
Moeilijke werksituaties en lastige levensdilemma’s kunnen veel levensenergie vrij-
maken omdat mensen echt gaan kiezen voor wat ze willen en wie ze zijn. Die energie, 
of anders gezegd de authentieke kern van elk individu, boort Marjan van den Blink 
graag aan in haar ‘Werken van uit je kern’ workshops. In april 2017 was zij op Curaçao 
en in november 2017 is zij er weer.  Helder en lichtvoetig legt ze uit waarom ze deze 
workshops ontwikkelde en wat deelname teweegbrengt bij wie durft.

Waarom heb je deze tweedaagse 
workshop ontwikkeld?

‘In mijn werk als senior re-integratie ad-

viseur en projectmanager bij Randstad HR 

Solutions viel me op dat er zoveel aandacht 

uitgaat naar spanningen en problemen 

als mensen in extreme werk- en levens-

situaties verkeren, terwijl er dan juist veel 

levensenergie vrij kan komen. Er is altijd 

iets in ieder mens dat springlevend en le-

venslustig is. Dat is je kern. Mijn workshops 

nodigen je uit om naar die kern te gaan.’ 

Hoe heb je dat gedaan?

‘Het concept van je kern is niet nieuw: filo-

sofen schrijven er al eeuwen over. Ik wilde 

een workshop ontwikkelen waarin je je 

kern ook daadwerkelijk leeft. Vanuit mijn 

bedrijf Sense2Know heb ik daar een een-

voudig model voor ontworpen, waar ieder-

een mee uit de voeten kan. Ik noem het 

ook innerlijk leiderschap. Hoe zet je dat 

diepe weten van jezelf achter het stuur?’

Waarin onderscheidt 
jouw workshop zich? 

‘Het is geen verandertraject. Je hoeft er 

niet voor te veranderen. Je gaat leven wie je 

bent, waardoor je kern als het ware je hele 

persoonlijkheid doorstraalt. Deze workshop 

geef ik al jaren aan bedrijven, managers en 

professionals, maar ook aan vriendengroe-

pen en personen in inge wikkelde levens-

omstandigheden. Het is voor iedereen. Je 

voelt direct Dit gaat over mij.’

In gesprek met Marjan van den Blink over werk- en 
levensenergie en het lef om echt jezelf te zijn. 

Werken vanuit je kern

Schrijf je
hier in 

‘ Deze workshop was heel goed 
in elkaar gezet. Het heeft mijn 
leven veranderd. Ik ga nu 
anders om met mijn werk-privé 
balans en heb stress beter leren 
doorgronden en hanteren. 
Ik zou deze workshop aanraden 
aan iedereen die van nature 
stressgevoelig is en die terug 
wil naar een betere connectie 
met zijn kern en ziel.’

Felicia Van Loon, Accountant, Curaçao
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Wat is de essentie van 
jouw workshop?

‘De essentie van mijn workshops zit in 

het feit dat iedereen zichzelf herkent. Het 

mooiste in jou wordt aangezet. Dat wordt 

ook direct door anderen erkend en gezien. 

Je weet in mijn workshop meteen of je 

ervoor kiest of niet. Een kern heeft geen 

conflicten. Die wil alleen vooruit bewegen 

en zichzelf verder ontwikkelen.’

Voor wie is deze workshop 
geschikt?

‘Voor individuen, teams en zelfs hele or-

ganisaties. Je gaat lichtvoetig, met  humor 

en liefde naar jezelf kijken. Je krijgt zicht 

op jezelf en de spanningen die je voelt. Je 

ziet hoe die spanningen als een soort vast 

patroon in je leven terugkeren en hoe ze 

getriggerd worden. Die spanningen blij-

ven, maar in mijn workshop ga je er an-

ders naar kijken. Je voelt meer ruimte, 

omdat je bij je kern blijft. Je kern is eigen-

lijk je eeuwigheidsbesef. Het is de meest 

betrouwbare plek in jezelf.’ 

Wat voor soort proces -
begeleider ben jij?

