
Coaching & Advies

Als je vastloopt, als meer van hetzelfde niet werkt, wordt 
het tijd eens te kijken naar onbewuste hindernissen. 
Coach Mirjam Hermsen buigt belemmerende patronen 
om naar helpende.

‘Als ik vroeger werd uitgenodigd om een presentatie te geven, 

bijvoorbeeld voor een groep directeuren uit het onderwijs of aan de 

leidinggevenden van een zorginstelling, zei ik meteen: “Ja natuurlijk!” 

Maar tijdens de voorbereidingen struikelde ik over mijn eigen 

perfectionisme. Ik struinde drie uur het internet af voor de perfecte 

foto bij een presentatie. Kocht een nieuwe jurk. Wilde nog even snel 

twee kilo afvallen. Hoopte dat er een kink in de kabel zou komen, - 

voelde ik daar geen hoestje? Dat komt omdat ik het zo spannend vond. 

Perfectionisme, vluchten, waren manieren om een vorm van zekerheid 

te creëren. In mijn loopbaan als coach heb ik geleerd: dit gebeurt dus bij 

iedereen. En we hebben het er nooit over.

ZOEK DE 
ONDERSTROOM

T E K S T:  A N N E M I E K  L E C L A I R E
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We hebben allemaal ongelofelijk drukke 

conversaties in ons hoofd over hoe we het 

voor onszelf veilig kunnen maken. Maar die 

conversaties staan ons eerder in de weg dan 

dat ze helpen. Drie uur zoeken naar een foto 

bij een plaatje gaat je opbreken als je eigenlijk 

al teveel op je programma hebt. Tijdens je 

studie werkt zo’n strategie misschien nog, 

maar zodra je het drukker krijgt overschrijdt 

het je draagkracht.

Als coach laat ik anderen zien hoe 

belemmerende patronen om te buigen naar 

helpende.

We hebben allemaal onbewuste (levens)

strategieën. Dat zijn de manieren die wij als 

kind in spannende situaties geleerd hebben 

om bij de groep te kunnen blijven horen of 

te zorgen dat je aardig wordt gevonden. 

Bijvoorbeeld door te gaan presteren, of te 

gaan pleasen, of door juist in de aanval te gaan.

Dat kan klein beginnen: je wordt uitgelachen 

tijdens een spreekbeurt en vangt het op door 

de clown uit te hangen, of door te doen alsof 

het je niks interesseert. Als we die manieren 

als succesvol ervaren en heel vaak herhalen,  

worden dat patronen. 

Een spannende situatie, zoals voor mij 

die presentaties, triggert onbewust de 

herinneringen aan eerdere situaties die 

onveilig waren in ons leven, en de manieren 

waarop we met die spanningen zijn omgegaan. 

We schieten vliegensvlug in die beschermende 

strategieën, zonder dat we het door hebben. 

Dat komt uit het primaire gedeelte van ons 

brein dat gericht is op “safety first”.

Stel dat het jouw overlevingsstrategie is om 

in uitdagende situaties nog harder je best te 

doen: als je eerst aan tien mensen leiding geeft, 

lukt dat nog, maar als de organisatie groeit en 

er honderd mensen in dienst komen, als je 

daarnaast mantelzorg moet verlenen of een 

jong gezin hebt, dan werkt het indrukken van 

die knop niet meer, want dan ga je onderuit. 

Bij mij komen mensen die ervaren dat 

“meer van hetzelfde” niet meer werkt. Ze 

zijn gaandeweg overspannen, boos, intens 

vermoeid of gedeprimeerd geraakt. Dan gaan 

we kijken: waar loop jij op vast?

'Als coach laat ik anderen zien hoe belemmerende 

patronen om te buigen naar helpende'
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De methode die ik daarvoor gebruik heet ZKM, 

en staat voor ‘Zelfkennismethode’. Het is een 

wetenschappelijke onderbouwde methodiek 

die snel inzicht geeft in gedragspatronen. Je 

gaat op zoek naar belangrijke verhalen uit 

jouw leven die van invloed zijn op wie je nu 

bent. En die ga je verbinden met gevoelens. 

