de juiste vragen stellen kom ik al 
snel tot de kern van het ‘probleem’. 
Ja tussen haakjes want een probleem 
is een probleem omdat we het labelen 
als een probleem. Stel nou he dat je 
het probleem zou labelen als indica-
tor, dan zou het al heel anders voelen 
toch? Dan is het ineens geen probleem 
meer, hèhè dat lucht nu al op en voelt 
een stuk minder zwaar. 



Het heeft namelijk alleen de func-
tie om je te laten zien dat het tijd 
is voor een andere keuze, om je wakker 
te schudden of om je bewust te maken 
van een thema dat de aandacht vraagt 
en mogelijk geheeld mag worden. Dan 
is het ineens eigenlijk een hele gave 
functie waarvoor je eigenlijk heel erg 
dankbaar mag zijn. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat alles altijd fijn 
voelt, duhuh. 

Niemand is ooit dingen anders gaan 
doen omdat ze zo lekker comforta-
bel waren. Tenminste ik heb ze nog 
nooit gezien. De meest heftige situa-
ties schudden je wakker, laten je re-
lativeren en zetten zaken in een an-
der perspectief.  Jouw ziel is hier om 
te groeien, om iets bij te dragen aan 
deze wereld. Daarom gebeuren er soms 
dingen die verre van comfortabel zijn, 
die super pijnlijk of verdrietig zijn 
en soms zelfs waarvan je zelfs denkt 
niet meer uit te komen. Het heeft een 
doel lieve vrouw. En dat doel is het 
enige doel van je ziel: GROEI!!! 

Wanneer je je bewust bent van het die-
per liggende thema kun je nl kiezen 
wat je ermee wil doen, lessen leren, 
helen op alle lagen in jouw leven(s) 
en op je familielijn. Soms zelfs voor 
nog grotere groepen mensen dan je 
denkt. 



Jij bent hier met een reden en jij 
voelt ook dat deze reden groots is en 
verder gaat dan jou alleen. Soms voel 
je misschien dat je het niet meer al-
leen kan dragen en dat hoeft ook niet. 
Jij bent niet de enige die dit voelt, 
er zijn vele vrouwen met jou die op-
staan voor een andere wereld, die 
lichter voelt, waarin wordt geleefd 
vanuit liefde, zonder oordeel, met 
oog voor het grotere geheel, waarin 
je keuzes maakt op basis van liefde en 
vertrouwen. Dus deel je pijn en vooral 
deel jouw proces, deel jouw lessen en 
laat anderen hiervan mee profiteren en 
groeien. Laat een ander jou ondersteu-
nen in jouw proces indien nodig zodat 
jij dat in een later stadium ook weer 
voor een ander kan betekenen. In welke 
vorm dan ook. 

We’re in this together lovely soul!!

Liefs Fenna
www.praktijktala.nl

“Soms voel je 
misschien dat je 
het niet meer 

alleen kan 
dragen en dat 
hoeft ook niet.”



Anneliek van 
B-Connected



Ik verlang ernaar om gezien te worden.
Ik wil niet meer verdwijnen.

Ik wil erbij horen.
Ik wil begrepen worden.

Ik wil doen wat goed is voor mij.
Ik wil dit niet meer.

Ik wil rust.
Ik wil liefde ontvangen.
Ik wil me vrij voelen.

Ik wil voor mezelf kunnen zorgen.
(maart, 2019)

[foto: Prisca Visser]



Presteren, perfectioneren en plezieren
De cursor knippert, het lege scherm staart me 
aan. Klaar om beschreven te worden. Ik wil het 
goed doen. Een artikel schrijven waarmee ik jou 
kan helpen, waarvan jij denkt; ‘sjezus, zij weet 
waar ze het over heeft.’ Ik ben bang voor de 
afwijzing en tegelijkertijd voel ik het verlangen om 
mijn stem te laten horen. Het gevecht met mezelf, 
het gevangen zitten in mijn eigen verhaal, de 
gedachten die oppoppen ‘wie ben ik?’, ‘ben ik 
goed genoeg?’, ‘dadelijk word ik niet serieus 
genomen?!’  

