is dichtbij

We maakten een prachtige reis door Noorwegen. Na een
pauze tijdens een lange wandeling zegt mijn lief: “zullen we
verder?” De rust heeft goed gedaan en we hebben weer
zin in beweging. We gaan op weg naar nieuwe ervaringen.
Het pad is soms zwaar en de afstand lang. Achter iedere
berg schuilt weer een ander landschap dat ons regelmatig in
verwondering brengt. Stap voor stap komen we verder.

Na een ingrijpende periode van
verandering zeggen mensen vaak:
‘Ik wil verder met mijn leven’.
Ook als iemand een ambitie wil
verwezenlijken wordt er gezegd:
“Ik wil verder”. Verder verwijst in
woordenboeken naar ‘daarna’, het
‘vervolg’ en ‘de toekomst’. Ik gebruik
het woord ‘verder’ om het omgaan
met veranderingen te beschrijven.
Het is mijn bedrijfsnaam en ik noem
mezelf VERDERcoach. Maar hoe doe
je dat eigenlijk, verder gaan? In dit
boekje lees je de bevindingen van
een klein persoonlijk onderzoek naar
het begrip verder. Bronnen zijn theorie
over rouw en verlies, ervaringen van
cliënten, mensen in mijn netwerk en
eigen ervaringen. Wie weet brengt
het jou een stapje VERDER.
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VERANDERINGEN

Verandering betekent letterlijk: ‘iets dat anders is geworden’. Je krijgt in je leven
te maken met veranderingen, gewild of ongewild. Iets blijft nooit hetzelfde. De
Griekse filosoof Heraclitus zei het destijds al; ‘Verandering is de enige constante’.
Als verandering zo gewoon is, waarom is het omgaan met veranderingen dan toch
vaak moeilijk voor ons?
We zijn erop gericht onze wereld duidelijk en overzichtelijk te maken: voorspelbaar.
Als dingen die voor ons vertrouwd zijn veranderen, dan kan dat ons in verwarring
brengen. Veranderingen die ongewild op ons pad komen, verstoren ons gevoel
van controle en houvast. Zeker wanneer de verandering gepaard gaat met
veel onzekerheid geeft dit een gevoel van onveiligheid. En het wordt extra
gecompliceerd als de verandering ook nog eens onverwacht plaats vindt en je je
er niet op kan voorbereiden.
Een verandering gaat vaak gepaard met verlies. De impact van dit verlies kan je
volgens De Mönnink (2008) onder andere (h)erkennen aan de mate waarin je bent
geraakt in je KERN (Kontrole, Eigenwaarde, Rechtvaardigheidsbesef en NU-inrelatie-tot-later). Rouw is een normale reactie op verlies, al voelt het vaak helemaal
niet normaal. Rouw is een proces van onthechting van iemand of iets waaraan jij je
verbonden voelt. Dit proces vraagt ruimte, tijd en aandacht.
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Als een verandering niet voortkomt uit verlies, maar uit een eigen verlangen
en keuze dan geeft dit vaak een goed gevoel. Het versterkt het gevoel van
autonomie en eigenwaarde. Je hebt een gevoel van controle en je hebt
bereikt wat je wilde. Verandering uit eigen verlangen kan ook gevoel van verlies
voortbrengen. Zo kan een eigen gekozen verandering je ook in de KERN raken.
De neiging bestaat om deze gevoelens geen ruimte te geven. “Je hebt toch zelf
gekozen voor de verandering, dan moet je ook niet zeuren”, zegt je innerlijke stem.
Het bewust afscheid nemen van het oude en het toelaten van alle gevoelens die
de verandering met zich meebrengt geeft meer ruimte voor het volledig toelaten
en omarmen van het nieuwe.
Een verandering kan leiden tot nieuwe veranderingen, waartoe je je hebt te
verhouden. Dit kan leiden tot meervoudige, gestapelde verliezen en dat kan het
extra complex maken. Ook kan een verandering onverwacht gevoelens oproepen
uit het verleden.
Iedereen gaat op eigen wijze om met veranderingen. Een mens doet dit vanuit
wie hij/zij tot nu toe geworden is met de eigen specifieke eigenschappen, talenten,
mogelijkheden en beperkingen. Het bepaalt de veerkracht en hoe iemand
omgaat met de verandering. Het is fijn om niet alleen te staan bij een verandering
en steun te krijgen van vrienden en familie. En soms kan het fijn en nodig zijn om
begeleiding te krijgen van een professional. Iemand die er voor speciaal voor jou is,
deskundig en aandachtig op die momenten dat jij het nodig hebt en zolang als jij
het nodig hebt. Totdat je zelf VERDER kunt.
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We hebben al heel wat kilometers achter de rug, wanneer ik de
hoge berg voor me zie. Ik heb er al veel belopen deze tocht,
maar nu zie ik er als een berg tegenop. Ik zeg dit tegen mijn lief.
Hij gaat achter me lopen en volgt mijn tempo. Mijn tegenzin
kan hij niet wegnemen, maar hij kan er wel zijn, vlak achter me,
lopend naar de top. Eenmaal aangekomen aan de andere kant
van de berg lopen we door prachtig landschap met geweldige
uitzichten. De tocht was meer dan de moeite waard!”
5
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VERLANGEN VOELEN