Daardoor zie je een samenhang ontstaan.

Ik begin met een paar simpele vragen: wat 

houdt je bezig? Hoe voel je je daarover? Hoe 

zou je je willen voelen? Weet je nog wanneer 

je je wel zo gevoeld hebt? Wat deed je toen?

We gaan niet alleen kijken naar wat jou in 

de weg staat; we kijken ook naar wat jij het 

allerliefst doet, en hoe je dat op een gezonde 

manier kunt faciliteren. We roepen scènes 

op uit je leven waarin je dat en wel niet voor 

elkaar kreeg. Stel dat je in het dagelijks leven 

onzeker bent, als je gelooft dat je pas de moeite 

waard bent als je uitblinkt. Door de vragen van 

de ZKM zie je ineens: ah, dat deed ik in het 

verleden ook al! En ah, er zijn ook momenten 

waarop ik me zeker voel zonder dat ik uitblink 

of zo mijn best doe.

Je ontdekt dat zo’n gedragspatroon vroeger 

een functie had, bijvoorbeeld om de aandacht 

te winnen van je ouders, maar op een gegeven 

moment werkt die onbewuste strategie niet 

meer. Misschien heeft het voortdurend op de 

toppen van je tenen lopen wel tot een burn-

out geleid.
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'We hebben als mens twee diepere verlangens. Het ene gaat 

over autonomie, het andere gaat over verbinding''

We hebben als mens allemaal twee diepere 

verlangens. Het ene gaat over autonomie: we 

willen voelen: dit ben ik, en dit draag ik bij aan 

de wereld. We willen voelen dat we richting 

kunnen geven aan ons leven en onszelf. Het 

gaat in de kern over zelfwaardering.

Het andere gaat over verbinding, is een 

diep verlangen om erbij te horen, en ergens 

onderdeel van te zijn. Hoe we die verlangens 

invullen, is heel persoonlijk en wordt gevormd 

door jouw levenservaringen.

Mijn missie is dat de ander steeds beter 

leert voelen welke aangeleerde strategieën 

helpend zijn in de vervulling van zijn of haar 

verlangens, en welke niet.

Wat ik zo mooi vind aan de ZKM is het 

persoonlijke karakter ervan. In de HR-wereld 

zijn veel concepten ontwikkeld om mensen 

snel te kunnen duiden: persoonlijkheidstesten 

zoals die van Mayers-Briggs, de modellen met 

kleuren. Maar in mijn loopbaan van 25 jaar 

heb ik gezien dat mensen veel rommeliger 

in elkaar steken dan die hokjes impliceren. 

Juist in iemands persoonlijke levensverhaal 

sluimeren de valkuilen en oplossingen. 

Het heeft mij zelf erg geholpen om mijn eigen 

verhaal onder ogen te komen als kind van een 

depressieve vader en me ermee te verzoenen. 

Dat zie ik ook keer op keer gebeuren bij de 

mensen die ik coach.

Als jij weet wat jouw specifieke verlangen is, en 

op welke waarden dat verlangen is gebaseerd, 

sta je steviger. Ik geef een voorbeeld: een 

vrouw van midden twintig in het onderwijs 

komt in coaching. Alles in haar roept: ik 

moet weg uit het onderwijs! Het blijkt een 

vluchtreactie op wat ze daar tegenkomt: 

werkdruk, onvriendelijke ouders, onzekerheid, 

onvoorspelbaarheid. 

We gaan kijken waarom ze oorspronkelijk 

het onderwijs is ingegaan. Om echt contact 

te maken met de kinderen, zo blijkt. We 

kijken ook naar wat haar strategieën zijn om 

met de spanningen van die baan om te gaan. 

Wat was vroeger noodzakelijk om zichzelf te 

handhaven, wat heeft gewerkt en wat niet, 

wat zijn de andere mogelijkheden om hiermee 

om te gaan? 
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We zijn aantal maanden verder en ik zie dat ze 

haar werkdagen heel anders beleeft: ze heeft 

een balans gevonden. Omdat ze weet waarom 

ze dit werk doet staat ze steviger. Daardoor 

kan ze de tegenslagen, de kwetsbaarheid en 

de spanningen beter dragen. Ik noem dat “je 

ruggengraat voelen”.  Ze heeft inzicht gekregen 

in dat oorspronkelijke verlangen in zichzelf en 

dat inzicht geeft veerkracht.

