gesprek met judith webber,
schrijver + lifecoach + spreker
over spiritualiteit

Judith is het prototype van “het kan wél!”, zo gooide ze vijf jaar geleden
het roer totaal om. Na een 12-jarige jobhoppende carrière als (interim)
HR-adviseur werd ze ondernemer, schrijfster en spreker.
Ze heeft inmiddels drie boeken op haar naam staan: ‘Laat jezelf zien’ ('10),
‘Kies en ze kiezen jou’ ('12) en ‘100% PUUR JIJ, altijd en bij iedereen’ ('13).
Haar verhaal gaat over jezelf herontdekken en kiezen voor jezelf, voor wie
je écht bent. Als basis voor alles in het leven.
Kenmerkend voor Judith is dat ze een combinatie van luchtigheid &
diepgang biedt, met veel humor snijdt ze wezenlijke onderwerpen aan.
Judith laat jou graag zien hoe ook JIJ de regie kunt pakken in je leven én in
je werk, want je neemt overal jezelf mee naar toe!
Durf te kijken naar wie jij bent en wat jij nodig hebt. Creëer verbinding,
eerst met jezelf & daarna met anderen en geniet van voldoening & succes!
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“Vertrouwen creëren
is de grootste uitdaging”

Puur ondernemen:
van hokje naar puzzelstukje

“Met een contract is niks mis, als je maar vertrouwen hebt in de afspraken
die daarin gemaakt worden. Zolang het een manier is om te checken of het
klopt dat dit is wat we zijn, niet leidend. Het kan niet de bedoeling zijn dat
we door een gebrek aan vertrouwen allemaal afspraken gaan maken. Nu is
dit vaak wel het geval”

Ze waren veel te hard bezig om in de hokjes te passen.

Deze manier van ondernemen zal bedrijven helpen uit de crisis te

Zelf probeerde ik altijd uit het hokje te breken. Ik wilde dingen

komen. We zijn daarin gekomen door gebrek aan identiteit en

niet meer doen waar ik niet goed in was en dingen wel doen waar

visie. Je ziet het bijvoorbeeld bij Telecom organisaties, ze bieden

ik wel goed in was maar die niet in mijn
functiebeschrijving stonden. Ik wilde een
puzzelstukje zijn! De dingen die je erbij
kan doen zijn de uitstulpingen en de
dingen die je eraf haalt de

allemaal hetzelfde, concurreren elkaar kapot op prijs,
maar

eigenlijk

de enige manier om uit de crisis te komen. Aan CHANGE vertelt zij hoe ze zelf tot meer vertrouwen kwam en

je klanten te behouden. Die
moeten het gevoel krijgen van:
dáár wil ik zijn!
Crisis is een kans om het

Het concept is bedoeld als

anders te doen. Als je andere

prikkel

resultaten wil zal je iets

om

de

oude

functiebeschrijving als basis
te nemen, maar niet meer
helemaal leidend te laten
zijn. Je mensen zijn leidend.
Uit de crisis
Om dit concept werkbaar te maken
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niet

zakelijke vertaling geworden.

dit vertaalde naar een bedrijfsconcept.

Twaalf jaar geleden stond ik ineens op straat. Ik werkte als HR-

Tot ik op een dag klaar was om te ontdekken wat wel bij me paste

is het nodig dat het bedrijf weet waar

adviseur bij een groot accountantskantoor. Van de ene op de

en ik in 2008 voor mezelf begon te werken.

het heen wil. En dat de werknemers

andere dag hoorde ik niets meer van mijn leidinggevende en

gewoon

om je juist wel te onderscheiden om

puzzelstukje is daarom de

vertrouwen voorop staat. Volgens Judith Webber, initiator van ‘Puur Ondernemen’, is dit voor bedrijven

ze

onderscheidend. Ik denk dat het nodig is

inkepingen. Van hokje naar

Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe manier van ondernemen. Een meer spirituele aanpak waarbij

zijn

“We
moeten ons
kwetsbaar
durven
opstellen”

moeten veranderen. Van
hokje naar puzzelstukje is
een

simpele,

visuele

manier om mensen te
prikkelen dat te gaan
doen wat ze echt willen
doen,

zowel

op

als

op

individueel

organisatieniveau.

ontdekken en delen waar ze goed en niet goed

collega’s. Ik was in één klap mijn vertrouwen kwijt. Dus ik zette,

Van hokje naar puzzelstukje

in zijn. Op grond hiervan maken ze afspraken over wat

net als iedereen in mijn omgeving, een masker op ter bescherming

Puur ondernemen stond in het begin alleen voor ondernemen

ze extra gaan doen maar ook wat ze niet meer gaan doen.