Terwijl ik start met het schrijven van dit artikel, 
trek ik het voor mij zo bekende pantser aan. Die 
van het presteren, perfectioneren en plezieren. 
Jarenlang hebben ze me gediend, heb ik me 
ermee geïdentificeerd. Ik draaide als 28-jarige een 
succesvolle onderneming, werkte voor grote 
klanten aan inhoudelijk en op de relatie complexe 
projecten. Mijn opdrachtgevers waren uitermate 
tevreden. 
Aan de buitenkant was niets te zien van wat er 
zich in mijn leven allemaal afspeelde aan 
onzekerheid, angst en schaamte. 

De gebeurtenissen in mijn leven hebben mij ver-
rijkt met kennis over mezelf. De reflectie erop 
bracht me uiteindelijk steeds weer een laagje die-
per. Toen ik ontdekte dat ik een perfectionist was, 
ging ik vanuit willen begrijpen de strijd aan met 
mijn perfectionisme. In die fase van mijn 
persoonlijke ontwikkeling was ik er oprecht van 
overtuigd, dat ik het ‘onder controle’ had. Niet 
wetende dat je levensthema’s zich in al hun 
ruwheid steeds weer laten zien,

totdat het erkend wordt door jezelf.  Als onder-
deel van jou, in plaats van als een gevoel wat er 
niet mag zijn of wat weggepoetst moet worden. 
Ze zijn en worden ontmaskerd, keer op keer op 
keer. 

Wat niemand wist, ik incluis, is dat presteren, per-
fectioneren en plezieren mijn pantsers waren. 
Overlevingsstrategieën die ik ontwikkelde om te 
overleven in mijn gezin van herkomst, om te gaan 
met de gruwelijke moord op mijn vader en de 
energie slurpende relatie met mijn ex-man. Alles 
eraan doen om, net als iedereen, een zo ‘normaal’ 
mogelijk leven te leiden.  

Mag ik er zijn?
De angst om te falen, de angst om anders te zijn, 
de angst om niet gezien te worden in wie ik wer-
kelijk ben, grijpt me soms nog naar de keel. Het 
zijn deze angsten, die we niet nog een keer willen 
meemaken. We doen er alles aan om de pijn, het 
verdriet, de rouw en de schaamte die nog steeds 
in ons zitten, niet meer te voelen. We denken dat 
het veel eenvoudiger is om weg te bewegen van 
deze emoties.

“Terwijl ik start met het 
schrijven van dit artikel, 
trek ik het voor mij zo 
bekende pantser aan. “



Eenvoudiger dan te praten over ons verlangen en 
de angst die ons in de weg staat om het te realise-
ren. Ik ben me lange tijd niet bewust geweest van 
het feit, hoeveel energie het kost om al die emo-
ties terug te duwen. Hoeveel energie het kost om 
op je tenen te lopen, elke dag vol met de ander 
bezig te zijn en te zorgen dat er niets op je aan te 
merken is. Om in de buitenwereld, in plaats van in 
jezelf, op te halen wat je ooit als kind gemist hebt. 

Ooit heb ik gevoeld, dat ik alleen maar liefde kon 
ontvangen, als ik goed mijn best deed. Dit is het 
verhaal, waar ik in ben gaan geloven: ‘als ik het 
maar goed doe in de ogen van de ander, dan mag 
ik er zijn’. ‘Ook al gaat dat ten koste van mezelf’. 
Iedere keer als ik in het verhaal van de ander werd 
gezogen, raakte ik verder verwijderd van mezelf. 
Nu, jaren later, weet en heb ik ervaren, dat het 
mijn manier van overleven is geweest. Om maar 
niet de pijn te voelen, die schuilgaat achter het 
antwoord op de vraag: Mag ik er zijn? Als ik eer-
lijk ben over hoe ik me voel, word ik dan verkeerd 
begrepen, veroordeeld of als zwak gezien? Als ik 
laat zien, hoe iets is voor mij, ben ik dan minder 
waard? 

