
10 jaar balancerend van 1999-2009 

Kiezen voor Be Balanced

Voorheen heb ik gewerkt in de gezondheidszorg, als fysiotherapeut en manueel therapeut. Na 
enige jaren werkervaring ben ik opnieuw gaan studeren en heb ik in 1996 de studie sociale en 
organisatie psychologie afgerond. Mijn eerste opdrachtgever was Shell, waar ik als consultant HRM 
startte en 12 jaar gewerkt heb. Mijn bedrijf heette toen Buro Balans. Die naam heb ik al snel ver-
anderd in Be Balanced, vanwege het internationale karakter.

De naam Be Balanced gaat over de vele keuzen die mensen maken om in balans te blijven en 
door te kunnen gaan. Welk werk je ook doet, je komt steeds weer voor dilemma’s te staan waarbij 
het gaat om het zoeken naar een nieuwe balans. Je maakt voortdurend afwegingen tussen korte 
en lange termijnresultaten, tussen je verstand en je gevoel, tussen je werk en je thuissituatie, tus-
sen je ambities en het bedrijfsbelang.... en zo kan ik nog wel meer voorbeelden noemen. 

Coachen van dilemma’s

Binnen veel bedrijven ontstond de noodzaak voor een meer coachende stijl van leidinggeven. 
Managers leerden beter te luisteren naar hun medewerkers. Zij zochten een balans tussen bij-
voorbeeld het meer directe, oplossinggericht sturen en het in samenspraak ontwikkelen van 
innovatieve oplossingen; tussen aansturen en inspireren en ondersteunen. Draagvlak creëren en 
duurzame acceptatie werden belangrijk, evenals het ontwikkelen van communicatieve vaardig-
heden.
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Be Balanced bestaat 10 jaar en heeft sinds kort een 
vernieuwde website.  Een mooie gelegenheid om met 
eigenaar  Elise Victoire-Van Doorne over oude en nieu-
we ambities te praten. Bij de start van Be Balanced ging 
het om het ondersteunen van een coachende manage-
mentstijl. Nu gaat het steeds vaker over authentiek 
leiderschap. De aanpak van Elise richt zich op reflectie 
en koersbepaling. Juist in onzekere tijden is het  raad-
zaam even stil te staan om tot een nieuwe balans te 
komen. De aanpak van Elise helpt daarbij:  Be Balanced 
invites you to reflect on development!



Naast een aantal leiderschapsprogramma heb ik een speciale workshop ontwikkeld over Work- 
and Live Balance. In de begeleiding van managers is dit vaak een thema: als ik daar ‘ja’ tegen zeg, 
impliceert dat een ‘nee’  tegen andere zaken. Zo kan een carrièreontwikkeling ook stress ople-
veren ondanks promoties, aanzien en intellectuele uitdagingen. Niet elke manager vindt het 
eenvoudig zich aan de eisen van hoger management aan te passen. Soms vraagt dit concessies 
die niet overeenkomen met de eigen waarden of passen in de privésituatie.  Als je weet wat je 
waarden zijn kun je eerder grenzen aangeven. En dit is o-zo-moeilijk. Het blijft belangrijk keuzen 
te maken en jezelf niet voorbij te lopen.

Dit geldt ook voor een toenemend aantal vrouwen aan de top: in hoeverre kunnen zij hun eigen 
identiteit en specifieke vrouwelijke kwaliteiten behouden en inzetten? Vrouwen blijken vaak meer 
oog voor samenwerking te hebben om iedereen aan bod te laten komen. Dit zijn waardevolle 
competenties die het bedrijfsleven steeds meer weet te waarderen. Maar deze ontwikkelingen 
roepen weer nieuwe dilemma’s op: hoe voorkom je dat je als eenling in een mannengroep mee 
gaat in de groepscultuur of stereotyperingen: ‘moeder’,   ‘man-wijf,’  ‘verleidster’..... en hoe behou-
den vrouwen moed en energie om dit vol te houden en bewust eventuele concessies doen? 

Persoonlijke- en bedrijfsdoelen

Managers vragen zich voortdurend af of ze trouw kunnen blijven aan  hun kernwaarden en talen-
ten en in hoeverre zij zich moeten  aanpassen aan de groepsdruk. Uiteindelijk gaat het om waar-
achtigheid;  dat ze in de spiegel kunnen kijken en kunnen zeggen “ik heb naar eer en geweten 
gehandeld”! Immers: hoe hoger de functie,  hoe zichtbaarder voor de organisatie en hoe groter 
de impact van hun waarden en gedrag. Voor topmanagers is het een belangrijke vraag hoe ze 
binding houden met andere lagen in de organisatie.

