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Jezelf worden zijn en blijven 

‘Dus jullie zeggen dat ik mijzelf moet zijn en blijven?
Dat is de eerste keer dat een coach dat tegen mij zegt.
Dit keer niet het zoveelste veranderingsprogramma.
Maar denken en handelen vanuit wie ik bén.
Fijn als dat kan en mag…’
 
De jonge vrouw met wie we in gesprek zijn, is super enthousiast. Ze 
bruist van energie en is zoals ze zich voordoet: recht voor z’n raap, 
spontaan, eerlijk en puur. Met al haar enthousiasme schiet ze wat 
ons betre�  midden in de roos: geniet van het moois wat je in je hebt 
en geef dat moois door! Denk, praat en handel vanuit je kracht en 
probeer niet de persoon te worden die je denkt dat je moet zijn of de 
omgeving van je verwacht. God schiep diversiteit…!
 
Voor ons ligt een analyse van haar persoonlijke drijfveren en het daar-
aan gekoppeld gedrag. Altijd ervaren we het weer als een mooi mo-
ment om samen een persoonlijke ‘karakterfoto’ te bekijken. Om samen 
na te gaan wie je bent: ambitieus, inspirerend, veranderingsgezind of 
analytisch. Of je iemand bent van de details, of van de grote lijnen. Of 
je een denker of een voeler bent. Het zijn boeiende momenten om dat 
wat jou uniek maakt te ontdekken en daarover in gesprek te gaan . 
Om na te denken hoe je de van God ontvangen talenten kan inzetten 
in je werk, in je gezin, in de kerk. Hoe je de ander tot hand of voet kan 
zijn. En óók wat je daarbij van de ander nodig hebt.

Voorwaarde om te kunnen genieten van al dat moois wat God ons 
in onze karakters gegeven hee� , is jezelf en de ander te (her)kennen 
inclusief de daarbij behorende gebruiksaanwijzing! Maar hoe leer 
je dat en waar begin je? Cock en Jentine (vader en dochter) zijn er 
dagelijks mee bezig. Ze hebben er hun vak van gemaakt en genieten 
er dagelijks van.  Honderden gedrags- en drijfverenanalyses, inclusief 
de daarbij behorende (coachings)gesprekken, hebben ze inmiddels 
achter de rug. Graag delen ze vanuit die ervaring. Ze schreven samen 
een boek om jong en oud op weg te helpen zichzelf te ontdekken en 

vanuit die rijkdom er voor de ander te kunnen zijn. En dat niet alleen. 
Ze gaan naast de rijkdom van al die karakters ook in op de vervor-
mingen die zich (helaas) maar al te vaak voordoen. Hoe de diversiteit 
die God in de mensen hee�  gelegd in plaats van een zegen tot last is 
geworden. Dat wat aanvullend zou moeten zijn, zo vaak als botsend 
wordt ervaren. Huwelijken die op de klippen lopen. Confrontaties op 
de werkvloer. Gezinsleden die steeds ruzie maken of elkaar negeren. 
In hun boek gaan ze daarop in en worden praktische handvatten 
aangereikt. Bijzonder daarbij is dat zowel de diverse gedragskenmer-
ken als de onderliggende drijfveren, vanuit bijbels perspectief worden 
benaderd met als kernvraag: ‘Wat zou Jezus doen…’.  Het boek ‘rijkdom 
van karakters’ is praktisch, boeiend en inspirerend!  De meeste hoofd-
stukken zijn voorzien van een aantal prikkelende gespreksvragen 
en/of stellingen die je heel persoonlijk aan het denken zetten en/of 
groepsgewijs kunt bespreken. Dit kan zowel in een zakelijke omgeving 
als aan de keukentafel. Naast zakelijke workshops beleggen de au-
teurs ook interactieve lezingen, workshops voor kerkenraden, vereni-
gingen etc. Zie ook www.grandia.nu

Tip: op 2 februari a.s. verzorgen Cock en Jentine een interactieve 
workshop bij Riemer en Walinga boekverkopers in Ermelo.  Inte-
resse daarvoor? Meld je dan daarvoor aan! Zie: http://deboek-
verkoopers.nl/rijkdom-van-karakters
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