
Mijn eigen(wijs)heid™ is gestart op 6 juli 1960, of al 
daarvoor, en op 16 november 2005 als officieel merk 
ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Niet om 
het tegen anderen te beschermen, maar juist om het 
optimaal met jou te kunnen delen. 

Het aanboren van de eigen(wijs)heid™ bij individuen, teams en organisaties - het 
vinden van de juiste balans in eigenheid, wijsheid en eigenwijsheid – resulteert 
in zebra’s met rode strepen. Dat zijn professionals die hun verantwoordelijkheid 
nemen, proactief zijn en ondernemend … een genot om als baas te hebben, mee 
samen te werken of zelf leiding aan te geven.

Eigen(wijs)heid™ is gebaseerd op diepgaande persoonlijke ervaring, ruim 20 jaar 
werkervaring in een zakelijke context, vele trainingen-cursussen-boeken, neuro-
linguïstisch programmeren (NLP), systemisch werk (Bert Hellinger), zen en sport.

CC&C Creative Consultancy & Coaching begeleidt mensen bij verandering, 
zakelijk en privé, 1-op-1 en in groepen, in de vorm van training, coaching, 
projecten, workshops en meer. Kwaliteit, eenvoud en plezier met diepgang zijn 
leidend. 

Het aanboren van eigen(wijs)heid™ is mijn vak … en mijn passie.

Drs. Dick van der Vlugt (1960)
CC&C Creative Consultancy & Coaching.

met een glimlach CC&C Creative Consultancy & Coaching
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voor mijzelf

voor de Wijze Vriend(inn)en van CC&C

en voor jou …

Dit boekje is je aangeboden door iemand die mijn visie graag met je deelt. 
Lees het tevens als een warme aanbeveling om deel te nemen aan de training 
“Jaargang Professionaliteit”, gericht op het aanboren van jouw Eigen(wijs)heid™ 
en in september 2007 van start gaat (zie www.eigenwijsheid.nl).

Om op gepaste wijze eigenwijs te doen, zijn in dit boekje over het algemeen de 
termen ‘zij’ en ‘haar’ gebruikt. Overal waar de vrouwelijke vorm ‘zij’ staat wordt ‘zij 
én hij’ bedoeld. Overal waar ‘haar’ staat wordt ook ‘zijn’ of ’hem’ bedoeld. Verder 
zeg ik bij voorkeur je, jij en jou. Ook tegen u.

©2007 CC&C Creative Consultancy & Coaching
Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook met bronvermelding en 
voorafgaande mondelinge toestemming van de auteur.

voorwoord
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Herken je jouw vraag of probleemstelling in één of meer van de volgende - zeker 
niet uitputtende lijst -buzzwords: 
 

offshoring, retention, outplacement, reïntegratie, insourcing, 
outtasking, fusie, mobiliteit, BPR, management of change, 
IOP, overgewicht, lichamelijke of geestelijke klachten, burnout, 
energiegebrek, omscholen, professionaliseren, demotie, 
zogenaamde minkukels en notoire dwarsliggers … ? 

Bovenstaande problemen lijken op het eerste gezicht misschien niet zo veel 
met elkaar te maken te hebben, maar ik zie dat toch anders … Naar mijn 
(on)bescheiden mening schreeuwen bovenstaande situaties om het aanboren 
van de eigen(wijs)heid™. Géén standaard antwoorden, maar oplossingen die 
passen bij - en voortkomen uit - de eigenheid en wijsheid van het individu, het 
team of de organisatie. 

Het aanboren van de eigen(wijs)heid™ is gebaseerd op een beperkt aantal 
modellen en diepgaande persoonlijke ervaring. Het uitgangspunt hierbij is dat 
zowel de vraag als het antwoord in jou zelf zitten!

vraag & aanbod

buzzwords
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Eigen(wijs)heid™ gaat over het samenspel tussen eigenheid, wijsheid en een 
stukje eigenwijsheid. Als deze drie elementen met elkaar in balans zijn, dan is er 
sprake van optimale helderheid. Voor jezelf en anderen. Wijsheid ontwikkelt zich 
op basis van eigen gemaakte kennis en doorleefde ervaring. Eigenheid betekent 
dat je doet wat je doet, op een wijze die bij je past. Eigenwijsheid is de vaak 
krachtige motor tot ontwikkeling (of juist niet). 