Bovendien is in de loop van deze tien jaar het accent verschoven van coachend leiderschap naar 
authentiek leiderschap. Belangrijk is je af te vragen wat je persoonlijke geschiedenis is en hoe die 
zich verhoudt tot de organisatie waarin je werkt;  pas je in de organisatie en waar loop je tegen-
aan? Het belang om in de snel veranderende, complexe wereld jezelf te kunnen zijn, is groter 
geworden. Het verwezenlijken van persoonlijke ambities kan de ontwikkeling van bedrijfsbelan-
gen ondersteunen. Ook hier gaat het om het vinden van de balans tussen de mate van je eigen 
autonomie en betrokkenheid bij anderen. 

Reflecteren in teams

(Management)teams met deze dilemma’s ondersteun ik met workshops en trainingen. De bege-
leiding is overigens niet alleen voor managers, maar ook voor professionals. Sommige dilemma’s 
op de ‘werkvloer’ zijn alleen op te lossen als het management de verantwoordelijkheid neemt 
en ziet waar en op welke wijze zij een rol van betekenis heeft. Daarom geef ik via coaching vaak  
apart aandacht aan managers.
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Reflectie en het ontwikkelen van zelfbewustzijn staan centraal in mijn aanpak. Immers door 
jezelf vragen te stellen over wie je bent, en over je (impliciete) overtuigingen,  gewoontes en 
patronen na te denken, kun je tot heroverwegingen en een nieuwe balans komen. Het gaat om 
bewust onthaasten om vanuit de rust en aandacht gebalanceerde besluiten te maken. Het is 
mijn rol natuurlijk om dit in onderling respect voor elkaar gezamenlijk bespreekbaar te maken. 
Dit vraagt om een zekere kwetsbaarheid; juist het onbesproken laten van je eigen vragen en 
twijfels vormt een  belemmering voor je leren. Het blijkt een teken van kracht als je dat los kunt 
laten. Authentieke leiders bespreken en leren van hun fouten! 

In teams gaat het veelal om het creëren van transparantie, openheid en ontwikkeling. Span-
ningen in samenwerking tussen mensen lossen op als mensen zich veilig voelen; dan gunnen 
de mensen elkaars inbreng en invloed en is elk vraagstuk oplosbaar. Technische of intellectuele 
oplossingen staan hier vrijwel nooit centraal. Openstaan voor en waarderen van elkaars verschil-
len des te meer!  Dit vraagt om zelfkennis en belangstelling voor de ander. Ik werk het liefst met 
teams om zo het teamleren te waarborgen. De samenwerking die hieruit voortvloeit leidt tot 
effectievere teams, die beter (virtueel) vergaderen, meer met elkaar delen, en meer leren door 
bespreking van fouten. 

Harde resultaten

Dagelijks ervaar ik dat het werken met bestaande teams en afdelingen uiteindelijk saamhorig-
heid en verbinding creëert. Het boven tafel krijgen van belemmerende factoren, die er werkelijk 
toe doen, maakt dat mensen daarna weer verder kunnen en willen, vaak met nieuwe energie. 
Vanzelfsprekend gaat het altijd om het bespreken van onderwerpen die direct of indirect met 
het werk te maken hebben. Het gaat niet om navelstaren, maar om de koppeling tussen eigen 
persoonlijke ontwikkeling en werkdoelen die je wilt behalen.

Ik maak het vaak mee dat managers zeggen: “Elise we willen geen soft gedoe, geen softe work-
shops!”  Ik vraag dan altijd wat dat is: wat is soft? Het antwoord dat ik krijg is altijd zoiets als: ‘“dat 
gevoelige gedoe”.  Later, na afloop van de workshop, lachen we er vaak om. Wat als soft wordt 
gezien is vaak o zo hard en juist spannend, eng en moeilijk. Het vraagt van jezelf je te laten zien 
en aan te geven waar je behoeften liggen; om het bespreekbaar maken van je blinde vlek, waar 
je moeite mee hebt en wat je lastig vindt. Aan medewerkers worden tal van verwachtingen ge-
steld zoals zelfsturing en -ontwikkeling in de veronderstelling dat deze individuele kwalificaties 
de kernwaarden van het bedrijf versterken. Soft is deze aanpak niet; soft is hier hard met een 
hart! Uiteindelijk draag het bij aan efficiëntie en effectiviteit dus aan harde resultaten!  