Verlangen, ook wel te beschrijven als begeerte, is een sterke wens of hunkering
naar iets, iemand of een situatie. Voelen wat je écht graag zou willen is nog niet
zo makkelijk. Terwijl het wel een belangrijke stap is in de verwezenlijking. Met het
gevoel van verlangen komt vaak het gevoel van angst. Angst om iets te verliezen.
Daarom zie je mensen na een grote verlieservaring te hebben meegemaakt soms
grote veranderingen maken. Zij hebben het verlies al ervaren, dus ze hoeven er
niet bang meer voor te zijn. Dat gaat natuurlijk niet altijd en voor iedereen op. Je
kunt ook angstig worden van een verlieservaring, en door die angst behoedzaam.
Veranderingen gaan vaak gepaard met angst. Het nieuwe en onbekende kan
voelen als een steile afgrond. Angst is soms een goede raadgever. Het heeft een
signalerende functie en het maakt je bewust van gevaar. Er staat met het volgen
van je verlangen vaak wat op het spel. Er verandert wat, dus er is ook verlies.
Vanuit deze angst kijken naar wat er écht kan gebeuren kan heel verhelderend
zijn. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Wat moet je loslaten? Hoeveel is het
verlangen je waard? Wat is er nodig om afscheid te nemen van het oude en een
stap te maken in het nieuwe? Angst kan je ook op het verkeerde spoor brengen en
jouw verlangen overschaduwen. Het lukt dan niet meer om te voelen wat je echt
zou willen.
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We kijken de angst en het verlangen vaak niet echt in de ogen en leven door,
vanuit dat wat we al kennen, het vertrouwde. Dat voelt comfortabel en veilig. Als
we daadwerkelijk kijken hoe reëel de angst is en hoe groot het verlies kan zijn, dan
is dat regelmatig niet met elkaar in verhouding. We zijn vaak banger dan nodig is.
Het is toch fascinerend dat we ons bij voorbaat al door het verlies laten leiden, of
het nu daadwerkelijk optreedt of niet. Hiermee brengen we het verlies zelf in ons
leven. Het verlies van het niet gevolgde verlangen.
Het volgen van je verlangen betekent dat je je écht moet verbinden met je
verlangen en de afspraak met jezelf maakt dat jij het gaat verwezenlijken.
Beweging ontstaat wanneer je verlangen uit spreekt naar anderen, zelf een eerste
stap zet en vertrouwen hebt dat het gaat gebeuren. Doe dit maar eens en je zult
zien, het brengt je VERDER.
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‘Het enige dat in de weg staat tussen jou en je verlangen is de onzin die je jezelf
wijst maakt dat het je niet gaat lukken’

’Zie de dingen zoals je wilt dat ze zijn, leef je leven zoals je wenst dat het is’

VERBIND

VERWOORD

Verbind je met je verlangen door
het levendig te verbeelden. Hoe
ziet het er uit als je verlangen
realiteit is? Maak een afspraak
met je verlangen dat je het gaat
verwezenlijken.
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Hoe ziet jouw verlangen eruit?

Spreek je verlangen uit naar de
mensen in je omgeving. Door
het verlangen te delen nodig je
mensen uit hierin van betekenis te
zijn en je te helpen.

Wie weten er al van jouw verlangen?
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‘Het is vaak beter grote dromen op te splitsen in hanteerbare stukjes. Denk grootse
gedachten maar geniet van kleine geneugten. Dan hebben we meer greep op de
zaak en bereiken we kleine mijlpalen onderweg’

‘Als je een droom wilt realiseren moet je een nest bouwen en wachten tot de
vogel erin vliegt’

VERTREK

VERTROUW

Neem afscheid van het oude
en zet de eerste stap naar het
nieuwe. Zorg dat iedere volgende
stap er één is in de richting van je
verlangen.
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Welke eerste of volgende stap ga
jij zetten?