Jouw waarheid 
Als mensen jaren geleden aan mij vroegen ‘wat wil 
JIJ?’, ‘waar heb JIJ behoefte aan?’, viel ik stil. Hoe 
makkelijk is het om dan de vraag te stellen: ‘waar 
heb jij zin in’ of te reageren met de vraag ‘maakt 
me niet uit, wat jij wil.’ 

In al die jaren heb ik stappen gezet in mezelf wil-
len begrijpen (lees: mezelf perfectioneren, goed 
willen doen, mezelf heel en compleet maken), in 

anderen op hun gedrag en hun verlangens spie-
gelen (lees: bezig zijn met de doelen/verlangens 
van een ander, dat me weghoudt bij het formule-
ren van wat ik zelf eigenlijk wil of nodig heb). Het 
heeft me succesvol gemaakt als professional én 
het heeft me steeds verder van mezelf verwijderd. 
Ik ging makkelijk op de energie en het enthousias-
me van de ander mee. Of ging pas nadenken over 
een samenwerkingsvoorstel als die andere partij 
mij die vraag stelde. Ik reageerde vooral op dat-
gene wat op me afkwam, in plaats van dat ik het 
vermogen had om van binnenuit, vanuit mijn in-
nerlijke kracht en rust, mijn eigen koers te varen.  

Maanden, soms jaren later is die kick, dat wat 
eindeloze energie gaf weg en vroeg ik mezelf af: 
waarom ben ik dit gaan doen? Waarom heb ik 
me weer laten verleiden? Er ontstond verwarring 
over of ik wel op mijn gevoel kon vertrouwen. Ik 
ontdekte dat ik helemaal niet aan het doen was, 
wat ik zelf graag wilde. Maar wat ik dan wel wilde, 
wist ik ook niet. 

“Maanden, soms jaren 
later is die kick, dat wat 
eindeloze energie gaf 

weg en vroeg ik mezelf af: 
waarom ben ik dit gaan 

doen?”



Van vertellen naar doorleven
Bij mijn zoektocht naar mijn waarheid, ontdekte 
ik vervolgens dat het begrijpen en vertellen van 
mijn verhaal mijn ontwikkelproces stagneerde. 
Misschien herken je, dat je volledig uitgevogeld 
hebt hoe je gezin van herkomst was, wat daar ge-
beurd is, hoe de onderlinge verhoudingen waren, 
wat jouw rol in het geheel was. En toch. Toch kom 
je steeds weer die dominante collega tegen, kies 
je een partner met problemen en heb je er last 
van dat je maar niet los kunt komen van je oude 
(familie)patronen. Dat je zelfs je eigen ontstaans-
geschiedenis als verdediging gaat gebruiken om 
aan te tonen, waarom je reageert zoals je reageert 
of waarom je geworden bent wie je bent. 

Ik deed dat ook, maar voelde dat het niet waar 
was; dat er meer onder zat. Ik dacht dat ik echt 
alles had aangekeken. Dat ik wist te vertellen wat 
mij gevormd had en dat het vooral niet nodig was 
om die gevoelens (die ik al die jaren zo goed had 
weten weg te stoppen) naar boven te halen om 
mijn verlangens in het hier en nu te kunnen ver-
wezenlijken. 

Het maakte me ook onzeker, bracht me in verwar-
ring. Ik kwam in een wereld van niet-weten, dus al 
mijn overlevingsstrategieën werden aangezet. Ze 
deden hard hun best om mij zo ver mogelijk van 
mezelf verwijderd te houden. Overlevingsstrategie-
en leven en groeien namelijk op de angst om pre-
cies datgene te moeten voelen, wat je al die jaren 
zo goed weggestopt hebt. Die (overigens norma-
le) reactie geeft aan dat je op weg bent naar jouw 
waarheid. Dan gaat het niet om de feiten alleen, 
maar vooral om hoe het voor jou is geweest.