Daarnaast leert ze hoe ze zich gezonder 

staande kan houden, hoe beter voor zichzelf 

te zorgen, hoe ze meer rust kan creëren, hoe 

ze meer kan genieten. Weet deze cliënte zeker 

dat ze altijd in het onderwijs blijft? Nee. Lukken 

dingen ineens allemaal? Nee. Zijn ouders op 

school ineens veel vriendelijker geworden? 

Nee. Zijn collega’s leuker geworden? Nee. 

Maar toch voelt ze zich volkomen anders: 

omdat ze weet waarom ze daar staat, en 

omdat ze een andere manier van zelfzorg 

heeft geleerd. 

Als je die onderhuidse patronen niet 

adresseert heeft een meer duurzame manier 

van werken en leven niet zo’n grote kans van 

slagen. Soms zeggen bedrijfsartsen tegen 

overspannen medewerkers: “Ga jij maar eens 

thuis lekker even niets doen en genieten.”

Maar als je een diep verlangen hebt om van 

betekenis te zijn, en dat verlangen hebt geleerd 

te uiten door perfectionistisch gedrag of hard 

werken, dan is dat helemaal geen oplossing. Ik 

zie cliënten met ziekteverlof die nu thuis even 

hard werken als op kantoor, bijvoorbeeld door 

heel streng te gaan poetsen, of allerlei klusjes 

te doen voor hun partner of kinderen. Ze 

kunnen niet meer niksen, rommelen, spelen. 

Alles wat ze doen moet nut hebben. Dan gaan 

we eerst eens voorzichtig oefenen met wat 

lege momenten, wat wanorde toelaten in het 

leven, en kijken wat dat doet.

Je kunt die patronen niet zomaar stoppen, 

maar je kunt er wel iets meer regie over krijgen. 

Je kunt ze leren aanwenden in een heel ander 

tempo en met een heel andere intensiteit. 

'Als je die onderhuidse patronen niet adresseert 

heeft een meer duurzame manier van werken en leven

niet zo’n grote kans van slagen'
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Je verandert zo’n ingesleten houding door 

te oefenen met kleine maar betekenisvolle 

stapjes de goede kant op. In de Acceptance 

and Commitment Therapy (ACT) waarvan 

ik ook elementen gebruik, noemen ze dat 

“bereidheidsoefeningen”. Als het echt de 

moeite waard voor je is, kun je de bereidheid 

ontwikkelen om een stukje tegen je gevoel in 

te gaan en je patroon te doorbreken.

Mijn eigen verlangen is mensen bewust laten 

worden van dit soort processen; om ze te 

laten zien: je bent niet de enige die struikelt, er 

is niks mis met je als het soms een wanorde is 

in je hoofd. Join the club, je bent mens. 

Zodra ik dat helderder had, veranderde ook 

hoe ik me voel in de voorbereiding van een 

presentatie. Ik sta daar om een verhaal te 

delen waar ik in geloof, waardoor managers 

anders met medewerkers omgaan, waardoor 

ze misschien gaan doorverwijzen, of denken: 

het zou fijn zijn als ik daar zelf eens naar zou 

mogen kijken.

Oefenen met ander gedrag, iets aandurven 

is alleen de moeite waard als het echt ergens 

over gaat. Voor mij heeft bungeejumpen geen 

enkele waarde. Daar ga ik mijn angst voor 

hoogtes dus niet voor opzij zetten. Maar om 

mijn boodschap op een podium te brengen 

wel. Bovendien is het in de context van mijn 

verhaal voor niemand helpend als ik daar een 

geperfectioneerd beeld van mezelf neerzet. Ik 

kom daar een verhaal doen hoe het is om mens 

te zijn, hoe het is om stress te ervaren en hoe 

je daar gezond mee om kunt gaan. Uiteindelijk 

heb ik aan het begin van die presentatie 

verteld wat er met mij gebeurde in de aanloop 

daarnaartoe. Dat geeft meteen herkenning in 

de zaal. 
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Ik sta nog steeds trillend op het podium, het 

publiek ziet het niet, maar ik ga stukjes dood 

van binnen. Maar omdat ik het nu herken en 

heel goed weet waarom ik het doe, duurt het 

gelukkig niet meer de hele presentatie.