Zaken en situaties zijn complex en eenvoudig tegelijkertijd. Soms zien we vooral 
één kant van die medaille. Het is waardevol om ook met andere ogen naar 
hetzelfde te leren kijken en daarmee de balans te herstellen.

Liefde, kwaliteit, eenvoud, vakmanschap, plezier … het lijkt allemaal zo 
eenvoudig. Behalve als het ontbreekt. Hetzelfde geldt voor eenvoudige 
vaardigheden als luisteren, vragen stellen, gewoon doen en simpelweg zijn. 
Goed vorm geven aan deze eenvoudige zaken is een ware kunst.

Andersom geldt hetzelfde. Het probleem oogt soms zo complex. Je raakt verstrikt 
in je eigen gedachten en komt er bijna niet meer uit. Dat ook de oplossing in 
jezelf verscholen ligt is dan bijna ondenkbaar. Je vergeet er gewoon te kijken. 
Meestal kom je er zelf wel uit en soms heb je een heldere spiegel nodig.

Ik beweer niet dat veranderen makkelijk is … maar het is wel heel goed mogelijk. 
Stoppen met roken is een mooi voorbeeld, of ieder willekeurige andere uitdaging. 
Het aantal methoden en goed bedoelde adviezen is vaak overweldigend. 
Daadwerkelijk succesvol veranderen draait vaak maar om één ding … het raken 
van de juiste snaar … en dat vraagt om een eigen wijze.

heldere begeleiding

de complexiteit van eenvoud
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Jezelf zijn … en bewust worden wie je bent … het klinkt zo gemakkelijk. Eenvoud 
en kwaliteit gaan goed samen. 

De DikkieDik-achtige opzet van dit boekje laat mooi zien dat eenvoud en kwaliteit 
goed samengaan. Ervaar het maar. En als je verder wilt, dan weet je me te 
vinden. Jezelf zijn … en bewust worden wie je bent … is een mooi en bijzonder 
pad. 

Veel (lees)plezier.

Opdracht: 
Wat is het probleem of de 
uitdaging waar jij nu voor staat … 
en aan wilt werken? Hou het in 
gedachten en werk eraan tijdens 
het doorlezen van dit boekje. Zo 
eenvoudig kan het zijn.

de complexiteit van eenvoud
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Op een zeker moment, ergens tussen de conceptie en de geboorte, nestelt zich 
een ziel in het lichaam. Jouw ziel. Deze ziel heeft zich tijdelijk afgesplitst van het 
universele, voor zover mogelijk, en is bereid om zichzelf verder te ontwikkelen via 
allerlei aardse ervaringen. De geboorte, de eerste levensjaren en ontmoetingen 

met anderen zijn daarbij heel 
wezenlijk. Ook dood gaan, als de tijd 
gekomen is, hoort daarbij.

Bewustwording is mijns inziens 
het hogere doel van het leven. 
Bewustwording van de eenheid. 
Eenwording dus. Feitelijk zijn we 
al één, zo luidt mijn eigen wijsheid, 
maar we beseffen het nog niet. We 
zijn het ons nog niet volledig bewust 
en zeker niet op ieder moment van 
de dag. Dat is juist waar we met 
elkaar aan werken.

Ik ga nog een stapje verder en 
beantwoord de veel gestelde 
vraag: “Is er meer tussen hemel 
en aarde?”, met een stellig “Neen”. 
“Neen”, omdat hemel en aarde in 
mijn beleving precies hetzelfde zijn. 
Het is één en dezelfde plek. 

twee kanten van de medaille

een positieve kijk op het leven
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Dat verklaart (voor mij) ook de verschillende vormen van helder waarnemen. Het 
is er gewoon, allemaal tegelijkertijd. Zintuiglijk waarnemen – zien, horen, voelen, 
ruiken, proeven, weten – van een heldere kwaliteit.

Sommige mensen zien vooral de hel op aarde en anderen de hemel. Het is 
een kwestie van kijken. Goed en kwaad zijn twee kanten van één en dezelfde 
medaille. Het een kan niet zonder het ander. Beide zit in ons. Zonder min (-) zou 
plus (+) geen betekenis hebben. Samen zorgen ze ervoor dat beweging, groei en 
ontwikkeling mogelijk zijn. 

