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“Patronen doorbreken waardoor 

iemand weer zichzelf wordt...
zeker bij burn-out, (v)echtscheiding en

bij mensen die al langer in gevecht zijn

met zichzelf en allerlei klachten hebben”
Jos Haverkort uit Veenhuizen is

gestart met een eigen praktijk,

gericht op coaching en supervi-

sie en het geven van diverse

trainingen. Met name mensen

met een burn-out of degenen

die met een (v)echtscheiding te

maken hebben kunnen volop

baat hebben bij zijn cursussen.

Daarnaast voor mensen die al

langere tijd met zichzelf of

zijn/haar klachten in gevecht

zijn.Haverkort kiest in tegen-

stelling tot de reguliere medi-

sche wereld niet voor een

aanpak vanuit de klachten die

iemand heeft, maar kiest er-

voor zijn cliënten hun eigen-

waarde te laten ontdekken. “Dat

betekent heel veel spiegelen en

verder kijken dan het medische.

Ik zeg vaak ‘Durf je hart te vol-

gen’.“

“Heel veel mensen hebben de hele

dag door een onbevredigend ge-

voel, omdat ze zich boos of be-

droefd, schuldig voelen, niet

durven te doen wat ze graag wil-

len, machteloos, somber of onze-

ker zijn. Of omdat ze angst hebben

of kampen met grote vermoeid-

heid. Mensen zullen moeten aan-

vaarden en leren toelaten waarom

ze zich zo voelen en dat OK is. En

toelaten wat er met je aan de hand

is, want pas dan kun je er mee

leren omgaan. Wegstoppen maakt

het alleen maar erger. Dat is de

basis van mijn cursussen”, ver-

volgt de coach. 

De cursussen -  ‘Dit is jouw leven’

en ‘Voluit Leven’ - worden volgens

Jos Haverkort door de deelnemers

over het algemeen als zeer posi-

tief ervaren. “Iedereen heeft in het

begin weerstand, maar na een of

twee sessies slaat dit om in be-

trokkenheid, uitdaging en uitzien

naar de volgende cursus. Zoals de

vrouw die de eerste twee keren

duidelijk afstand nam… Toen ik

haar op een gegeven moment het

woord gaf, zei ze dat ze de hele

nacht voorafgaand aan de cursus

had lopen te piekeren hoe ze kon

Jos Haverkort start eigen praktijk Supervisie, Coaching en Trainingen

ten, deze mogen er zijn en zijn er

niet voor niets, maar dat je eigen

verhaal hierin een rol speelt. Al

langere tijd niet kunnen zijn en

doen wie je wilt zijn en doen. Dit

heeft veel te maken met onbe-

wuste boodschappen van vroeger,

bv: Doorgaan en nooit opgeven,

niet kwetsbaar mogen zijn, blijven

lachten en ga zo maar door.

Aanvaarden

“Je zult bijvoorbeeld moeten aan-

vaarden dat een naaste van je is

overleden, of dat je je werk niet

meer leuk vindt. Als je vindt dat je

je kinderen te weinig aandacht

geeft, is het een kwestie van wil-

len om daar verandering in aan te

brengen. Door te aanvaarden wat

er is gebeurt of in welke situatie je

je bevindt kun je de knop omzet-

ten.” Bij de cursussen werkt Jos

Haverkort met maximaal tien

deelnemers tegelijk. “Juist die

werking vanuit de groep is altijd

geweldig. Mensen herkennen bij

een ander meteen wat er aan de

hand is, waardoor ze dat ook bij

henzelf duidelijker in beeld krij-

gen. Door te accepteren wie je

bent, wat je doet of wat er gebeurt

is, maak je voor je zelf de weg vrij

om weer vanuit je eigen waarden

te leven.” 

Confronterend

Jos Haverkort stelt dat hij con-

fronterend kan zijn tijdens de cur-

sus. “Ik hou mensen een spiegel

voor. Je merkt heel vaak dat men-

sen meteen ‘ja maar ‘ zeggen.

Maar dan kom je echt niet verder.

