
Bouwen aan vertrouwen

De permanent veranderende maatschappij vraagt om professionals die bereid zijn zichzelf 

te ontwikkelen. Ben je in je dagelijkse rol bezig met dilemma’s als: waar laat ik los, waar 

pak ik regie? Hoe zorg ik dat iedereen gehoord wordt? Hoe breng ik samenwerking tot 

stand? Hoe behaal ik gemeenschappelijk resultaat? Hoe zet ik anderen in hun kracht, wat 

betekent dit voor mijn eigen kracht? Dan is dit persoonlijk ontwikkeltraject wat voor jou.  

Een persoonlijk ontwikkeltraject om je eigen kracht te ontdekken

Dit traject biedt professionals die werkzaam zijn in 
veranderende organisaties, complexe samenwerkings-
verbanden of transities in de maatschappij, handvatten 
om vertrouwen te bouwen. Want vertrouwen (vooral op 
jezelf) is cruciaal om deze dilemma’s het hoofd te bieden. 
In dit traject leer je om:  
•  te handelen vanuit je eigen kracht;
•  dienstbaar te zijn, zonder eigen inbreng en ruimte  

te verliezen;
•  te staan voor je vak en kennis en kunde;
•  naar jezelf te luisteren en naar anderen en zonder  

oordeel te zijn; 
•  je kwaliteiten maximaal in te zetten om processen  

te leiden en resultaten te halen.

Daarmee bieden we in dit ontwikkeltraject manieren 
om (nog meer) te vertrouwen op jezelf en daarmee op 
anderen. Zodat je niet alleen vanuit de zekerheid van je 
vakkennis maar vooral vanuit de zekerheid van wie je 
bent, je professie kunt uitoefenen. Je haalt het maximale 
uit jezelf op momenten dat je aan de lat staat. 

Uitgangspunt in het hele traject is je persoonlijke en 
professionele ontwikkelingsvraag. Deze leervraag 
verkennen we samen tijdens de intake en werken we 
uit op dag één. 

We bieden dit traject aan in het voor- en najaar van 
2016. 



Intake 
Om zicht te krijgen op je persoonlijke en professionele 
ontwikkelingsvraag houden Ricardo Buitinga en Bianca 
van der Voort een gezamenlijke intake met de deelnemer. 

 Dag één: De waarde van weerstand
 Ricardo Buitinga, Guido Rijnja
In het ochtenddeel maken we kennis met elkaar en 
verdiepen we samen de persoonlijke leervragen. 
Verschillende theorieën over vertrouwen en leiderschap 
passeren de revue.
In de middag gaan we aan de slag met de waarde van 
weerstand en hoe we die waarde wel of niet inzetten in 
de dagelijkse praktijk.

 Dag twee: Ik luister je groot 
 Petra Hiemstra
Luisteren is volgens Otto Scharner (grondlegger Theory 
U) één van de belangrijkste thema’s bij verandering. We 
weten er vrij weinig van en we benaderen het nogal één 
dimensionaal. Deze dag gaan we actief aan de slag met 
luistertechnieken. Tijdens het eerste deel van deze dag 
leer je luisteren naar jezelf in het tweede deel oefenen 
we met luisteren naar anderen. Je krijgt sensitiviteit voor 
woorden achter woorden. Je leert problemen te kunnen 
laten waar ze horen. Je kunt helder en hoffelijk je behoef-
tes uiten en grenzen stellen en beslissingen nemen op 
basis van vakmanschap en intuïtie. 

 Dag drie: Het paard als spiegel 
 Bianca van der Voort
Deze dag staat in het teken van contact met jezelf en 
anderen. Op een bijzondere krachtige manier maak je via 
paardencoaching kennis met je eigen gedrag en opereren 
in de (beroeps)praktijk.
Je leert meer over persoonlijk leiderschap, je eigen grenzen 
en het bewaken ervan. Je wordt je nog meer bewust van 
je sterke punten en kwaliteiten en weet hoe je deze het 
beste in kan zetten.

Terugkomdag
Deze dag reflecteren we op wat het traject je heeft 
gebracht. Welke stappen heb je gezet en welke wil je nog 
gaan zetten. Welke vragen zijn er blijven liggen? Wat is er 
aan de orde in je dagelijks leven? Waar gaat dat in de kern 
over? 

Groepsgrootte
Minimaal acht en maximaal tien deelnemers. 

Voor wie
Voor ieder mens die zichzelf verder wil ontwikkelen en 
zijn zelfvertrouwen (nog verder) wil vergroten. 
Professionals die werken in permanent veranderende 
organisaties, complexe samenwerkingsverbanden of 
transities. Mensen die graag zichzelf en anderen 
bewegen tot positieve blijvende verandering. Die snel 
kunnen schakelen, verbanden zien en veel informatie 
kunnen opnemen en open staan voor andere werkwijzen 
dan die ze gewend zijn

Locaties
Intake, dag 1, dag 3 en terugkomdag: Delfgauw.
Dag 2: Den Haag.
Alle locaties zijn per OV bereikbaar, eventueel organiseren 
we vervoer vanaf NS stations.

Duur
Vanaf juni 2016 t/m oktober 2016.
Vanaf september 2016 t/m december 2016. 

Kosten
E 1. 250,00 per deelnemer exclusief BTW 
(inclusief koffie, thee, lunches).