Het accepteren van goed en kwaad, in onze ogen vaak recht en onrecht, is één 
van onze grootste uitdagingen hier op aarde. Accepteren betekent uiteraard niet 
‘ik ben er blij mee’ of ‘ik ben het er mee eens’. Accepteren betekent zoveel als 
‘kunnen buigen’.

Er wordt veel wijsheid geboren in zogenaamde ‘slechte’ perioden van het leven:
ziekte, onvoldoende inkomsten, ontslag, echtscheiding, overlijden en meer. Het 
aanboren van je eigen(wijs)heid™ vraagt om een heldere kijk … vooral ook naar 
jezelf.

Opdracht: 
Wat neem jij vooral waar? Kun je de 
andere kant ook zien, waarderen en 
eigen maken? Op welke wijze speelt dat 
in relatie tot het probleem of de uitdaging 
waar je nu aan werkt?

een positieve kijk op het leven
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Veranderen en ontwikkelen doe je natuurlijk niet zomaar. Daar zijn goede 
(on)bewuste redenen voor. Vaak zien die er als volgt uit. Je zet stappen, 
verandert en ontwikkelt:

• ofwel vanuit de pijn die je ervaart in de huidige situatie (ervaring), 
• ofwel op basis van de aantrekkingskracht vanuit de gewenste situatie. 

In het ideale geval is het een combinatie van beide. Pijn om in beweging te 
komen én de eerste stap(pen) te zetten. Plezier om deze beweging gaande te 
houden richting je doel.

Voorbeeld: “Hoe krijg je een ezel in beweging?” Ofwel door haar een klap op 
de kont te geven, ofwel door haar een wortel voor te houden. Dat zijn twee 
heel verschillende strategieën met ogenschijnlijk hetzelfde resultaat: natuurlijke 
beweging.

Het is heel waardevol om een beoogde verandering in termen van deze twee 
eenvoudige rubrieken ‘huidig’ en ‘gewenst’ te beschrijven. Uiteraard is het plaatje 
verschillend voor ieder van de betrokkenen. Dat is ook juist de kracht. 

Maak het eigen verhaal inzichtelijk in termen van knelpunten en 
aantrekkingskracht … en deel het met elkaar. Je creëert daarmee een heldere en 
voedzame bodem voor commitment en uiteindelijk resultaat.
 

motivatie voor verandering

pijn-plezier-principe



1110 1110

Opdracht: 
Hoe ziet jouw verandering eruit in termen 
van ‘knelpunten in het nu’  (pijn) en de 
‘aantrekkingskracht vanuit de gewenste 
situatie’ (plezier). Maak het expliciet voor 
jezelf en eventueel ook voor anderen.

pijn-plezier-principe
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Het ‘nu’ en de ‘toekomst’ zijn twee stippen op de tijd-as waar je bewust of 
onbewust mee bezig kunt zijn. Zo is er ook het ‘verleden’, dat soms (of vaak) 
om aandacht vraagt. Met onze gedachten verdwijnen we regelmatig uit het nu, 
richting de toekomst of het verleden. We dromen weg of maken onszelf grote 
aardse zorgen. 

De grote uitdaging, die je ook 
binnen Zen terugvindt, is om 
volledig en met al je aandacht 
aanwezig te zijn in het ‘nu’. Het 
eeuwig durende ‘nu’.

Soms is het verstandig om 
onverwerkte emoties onder ogen 
te zien, te uiten wellicht, zaken 
van een andere kant te bekijken, 
te ervaren wat dat voor je betekent 
en de stap naar acceptatie te 
maken.

hier & nu

nu

dromen

verleden
toekomst

realiteit

tijd en materie
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Opdracht: 
Waar ben jij het grootste deel van je 
tijd mee bezig? Is dat in balans? Wat 
is er voor nodig om nog meer in het 
‘hier & nu’  te zijn? Neem hier NU even 
de tijd voor.

Een andere keer is het juist gewenst om de toekomst nader te beschouwen, 
uiteen te rafelen in realistische overzichtelijke stappen, eventuele 
hindernissen in kaart te brengen en de bijbehorende hulpbronnen aan 
te boren. Met andere woorden, de toekomst naar het nu  te halen en 
onderzoeken hoe het past.

Er zijn vele technieken om mensen in trance te brengen. Ik zie het als een 
uitdaging om ze er juist weer uit te krijgen. Uit de trance van het verleden, de 
(verre) toekomst, de te grote dromen en de somberheid. We bezoeken alle 
aspecten en besteden aandacht aan hetgeen het meeste nodig en effectief is.