Als je vindt dat je ongelukkig bent

omdat je te weinig aandacht aan

je kinderen besteed, leer je een

keuze te maken om er meer tijd

voor vrij maken. Bijvoorbeeld

door een aantal keren per dag vijf

minuten heel bewust echt tijd

samen door te brengen. Je moet

niet, maar je leert dat je wel een

eigenbepaling hebt om tijd vrij te

maken, daar gaat het om. Uit die

slachtofferrol stappen. Nu is deze

vrouw extra gelukkig met haar

kind.”

Wanneer was je voor het laatst

gelukkig?

“Wanneer ben je voor het laatst

echt gelukkig geweest? Daar moe-

ten heel veel mensen heel lang

over nadenken. Ik zie dan vaak

dat deze vraag erg lastig is en ook

confronterend. Dit durven we

haast niet te onderkennen en gaan

maar weer door. En dat is niet

goed natuurlijk”, zegt Jos Haver-

kort. “Soms gaat dat jaren terug,

bijvoorbeeld een vrouw die dat

geluksgevoel voor het laatst had

ervaren toen ze een keer had

staan.”

“Ik probeer te ontdekken waar de

kracht van mensen ligt. Zoals bij

de alleenstaande Armeense vrouw

met een dochter van vijftien. Ze

spreekt goed Nederlands en En-

gels en is goed opgeleid. Maar ze

zakt steeds verder af, omdat ze

niet haar kwaliteiten kwijt kan,

hierin wordt ze niet uitgedaagd. Ik

heb haar diep in de ogen gekeken,

een tijdlang niets gezegd en toen

zag ik echt wel ondeugende trek-

jes en een glimlach. Dat zei ik

tegen haar en we hebben vervol-

gens veel gelachen.Mijn focus ligt

dan op wat er wel is en dat daag ik

uit ipv alle vervelende dingen die

zij heeft moeten meemaken. Ze

vindt zichzelf te dik en te klein,

maar ze is een prachtmens. We

vinden allemaal heel snel iets van

mensen, maar vaak hebben ze

veel meer kwaliteiten dan je

denkt.” Jos Haverkort stelt ook dat

luisteren heel erg belangrijk is,

ook tijdens zijn trainingen. De

meeste mensen luisteren heel

slecht. Ze zijn - door allerlei ex-

terne prikkels - in hun hoofd al

weer bezig met iets anders en dat

leidt er toe dat je iemand anders

niet goed begrijpt of niet eens

meekrijgt wat de ander echt zegt.

Dat is jammer. Juist in een groep

zet ik mensen stil, maak ze bewust

van onbewuste patronen en ge-

drag en laat ze daar opnieuw naar

kijken. Dan leer je jezelf weer

open te stellen, te luisteren en

raak je echt betrokken en verbon-

den. 

Hij vervolgt: “Je bent dus veel

meer dan de klachten waar je de

hele dag mee bezig kunt zijn. Mijn

aanpak is erop gericht patronen te

doorbreken, zodat iemand weer

zichzelf kan zijn. Voor veel men-

sen die al ervaring hebben met de

hulpverlening, is dit een heel an-

dere en verrassende benadering

waar ze snel baat bij hebben.”

“Kijk naar kinderen, die gaan daar

heel anders mee om”, vervolgt Jos

Haverkort. “Alles komt spontaan

naar voren: huilen, lachen, noem

maar op. Kinderen zijn nog onge-

remd, terwijl er naarmate je

ouder wordt je jezelf steeds meer

regels oplegt. Je moet je best doen,

niet teveel opvallen, op tijd

komen… Je moet dit en je moet

dat… Mensen gaan vergelijken en

vragen zich af waarom het gras

aan de overkant altijd groener is.

Hoe meer gevoelens je uiteindelijk

wegstopt, het komt op een gege-

ven moment naar buiten, veelal in

de vorm van spanning, angst,

somberheid, frustratie en fysieke

klachten. Mensen laten inzien dat

het niet zozeer gaat om de klach-

het leven, gejaagd zijn, spannings-

klachten ervaren, druk in het

hoofd zijn, werkgerelateerde

klachten hebben, overspannen

zijn en relatieproblemen ervaren

en niet meer met elkaar in ge-

sprek zijn en ongelukkig worden.