Intake (2 en 4 september)
Om zicht te krijgen in je persoonlijke en professionele 
leervraag, wordt een intensieve intake gehouden. 

Aanmelden en informatie
Je kunt je aanmelden voor dit ontwikkeltraject bij Balans 
Communicatie: r.buitinga@balanscommunicatie.nl.
Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Ricardo 
Buitinga: 06-53 75 17 42

 Zomer/najaar 2016
 Intake:   Vrijdag 3 juni
 Dag 1: Vrijdag 17 juni
 Dag 2:  Vrijdag 2 september
 Dag 3:  Vrijdag 23 september
 Terugkomdag:  Vrijdag 4 november

 Najaar 2016
 Intake:  donderdag 1 & vrijdag 2 september
 Dag 1: Vrijdag 16 september
 Dag 2: Vrijdag 14 oktober
 Dag 3: Vrijdag 28 oktober
 Terugkomdag: Vrijdag 2 december 
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Begeleiders
Ricardo Buitinga, Balans Communicatie

“Ik werkte in het bedrijfsleven, als ambtenaar, bij een beleidsadviesbureau en nu tien jaar als 
zelfstandig communicatieadviseur. Mijn focus ligt op samenwerkingsprojecten die moeten 
leiden tot blijvende verandering. Het afgelopen jaar en nu ben ik vooral bezig met de tran-
sities van de zorg naar gemeenten en hoe daar de burger bij te betrekken. Ook werkte ik 
voor diverse programma’s bij het Ministerie van Justitie die bijdragen aan het versterken en 
versnellen van de strafrechtketen. Binnen en buiten deze opdrachten heb ik diverse teams 
begeleid om (beter) te leren samenwerken. Samenwerking en ontwikkeling zijn mijn focus. 

Ik vind niets mooier dan het ontwikkelen van mezelf, anderen en mijn vak. Vertrouwen op jezelf en in anderen is 
daarbij cruciaal, merk ik steeds meer. Daarom heb ik het initiatief genomen om dit persoonlijke ontwikkeltraject op 
te zetten.” 

Bianca van der Voort, Horsebuddy
“Ik ben Bianca van der Voort, Equine Assisted Coach, dat houdt in dat ik mensen coach / train 
met behulp van paarden d.m.v. activiteiten met paarden (op de grond, naast het paard) die 
leiden tot zelfonderzoek. We laten mensen leren over zichzelf en anderen door verschillende 
(groeps) activiteiten met de paarden uit te voeren en daarna gedachtes, aannames, gedrag, 
gevoelens en patronen te herkennen, verwerken en ontdekken. Hierdoor ervaar je direct of 
indirect de consequenties van je handelen. Ik zit ruim 25 jaar in de paarden, en ben sinds 2011 
werkzaam als Equine Assisted Coach. “ 

Guido Rijnja, waardeverkenner
In april 2014 gepromoveerd op de ambtelijke omgang met de kans op tegenspel en kritiek. 
Het proefschrift ‘Genieten van weerstand’ is gebaseerd op bijna 30 jaar ambtenaarschap bij 
gemeenten en ministeries en diverse functies op het gebied van beroeps(voorbereidend) 
onderwijs. Motto ontleend aan Cruyff: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’. Werkzaam 
als adviseur communicatiebeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

Petra Hiemstra, Haagse Hoogvliegers
“Ik ben een opgewekte, nuchtere en soprjochte’ Friezin, met een passie voor de schoonheid 
van het woord, poëzie, filosofie en literatuur. Als echte ‘Giving Backer’, ontmoet (en verbind) 
ik graag mensen die, net als ikzelf, ambitieus en maatschappelijk betrokken zijn. Mensen die 
hun dromen verwezenlijken en die ervoor openstaan om elkaar daarbij te ondersteunen. Ik 
geloof dat juist de mensen die veel geven, ook zelf regelmatig inspiratie en ‘voeding voor de 
ziel’ verdienen. Sinds 2010 begeleid ik, als Persoonlijk Carrière & Social Business Commissaris, 
vooral succesvolle zelfstandige ondernemers. Deze groep mensen is veelal heel tevreden 

met hun leven, en zij willen dat graag zo houden. Zij hebben behoefte aan regelmatige ‘groei-inspiratie’, focus en 
reflectie, zodat ze vanuit rust langdurig kunnen blijven stralen. Maar ik richt me niet alleen op hen. Ik zorg er ook voor 
dat ambitieuze professionals de volgende stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling bereiken en (eindelijk) 
gaan doen wat ze écht graag willen. In deze training combineer ik mijn ervaringen als geoefend luisteraar, debater, 
fondsenwerver/friendraiser en trainer in relatiemanagement/acquisitievaardigheden. Zelf ben ik getraind in ‘Dialogue 
for Peaceful Change’, een methode van conflicthantering tussen partijen die gestoeld is op neutraliteit en consequent 
samenvattend, reflectief luisteren. Uitgangspunt daarbij is altijd het benoemen van en voortborduren op het positieve 
en het uitnodigen tot eigen oplossingsrichtingen. In mijn trainingen streef ik ernaar de deelnemers ‘groot te luisteren’. 
Ik nodig hen uit elkaar én ook mij als trainer ‘groot te luisteren’ onder andere via 
‘appreciative en humble inquiry’.”