13tijd en materie
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Veranderen en ontwikkelen kun je op meerdere niveaus en ook nog eens 
tegelijkertijd. Het is allereerst belangrijk dat je goed inzicht hebt in de huidige 
situatie op de diverse niveaus: Hoe ziet mijn (werk)omgeving eruit?, Wat doe 
ik daar zoal? Welke vaardigheden en capaciteiten zet ik in? Welke normen, 
waarden en overtuigingen spelen voor mij een belangrijke rol? Wie ben ik of hoe 
zie ik mezelf? En tenslotte, Wat is mijn doel?, Wat wil ik bereiken, voor mezelf en 
anderen?

Bovenstaande bewustwording is al heel verhelderend. De eventuele vervolgstap 
is: nieuwe keuzes maken, de niveaus beter op elkaar laten aansluiten en werken 
aan ontwikkeling. Verandering op onderliggende niveaus kan invloed hebben op 
de niveaus daarboven. Andersom heeft verandering op bovenliggende niveaus 
altijd invloed op de niveaus daaronder.

Een voorbeeld: stoppen met roken (gedragsniveau) is heel eenvoudig … je 
steekt gewoon die sigaret niet aan. Het is mij vanuit dat niveau echter nog nooit 
gelukt om het probleem effectief aan te pakken. Ook de overtuiging ‘roken is 
gelijk aan gezelligheid’ droeg niet bij aan blijvend succes. 
Pas toen ik de relatie legde met het niveau van identiteit (topcoach), inclusief de 
bijbehorende ondersteunende overtuigingen (als coach / trainer ben je ook in de 
pauzes beschikbaar voor vragen en snak je niet naar een sigaret; een topcoach 
vertoont voorbeeldgedrag) … paste het voor mij, groeide het commitment met het 
nieuwe gedrag en maakte ik stappen met stoppen.

En een voorbeeld dat van onder naar boven ook kan werken: een mooie bos gele 
rozen of zonnebloemen op tafel (omgeving) … draagt bij aan mijn gevoel van 
plezier, schoonheid en kwaliteit (waarden).

bewustwording & groei

niveaus van ontwikkeling
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Opdracht:
Breng jouw logische niveaus in kaart, van 
onder naar boven, tot en met je missie. Breng 
vervolgens ieder van de onderliggende niveaus, 
van boven naar onder, in lijn met je (vernieuwde) 
missie. Noodzakelijke en gewenste wijzigingen 
op de verschillende niveaus kunnen onderdeel 
worden van je veranderaanpak.

niveaus van ontwikkeling
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Echte ontwikkeling en blijvende verandering heeft een buitengewoon goede 
kans van slagen als het is gebaseerd op eigen(wijs)heid™. Omdat ook jij uniek 
bent en anders dan anderen (eigenheid), omdat deze visie goed past bij jouw 
eigen (on)bewuste kennis en ervaring (wijsheid) én omdat je echt werk wilt 
maken van jezelf (handelsmerk™). 

Bewustwording is een belangrijke eerste stap. Maar dan gaat het echte werk - 
het in de praktijk brengen ervan - pas beginnen. En daar moet je een ‘zebra met 
rode strepen’ voor durven zijn. 

Een zebra met rode strepen is zich bewust van haar eigen aardigheden 
en haar valkuilen. Zij is bereid om ook de andere kant op te kijken - van 
levensbelang in de dierenwereld - en tijdelijk alleen te staan. Zij neemt de volle 
verantwoordelijkheid voor haar gedrag … en de consequenties ervan. Natuurlijk 
blijft zij ook ‘gewoon’ zebra en onderdeel van de kudde.

Het vergt moed en doorzettingsvermogen om je eigen pad te ontdekken. Fouten 
maken wordt aangemoedigd, als je er van zult leren, en zogenaamde sluiproutes 
zoveel mogelijk vermeden.

het resultaat

zebra’s met rode strepen
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Opdracht:
Hoe scoor jij op de eigenschappen van de zebra met rode strepen? Ik beschouw het 
als een eer als ook jij de zebra met rode strepen op het niveau van identiteit eigen 
maakt. Welke identiteit past verder nog bij jou? Hoe kun je die mooi vormgeven? 
Wellicht ook in relatie tot het probleem of de uitdaging waarmee je begon.

zebra’s met rode strepen
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De eigen wijze van begeleiding is gebaseerd 
op een aantal eenvoudige spelregels en 
stappen. In de volledige, nog te verschijnen, 
versie van Eigen(wijs)heid™ zijn onderstaande 
spelregels en stappen in meer detail 
uitgewerkt.