“Veel mensen met deze klachten

werden naar mij verwezen voor

begeleiding en coaching. Daar-

naast heb ik veel cursussen opge-

zet. Wekelijks gaf ik meerdere

trainingen waar veel mensen ge-

bruik van hebben gemaakt en die

veel effect hebben gehad. Mijn di-

recte manier van werken vanuit

de positieve psychologie, via indi-

viduele en groepsbegeleiding en

het effect hiervan, hebben mij

doen besluiten om een eigen prak-

tijk te starten.”

voorkomen dat ze iets zou moeten

zeggen. Juist omdat ze dat uit-

sprak, brak de aanvankelijke

weerstand en deed ze in het ver-

volg op een open manier mee.” Ze

raakte opeens betrokken en

kwam in haar kracht.

Verbinding tussen deelnemers

Naast individuele begeleiding,

doet Jos Haverkort wekelijks

meerdere coachingstrajecten in

een prachtig pand in Veenhuizen.

“Mensen ervaren die plek als zeer

prettig, het inspireert. Mooi is ook

dat er tijdens de cursussen ver-

binding ontstaat tussen de deelne-

mers. Juist die onderlinge

verbondenheid is een van de be-

langrijkste dingen in het leven. Als

iets mensen in de weg staat, is het

vaak de angst die daar een rol in

speelt. Als je dat leert onderken-

nen, kun je verder. Dan leer je wat

het meest essentiële in het leven

is. Dat zijn zeker niet die dingen

die je liever niet doet, maar waar

de dagen van veel mensen vol

mee zitten. Ik zeg dan bijvoor-

beeld dat je een dag in mag gaan

vullen met de dingen die je graag

zou willen doen. Dit lijkt een on-

mogelijke opdracht, alsof we geen

regie meer hebben over wat we

eigenlijk echt een dag zouden wil-

len gaan doen. We zijn ons niet

meer bewust dat we wel degelijk

een keuze hebben, maar het “moe-

ten" heeft het overgenomen. In de

cursussen leer je weer regie te

krijgen.

De trainer/coach heeft sinds 1995

veel ervaring opgedaan, onder

meer als praktijkondersteuner

GGZ bij Gezondheidscentrum

Kloosterveen. Jos Haverkort kan

mensen helpen die vastlopen in

Leed onlosmakelijk verbonden

met het leven

Volgens de coach/trainer is leed

onlosmakelijk verbonden met

leven. “Ben je jezelf of niet? Daar

gaat het eigenlijk om. Je mag best

verdriet hebben, maar het heeft

geen zin om er in te blijven zwel-

gen of het weg te stoppen. Dat je

niet goed in je vel zit, kan gaan om

alledaagse zaken zoals de vader

en moeder van een gezin met kin-

deren die allebei werken. Ze zeg-

gen dat ze nergens tijd meer voor

hebben, ook niet voor de kinderen

en gaan vaak met tegenzin naar

hun werk. Toch doen ze dat elke

dag weer. Waardoor ze een rotge-

voel/schuldgevoel krijgen en ‘s

nachts bijvoorbeeld niet goed sla-

pen. Maar ze gaan maar door,

omdat ze denken dat het zo hoort.

Dat hebben we geleerd. Dat zijn

de regels. Het is de kunst om dat

te doorbreken.” We hebben alle-

maal vaste patronen in ons hoofd

zitten en die hebben de regie,

maar zijn ze vaak onvoldoende

bewust. Hier wordt in de trainin-

gen veel aandacht aan besteed.

Duidelijke en directe aanpak

“Ik kies voor een duidelijke en di-

recte aanpak”, zegt Jos Haverkort.

“Direct aan de slag, direct uitda-

gen. Gericht op bewustwording

van patronen waarin mensen

vastlopen. Daarbij zijn humor,

openheid en respect/gelijkwaar-

digheid heel erg belangrijk en pro-

beer ik mensen te leren

relativeren. Dat spreekt enorm

aan. Mijn aandacht is gericht op

wie iemand is of eigenlijk niet is

en wel wil zijn. Ik werk vanuit de

positieve gezondheid. Niet door

het hele verleden uit te diepen en

dergelijke. De aanpak is gericht op

het gevecht met deze klachten, het

toelaten, aanvaarden van patro-

nen, veelal vanuit het verleden,

die je eigen leven in de weg