Waarom gaat het jou wel lukken?

Heb vertrouwen dat het gaat
gebeuren. Geloof echt in je
verlangen.

12

WAT HELPT JOU VERDER?
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“Het zijn de laatste dagen van onze reis en het is de laatste dag in de
bergen. Een gevoel van weemoed komt als een wolk over me heen.
Het samenzijn in deze sprookjesachtige omgeving is eindig en daar
word ik treurig van. Ik kijk om me heen, naar de prachtige bergen en
neem afscheid van ze. Ik neem ze mee in mijn hart en herinnering.”

Er mee
leven
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VERLIES ERVAREN

Wanneer je ervaart dat een geliefd onderdeel van je leven ten einde is dan
spreken we over verlies. Als reactie op dit verlies rouwen we. We hebben eerst iets
met liefde vastgehouden, wat we weer los moeten laten. Rouw is de prijs die we
betalen voor hechting. Bij rouw denken we vaak aan de dood en aan verdriet.
Maar rouwen doe je in veel meer verliessituaties dan alleen bij het overlijden van
een dierbare. En rouw kan naast verdriet ook vele andere (emotionele) reacties te
weeg brengen. Rouw is meervoudig, en meerkleuriger dan we vaak denken.
Vroeger vond je rouw in de handboeken nog terug als ziekte. Inmiddels weten we
dat rouw een gezond, normaal en natuurlijk proces is. Een actief proces waarin
je je hebt aan te passen aan een dubbele realiteit, namelijk dat het verlies
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat het leven ook verder gaat. We
hebben niet te kiezen wat ons overkomt, maar wel hoe we er mee omgaan.
Bij verliesverwerking hebben we volgens een aantal specialisten op het gebied van
rouw en verlies een aantal taken:
1.Aanvaarden/ het verlies nemen: het bewust erkennen van de feitelijke impact
van het verlies. De pijn voelen en doorleven.
2.Afscheid nemen: het bewust afscheid nemen van de of het verlorene met alle
emotionele uitdagingen. Rituelen kunnen hier behulpzaam bij zijn.
3.Verder gaan: het verlies een plaats geven in je levensverhaal en het bewust
opbouwen van het nieuwe levenshoofdstuk.
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Hoe zwaar de rouwarbeid is die je te doen staat hangt af van de impact van het
verlies, de wijze hoe je hiermee omgaat (coping) en de steun (support) die je
hierbij krijgt. Je moet de last zelf tillen, maar niet alleen. In hoe wij met verlies
omgaan zijn twee types te onderscheiden, verlies- en herstelgerichte coping.
Verliesgerichte coping richt zich op de verlieservaring en
het wie, wat, waarom en hoe van het verlies. Herstelgericht is een focus op de
aanpassing aan de verandering, op de toekomst. Gezond rouwen vraagt om het
heen en weer bewegen tussen beiden copingstrategieën.
Heb je het verwerkt? Heb je het een plaats gegeven? Ben je weer de oude?
Deze vragen worden nog wel eens gesteld als iemand met een ingrijpende
verandering te maken heeft gekregen. Het suggereert alsof je iets doormaakt
en uiteindelijk terugkeert naar het leven zoals het was voor de verandering. Maar
het leven zal niet meer hetzelfde zijn als voor het verlies. Waar in het verleden
rouw werd gezien als een proces met verschillende fasen en een begin en einde,
vertellen de laatste inzichten ons dat rouw een levenslang proces is. Natuurlijk
hoeft dit geen levenslang lijden te betekenen en betekent het niet dat je nooit
meer plezier zult hebben of zult genieten.Verwerken roept het beeld op van voorbij
gaan, erover heen zijn, hersteld zijn. Het heeft meer te maken met het vinden
van een nieuw evenwicht. Dit wordt ook wel geïntegreerde rouw genoemd. Je
neemt de verlieservaring mee in jouw verdere levensverhaal en kunt er op jouw
persoonlijke manier mee VERDER leven.
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‘We kunnen niet voorkomen dat de vogels van verdriet komen overvliegen,
maar wel dat ze nesten maken in ons hart ‘

VERBIND

Hoe pijnlijk het ook is, probeer je in
jouw tempo en op jouw manier het
verlies te nemen. Voel wat je nodig
hebt en neem hiervoor de tijd en
ruimte.
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Welke verlies heb jij ervaren?

‘Als je verdrietig bent kijk dan opnieuw in je hart en je ziet dat je huilt om wat je
vreugde schonk’

VERWOORD

Wat betekent dit verlies voor jou?