Algemene vuistregel: 
Regels en stappen zijn er om te 
volgen, of waar nodig slim van 
af te wijken voor een nog beter 
resultaat.

de methodiek

De Spelregels
 
1. Hou het Simpel
2. De Vlinder zit in de Rups
3. Luister naar Elkaar
4. Weerstand is Fantastisch
5. Werk vanuit je Hart
6. Verander Jezelf en 
    je Verandert de Wereld
7. VoorbeeldGedrag
8. StappenPlan
9. Vertrouw in jezelf

De Stappen
  
STAP-1 Spreek met de Koning(in) … en ervaar de ‘klik’
STAP-2 Spreek met de Belangrijke Personen … en Ontwikkel
STAP-3 Confronteer … en Verbind
STAP-4 Haal de Toekomst naar het Nu
STAP-5 Leid je Opvolgers op
 

vakmanschap is meesterschap
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Het aanboren van jouw eigen(wijs)heid™, die combinatie van eigenheid en 
wijsheid die jou uniek maakt, is mijn vak … en mijn passie. 

Het beeld uit de steen bevrijden (Michelangelo)

Mijn wijze van begeleiding varieert: 1-op-1, in teams of in groepen, in de vorm 
van training, projecten, workshops, en meer. Kenmerkend is de focus op - en 
zoektocht naar - diepgaande eigen(wijs)heid. Kwaliteit, eenvoud en plezier met 
diepgang zijn daarbij leidend. En natuurlijk ook de glimlach.

Binnen de “Jaargang Professionaliteit”, die september 2007 van start gaat (zie 
www.eigenwijsheid.nl), gaan we met 12 deelnemers gedurende 12 dagen aan de 
slag. Een meer dan bijzondere ervaring. 

Tijdens de vier ‘seizoenen’ – stoeien, snoeien, groeien en bloeien – werken we 
met elkaar aan het meer bewust worden en vormgeven van jezelf, je vak en je 
handelsmerk™. Vorm geven aan jouw handelsmerkTM is het optimale wat je voor 
jezelf en anderen kunt doen.

vakmanschap is meesterschap
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Tot slot. Dank voor je aandacht. Laat je niks wijs maken en zeker niet door mij. 
Dit is mijn eigen wijze visie … continue in beweging … op veranderen, groei en 
ontwikkeling. Ik hoop dat het je aanspreekt.

Ons handelen verloopt meestal zonder daar bewust bij na te denken. Gelukkig 
maar, anders word je gek (wat dat ook moge betekenen en wie dat ook maar 
bepaalt). Het is echter belangrijk om jezelf te realiseren, zeker in de gevallen die 
niet gaan zoals je graag zou wensen, dat je bij alles wat je doet een keuze hebt. 

1. Bij moeten lijkt er vaak maar één mogelijkheid en is er dus nog geen keuze.
2. Als er twee mogelijkheden zijn, dan is het nog steeds een dilemma.
3. Werkelijke keuze begint pas bij drie. En als er geen drie mogelijkheden
    lijken te zijn, dan heb je nog niet voldoende gekeken!

de keuze is aan jou

Opdracht:
Wat ga je nu doen met de inzichten 
die je via dit boekje hebt opgedaan? In 
relatie tot het probleem wat je had of op 
een andere wijze. Ook nu is de keuze 
weer aan jou. Veel eigen(wijs)heid 
toegewenst!

discla imer
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Er zijn dus altijd minimaal drie manieren waarop je in een bepaalde 
situatie kunt reageren. Dat geldt voor iedere willekeurige situatie, 
het probleem of de uitdaging waaraan je werkte … en ook voor deze 
tekst. Daarom deze ‘disclaimer’:

Alles wat ik zeg of schrijf gaat alleen maar over mij …
Ook als ik het over jou heb …
Dat is geen bewuste keuze of boze opzet …
Het kan gewoon niet anders …

Alle betekenis die je aan mijn woorden hecht …
Stop je er zelf in …
Dank daarvoor …
Ik vertrouw erop dat je het goed kunt gebruiken …

discla imer