Het effect
Het uiteindelijke effect? Voldoening, energie, 
ruimte en je eigen koers varen raken weer op de 
voorgrond. Mijn onvervulde verlangens vertellen 
het verhaal van een klein onzeker meisje, die in 
de ogen van haar ouders zichzelf niet kon zien. Ze 
vertellen het verhaal van een meisje, wat er al heel 
jong voor heeft moeten kiezen om te gaan staan, 
om voor zichzelf te zorgen. 

Ik heb zelf ervaren en het vaak zien gebeuren bij 
de mensen waarmee ik werk, dat het doorvoe-
len van hoe iets destijds voor je is geweest, helpt 
in het loskomen van oude patronen. Ineens voelt 
een bestuurder hoezeer hij door zijn broers werd 
uitgesloten en ziet hij dat dit impact heeft op 
de wijze waarop hij uitvoering geeft aan zijn rol. 
Plotseling voelt een vrouw hoezeer zij zich alleen 
heeft gevoeld in haar gezin van herkomst, waar-
door ze nu nog steeds alles alleen doet. Terwijl ze 
een intens verlangen heeft naar warmte en dat er 
iemand is die voor haar zorgt. In haar hele leven, 
komt ze alleen maar mensen tegen die niet voor 
haar zorgen. 

“Ik deed dat ook, 
maar voelde dat het 
niet waar was; dat er 

meer onder zat.” 



Patronen die ooit heel functioneel zijn geweest, 
staan je nu in weg om te komen tot realisatie van 
je doelen, je dromen. Het geeft vrijheid van han-
delen, je kunt keuzes maken vanuit een groter 
zelfbewustzijn en wordt minder gedreven door on-
bewuste gevoelens, emoties, gedachten. Die soms 
een eigen leven gaan leiden, waardoor jij niet het 
leven kunt leiden zoals jij dat graag zou willen. 

Wat deze manier van jezelf ontwikkelen van je 
vraagt, is om verder te kijken dan het verhaal dat 
je jezelf al jaren verteld. Je overlevingsstrategie-
en stap voor stap ontmaskeren om jezelf meer te 
ontmoeten in het contact met de ander. 

Het is mijn missie om jou te inspireren je eigen 
verhaal te vertellen. Samen op zoek te gaan naar 
jouw ware verhaal en wat het met je gedaan heeft. 
Met als doel om meer vrijheid van handelen te 
ervaren, voldoening te halen uit de dingen die je 
onderneemt en te groeien in wie je bent als mens 
en professional. Weer leiderschap nemen over je 
leven en je werk, ondanks de hobbels, bergen of 
afdwalingen die je in je leven hebt meegemaakt. 
De volgende vier vragen staan dan ook centraal in 
alle activiteiten van B-Connected:

Wat wil ik? 
Wie ben ik?
Wie ben ik geworden?
Hoe blijf ik mezelf in de zwaar veranderende con-
text waar we allen mee te maken hebben?

Kortom, leading change by leading yourself.

Anneliek van der Heijden
Juli 2019 

Wil je meer lezen en inspiratie volg me dan via 
Linkedin , Instagram of www.b-connected.nl 



Dit is er allemaal te doen t/m eind oktober:

Relax & Reset Jezelf - Online Me-Time Training
Meraki Coworkmiddag incl. lunch

Masterclass Eventmarketing
Exclusief weekend edelsmeden in Zeeland

Ontwerp en maak je eigen sieraad in één dag!
Reveal Your Brand-course: branding en beeldbank in één

LEF!
7 Daagse Ibiza

Masterclass: de goudmijn genaamd Social Media
IBIZA Workation Vibes

BWNL Business Inspiration Event

Meer informatie? 
Kijk snel op www.businesswomennederland.nl/evenementen