Feel the fear and do it anyway: dat is mijn motto. 

Ik weet waarom ik daar sta, ik accepteer dat 

het allerlei gevoelens en gedachtes oproept 

en ik laat me daar niet te veel meer door 

leiden. Het gaat niet allemaal vanzelf en het 

voelt ook niet altijd goed, maar als je contact 

maakt met wat ik je hartsverlangen noem en je 

oefent, kan er wel steeds meer. Dat zie ik ook 

bij mijn klanten en dat maakt me ontzettend 

blij want het is een haalbare en een meer 

duurzame manier van leven. Bij alles wat ik 

doe is dat de bril waardoor ik kijk: kan iemand 

zichzelf zijn en tegelijkertijd in contact blijven 

met de omgeving. Ga je je heel erg aanpassen 

om erbij te horen of je juist afzetten om bij dat 

eigen stuk te komen? 

Dat doe ik ook op collectief niveau: als ik een 

team binnenkom breng ik in kaart: wat is de 

onderstroom? Wat wordt hier nu eigenlijk 

implicitiet verwacht aan gedrag om erbij te 

horen? Ook in organisaties leven onbewuste 

regels zoals “de taak is belangrijker dan de 

mens” of “kritiek uiten is een vorm van niet 

loyaal zijn”. En hoe wordt er mee omgegaan als 

iemand daar een beetje van afwijkt?

Ik heb er voor gekozen me te onderscheiden 

met de ZKM, een wetenschappelijk 

onderbouwde methodiek met gedegen 

onderzoeken en evaluaties. Omdat ik het 

voorrecht heb om te werken met mensen 

op een niveau waar het uitmaakt wat ik doe, 

voel ik ook de verantwoordelijkheid om 

een evidence based methode te gebruiken. 

Bovendien houd ik er als academica erg van 

als dingen gestaafd zijn. Maar de belangrijkste 

variabele voor het effect van coaching is niet 

de theorie, niet de methode, maar de relatie 

tussen coach en coachee. Het belangrijkste 

instrument ben je als coach zelf. Zoals iemand 

het laatst samenvatte: “Als ik zou zien dat 

iemand niet zo lekker in z’n vel zit, zou ik 

zeggen: je moet Mirjam bellen.” Dat vond ik 

een prachtig compliment.’

'Bij alles wat ik doe is dat de bril waardoor ik 

kijk: kan iemand zichzelf zijn en tegelijkertijd 

in contact blijven met de omgeving'
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Coaching & Advies

Mirjam Hermsen (1971) studeerde af aan 

de Academie voor Mens & Arbeid in Tilburg 

(tegenwoordig Fontys Univesity of Applied 

Sciences), en behaalde daarna een master 

onderwijskunde aan de Universiteit van 

Utrecht. Ze specialiseerde zich in ‘leren 

in organisaties’. Voor ze in 2008 haar 

coachingspraktijk Horizonte oprichtte 

was ze ondermeer opleidingscoördinator, 

coach en docent bij de Master Personal 

Leadership & Innovation aan de 

Hogeschool Zuyd. 

Vanuit Horizonte richt ze zich op het 

begeleiden van verander- en leerprocessen. 

Ze begeleidt managers en hoger opgeleide 

professionals op het gebied van:

• Functionerings- & loopbaanvragen 

• Leiderschapsontwikkeling 

• Zingeving en balans werk & privé, 

ziekteverzuim preventie en re-integratie 

(burn-out)

Op teamniveau heeft ze programma’s 

ontwikkeld en uitgevoerd rondom 

team functioneren en visie- en 

identiteitsontwikkeling. Naast 

teambijeenkomsten werd in deze 

programma’s ook intervisie en individuele 

coaching ingezet.

In company heeft ze diverse trainingen 

ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van 

communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Curriculum Vitae
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