Het gaat erom dat we ons weer kwetsbaar durven opstellen. Zelf

van mezelf. Dat was nodig, dacht ik.

vanuit je pure zelf. Inmiddels zie ik het breder en zou ik het meer

Natuurlijk kan het zijn dat aan het einde van het traject blijkt dat

ben ik dit ook steeds meer gaan doen. De ontwikkeling die ik

Vijf jaar later in een andere baan stelde mijn nieuwe

organisch ondernemen noemen. Daarmee bedoel ik dat de

bepaalde puzzelstukjes toch niet passen of missen. Ook zal het

daarin heb doorgemaakt, zie je heel mooi terug in de drie boeken

leidinggevende voor dat ik een coach kreeg. Dat bracht mijn

inhoud hetzelfde blijft, maar dat de vorm kan wijzigen. Net als bij

ongetwijfeld stof doen opwaaien. Maar daar staat tegenover dat

die ik heb geschreven waarin ik me steeds meer openstel. Om dit

gebrek aan vertrouwen naar boven. De belangrijkste les die ik uit

Barbapapa (schaterlacht)! Wat ik nu zie is dat veel bedrijven niet

het zoveel gaat opleveren. Meer openheid, vertrouwen en

te kunnen, is voelen het allerbelangrijkste, want als je niet voelt,

het coachingtraject gehaald heb is dat het leven, en ook het werk,

organisch georganiseerd zijn. Het is allemaal in hokjes verdeeld.

betrokkenheid leidt tot meer geluk. Als de werknemers gelukkiger

weet je ook niet hoe je te uiten. Dat is wat ik ben gaan doen:

eigenlijk één grote speeltuin is. Ik ging het luchtiger bekijken en

Als ik in een organisatie binnenkwam, kreeg ik meteen een

zijn, zullen zij beter functioneren waardoor de organisatie als

durven voelen. En vanuit dat gevoel handelen. Puur ondernemen

meer als oefenen zien. Het was een enorme opluchting dat ik

organigram onder mijn neus geschoven. Ik vond dit eigenlijk heel

geheel beter functioneert en ook klanten tevredener zullen zijn.

gaat voor mij echt over vanuit gevoel handelen. ‘Puur’ betekent

fouten mocht maken en daarvan juist kon leren.

oninteressant en vroeg me af hoe mensen juist alles uit zichzelf

Ik besloot dat ik niet meer in vaste dienst wilde werken en ben

kunnen halen en hoe dit kan rijmen met datgene waar de

interim werk gaan doen. Ik mocht legaal jobhoppen. Dit voelde

organisatie naar toe wil.

als een ‘afstripproces’. Met iedere opdrachtgever leerde ik mezelf

Uit gesprekken bleek echter dat zowel de leidinggevende als de

beter kennen. Zo kwam ik er vooral achter wat niet bij me paste.

werknemers vaak helemaal niet wisten waar ze naar toe wilden.

Handelen vanuit gevoel

“Het was een enorme opluchting dat ik fouten
mocht maken en daarvan juist kon leren”
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TipS

1. Ontdek voor jezelf wat je moeiteloze talenten zijn, datgene
wat je zo natuurlijk afgaat dat je niet eens meer door hebt dat
vanuit gevoel. En ‘ondernemen’ staat voor handelen en overgaan
tot ‘doen’. En ‘doen’ bedoel ik dan met grote letters, je moet
natuurlijk wel in actie komen!

je het doet. Daar heb je iemand anders voor nodig: vraag
iemand uit je omgeving eens wat zij als jouw kracht ziet!

2. Wat is jouw ‘non-talent’? Waar ben je helemaal niet goed in

Vertrouwen

en vind je ook niet leuk? Zou je het zo kunnen organiseren dat

Je kan het spiritueel noemen, omdat het uiteindelijk allemaal

je dit niet meer hoeft te doen?

draait om verbinding maken met jezelf en vandaaruit ook met
anderen. Ik zie spiritualiteit en ondernemerschap steeds beter
samen gaan. Er is een enorme bewustwording gaande waar ik
samen met veel andere mensen deel van uitmaak. Het is alleen
wel een hele reis. Vertrouwen creëren is de grootste uitdaging.

3. Kijk op zondag eens naar je agenda van deze week. Ziet hij
eruit zoals jij wil? Krijg je er energie van? En zo nee: wat kun je
eraan doen om dit wel voor elkaar te krijgen?

mate van controle waarin we nu leven is niet gezond. En ook niet

4. Doe geregeld iets voor de eerste keer. Alleen al het feit dat je

werkbaar. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de manier waarop er

het voor het eerst doet, geeft je een gevoel van trots. En trots

met contracten wordt omgegaan. Met een contract is niks mis, als

voedt je van binnenuit!

je maar vertrouwen hebt in de afspraken die daarin gemaakt
worden. Zolang het een manier is om te checken of het klopt dat
dit is wat we afgesproken hebben. Zo is het duidelijk. Een contract

5. Ga elke dag dankbaar slapen. Som voor jezelf op waar je

moet ondersteunend zijn, niet leidend. Het kan niet de bedoeling

allemaal dankbaar voor bent en word wakker met een glimlach

zijn dat we door een gebrek aan vertrouwen allemaal afspraken

op je gezicht!

gaan maken. Nu is dit vaak wel het geval.
Het zou mooi zijn als een controlerend orgaan niet meer nodig is.
Dat we op basis van vertrouwen, openheid en transparantie

Judith Webber is schrijver, lifecoach & spreker en wordt vanaf

kunnen werken. We zijn enorm doorgeschoten in controle, het is

2014 vaste columniste van CHANGE.
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tijd dat we dat gaan loslaten.
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Tekst: Inez van Goor

Er is nu nog altijd veel controle, vooral bij grotere bedrijven. De