Probeer eens woorden te geven
aan je verlies en wat voor impact
het heeft op jou en jouw leven.
Deel dit met mensen die belangrijk
voor je zijn. Of als je dit liever (nog)
niet doet: schrijf je gedachten en
gevoelens op.
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‘VERDER gaan betekent niet dat je vergeet, het betekent alleen dat je
accepteert wat plaats vond en besluit door te gaan met leven’

VERTREK

Neem in jouw tempo en tijd
afscheid en zet waneer jij daar
aan toe bent een stap in een
leven zonder diegene/datgene
wat je zo lief was. Stap voor stap.
Dag voor dag.
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Wat heb je nodig om een
volgende stap te kunnen zetten?

‘Tegenslag kan ons VERDER brengen, zoals een vlieger pas opstijgt met
tegenwind’

VERTROUW

Heb vertrouwen dat je uiteindelijk
verder kunt en dat je op jouw
manier zult verder leven met het
verlies.

Heb je een beeld over hoe je
toekomst eruit zou kunnen zien?
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WAT HELPT JOU VERDER?
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Terug is ook
“Het was zomer en er lag nog veel sneeuw in de bergen. Bij het betreden van
de eerste sneeuwvelden volgden we de voetsporen van onze voorgangers.
De platgetreden sneeuwpaden leken op het eerste gezicht de makkelijkste en
veiligste weg. Later, toen we uitgleden op verijst sneeuw en door ontdooide
sneeuw zakten, bleek het platgetreden pad allesbehalve makkelijk en veilig
te zijn. Bij de volgende sneeuwvelden maakten we dus bewustere keuzes en
zochten naar alternatieve paden. Soms besloten we het spoor te volgen, een
andere keer maakte we een nieuw sneeuwpad, en soms liepen we om het
sneeuwveld heen. Of het altijd de beste weg was? Het was onze weg, en het
bracht ons verder, samen, in dit prachtige landschap”
25
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PADEN VERLEGGEN

Het beeld van een sneeuwpad spreekt voor mij tot de verbeelding en ik
zie het als een mooi metafoor voor ons gedrag. De platgelopen sneeuw
vormt een verleidelijk pad om te belopen. Sneeuwpaden zijn regelmatig
belopen paden met een duidelijke richting en zijn vergelijkbaar met onze
gedragspatronen. Door aanblijvende sneeuwval (te vergelijken met het
doorgaande leven) stijgen de sneeuwwanden tot hoogten, waardoor
alternatieve paden niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. Onze eigen
sneeuwpaden lijken de meest logische en meest comfortabele keuze,
maar dit kan bedrieglijk zijn. Een veel belopen pad wordt op den duur glad
en je kunt er op uitglijden. Wat ooit effectief gedrag was en een functie
had, kan in een andere levensfase en/of context ineffectief, en soms zelfs
schadelijk worden. Een paar keer flink onderuit gaan of niet verder komen,
kan een aanleiding zijn om op zoek te gaan naar nieuwe paadjes, of te wel
gedragsalternatieven.
Juist in tijden van verandering grijpen we terug op onze zekerheden en
komen we onze sneeuwpaden tegen. We gebruiken het gedrag dat we het
beste kennen en waar we ons comfortabel in voelen. We moeten dan soms
concluderen dat ons gedrag in deze nieuwe situatie niet meer werkt en dat
iets anders nodig is.
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Sneeuwpaden zijn meestal geen bewust eigen gekozen paden. Vaak treden
we letterlijk in de voetsporen van onze (voor)ouders en opvoeders. Om onze
sneeuwpaden te (h)erkennen en te kunnen onderzoeken voor welke functie
ze zijn aangelegd, is vaak een stap terug nodig. Een stap terug naar de bron
van je ontwikkeling, naar het familiesysteem waar je uit voortkomt en het
levenspad dat je gelopen hebt. Het begrijpen van jouw unieke levenspad
helpt zicht te krijgen op jouw paadjes. Het maakt je bewust wanneer en op
welk sneeuwpad jij loopt en of je al dan niet nieuwe paadjes wilt verkennen.
Terug gaan brengt je uiteindelijk verder.
Nieuw gedrag ontwikkelen kan aanvankelijk onnatuurlijk en zwaar voelen.
Zoals de eerste stappen in dikke verse sneeuw zwaar voelen. Je bent je
bewust van iedere stap en de weg lijkt eindeloos te duren. De verleiding is
groot om alsnog het platgetreden pad te nemen. Een sterk verlangen, moed
en volharding brengen je uiteindelijk nieuwe paden, en mogelijk VERDER dan
je had gedacht.
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