Verbinding tussen ratio, gevoel en lichaam

Door mijn wetenschapppelijke en medische scholing heb ik vooral geleerd te redeneren en mijn 
kennis en ervaring in mijn werk in te zetten. Daarnaast maak ik steeds vaker gebruik van mijn 
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intuïtie en gevoelsleven en zet ik de taal van mijn eigen lichaam in als toetssteen. Wanneer een 
snel en beredeneerd antwoord moeilijk is, creëer ik bewust stilte om in contact te komen met 
mijn innerlijke leidraad. Ook ik heb moeten leren om te gaan met mijn gewoontepatronen en 
overtuigingen die een belemmering vormen voor mijn verdere ontwikkeling. Maar ik weet inmid-
dels ook dat ik deze pijnpunten niet uit de weg kan gaan. Als ik in staat ben ze te accepteren en 
ze met een zekere mildheid te omarmen, dan kan ik weer doorgaan; dan raak ik minder snel in 
onbalans en blijf in staat positief door te werken aan mijn doelen. 

Mijn persoonlijke geschiedenis  is terug te vinden in mijn werkwijze als coach en procesbegelei-
der: ik heb geleerd op te komen voor mezelf en ken de sfeer van competitie in de wetenschap-
pelijke context. Ook heb ik  door al het reizen en wonen in nieuwe landen, geleerd te verbinden 
waar nog geen verbinding was.  Daar ontwikkel je voelsprieten voor. In teams of organisaties 
waar competitie en conflicten zijn,  waar het eigen belang boven het groepsbelang ligt, zoek ik 
naar verbinding om samenwerking en communicatie nieuw leven in te blazen. Anders gezegd: 
ik faciliteer hernieuwd onderling contact. Mijn rol  als coach en procesbegeleider is die van ad-
vocaat van de duivel of bespiegelaar, of van beschermer en geruststeller.  Ernst en humor wisselen 
elkaar af.  Ik werk altijd vanuit de intentie om de ander te ondersteunen in de eigen ontwikkeling, 
niet om gelijk te krijgen of het beter te weten.

Nieuwe stappen naar de toekomst

Ook voor mij is 2009 een jaar van heroverwegingen geweest: waar sta ik nu en waar wil ik naar 
toe met Be Balanced? 

De afgelopen jaren heb ik vooral  - in het Engels - gewerkt voor het internationale bedrijfsleven. 
In 2009 heb ik een serieuze stap gezet richting Nederlandse non-profit organisaties en overheid. 
Ook hier ondersteunt Be Balanced managers bij het helder krijgen van een gezamenlijke visie en 
organisatiedoelen; met beantwoording van vragen over samenwerking, inspiratie en persoon-
lijke- en organisatiedoelen.  Ook hier gaat het om onthaasting, reflectie en aandacht voor elkaar. 
Het is voor mij een verrijking om met deze bedrijven te mogen werken - en dat ook nog in mijn 
moedertaal! 

Al mijn opdrachten zijn op locatie bij bedrijven. Steeds vaker wordt mij na afloop van trainingen 
en workshops gevraagd door te gaan, maar dan op individueel niveau. Ik heb in mijn aanbod let-
terlijk ruimte gecreëerd voor coaching, intervisie en supervisie. Voor managers die van hun werk-
plek weg willen heb ik een mooie, rustige werkruimte ingericht. 

In de eerste jaren van Be Balanced werkte ik voornamelijk zelfstandig en alleen. De komende jaren 
ga ik door met de samenwerking met Anja van Servellen en Mariet van Hoogevest van Servest, 
training- en coaching (zie http://www.servest.nl). Nieuwe trainingen en workshops staan op het 
programma, in samenwerking ontwikkeld met zelfstandige collega’s. Verdere professionalisering 
en groei staan hoog op de agenda van Be Balanced en collegiale uitwisseling en samenwerking 
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zijn hierbij belangrijk. Ik ambieer hiermee bij te dragen aan een betere sociale interactie op de 
werkvloer en in deze samenleving. 

Om mijn eigen balans vast te houden blijf ik om mij heen zoeken naar inspiratie. Ik raadpleeg 
mijn persoonlijke supervisor en ben deelnemer van een supervisorgroep. Ik houd van dansen, 
muziek en toneel en sport tussendoor. Mijn kinderen zijn mijn grootste spiegel en beste coach! 
Ik probeer te genieten van prachtige mensen en momenten, die ook mij elke keer weer terug, 
in-balans brengen. 

Tenslotte, om mijn verder professionalisering te onderstrepen heb ik na 10 jaar mijn eigen huis-
stijl en website vernieuwd zodat iedereen over Be Balanced informatie kan vinden.

 Kijk daarvoor op http://www.be-balanced.com  

Mariet Ewalts | grafisch ontwerp & advies       
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