‘Ik ben vrolijk en laconiek, maar ook pittig 

en serieus. In mijn workshops wordt veel 

gelachen door iedereen. Mensen komen 

graag terug voor een verdiepingswork-

shop, want ze worden nieuwsgierig naar 

zichzelf. Ik faciliteer een proces en stem 

af op het mooiste in mensen. Er ontstaat 

geen afhankelijkheid. Het is een nieuwe, 

transparante verbinding.’ 

Hoe ga jij te werk?

‘De kern van ieder mens is er al, ik ver-

ander niets! Als procesbegeleider kies ik 

meteen een gelijkwaardige positie. Ik ga 

ervan uit dat wie je bent, zichtbaar wil wor-

den. Daar gaan we naar op zoek.  Naar de 

herinnering ‘Oh ja, toen was ik echt me-

zelf’. In de workshop wordt duidelijk waar 

je dat hebt laten overschaduwen, waar je 

je aanpast en waar je jezelf verliest. Als je 

vanuit je kern gaat leven, pak je dat eigene 

meteen weer terug. Als je op je best kunt 

zijn, waarom leef je dat dan niet?’ 

‘Je kern is eigenlijk je 
eeuwigheidsbesef. 

Het is de meest 
betrouwbare plek 

in jezelf.’ 

‘   Een verrassend intieme workshop die bij mij een positieve 
energiestroom teweegbracht en ervoor zorgt dat ik in mijn 
werk minder beïnvloed wordt door factoren van buitenaf.

 Deze workshop raad ik van harte aan, aan iedereen die het 
 in zijn werk en leven anders wil doen en dat nog niet kan.’  

Michiel Kloet, Chef Intake Korps Politie Caribisch Nederland

Dit najaar begeleidt Marjan van den 
Blink drie workshops op Curaçao en één 

op Bonaire. De workshops vinden steeds 

plaats op een vrijdag (van 09.00 tot 17.00 

uur) en een aansluitende zaterdag (van 

10.00 tot 16.00 uur). De basisworkshops 

zijn voor iedereen toegankelijk en vinden 

op Curaçao plaats in landhuis Bloemhof. 

Workshopdata op Curaçao

10/11 november 2017 
Verdiepingsworkshop Werken vanuit je kern   

17/18 november 2017 
Basisworkshop Werken vanuit je kern

01/02 december 2017 
Basisworkshop Werken vanuit je kern

Workshopdata op Bonaire

24/25 november 2017 
Basisworkshop  Werken vanuit je kern

Klik hier voor meer informatie over prijzen 

en locaties van bovenstaande workshop 

of de mogelijkheid van een incompany 

workshop voor uw eigen team of bedrijf.
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‘ Deze workshop was geestverruimend 
en heeft mij diepere inzichten in 
mijzelf gegeven. Ik heb nu het 
gereedschap om beter om te gaan 
met uitdagingen en onzekerheden. 
Ik zou deze workshop aanraden aan 
iedereen die op zoek is naar inzichten 
om zichzelf vooruit te helpen, te 
vinden of te hervinden.’

Ellis Litecia, Technical Affairs Officer, Curaçao 

Wat geeft jou het meeste plezier?

‘Als mensen in een persoonlijk inspiratiepro-

ces tot leven komen, keuzes maken, zichzelf 

zijn, organisaties veranderen en vanuit hun 

kern gaan managen en leiden. Je kern is 

altijd betrouwbaar en oprecht. Als je vanuit 

die oprechtheid gaat leven, manipuleert nie-

mand je meer. Dan komt je leven en werk in 

balans met wie je werkelijk bent.’

Hoe was het werken op Curaçao?

‘Ik vond het bijzonder hoe iedereen, door alle 

culturen heen, meteen aanklikte en oppakte 

wat ik te geven had, ongeacht hoe hun leven 

eruit had gezien. Ik vond het inspirerend dat 

alle 16 deelnemers na de workshop zeiden: 

Ik wil echt vanuit mijn kern gaan werken en 

leven. Ze komen ook bijna allemaal naar de 

verdiepingsworkshop die ik straks geef.’

Wat kunnen deelnemers met 
jouw workshop in hun eigen werk?

‘Werken vanuit je kern betekent leiderschap 

en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. 

Je gaat op een ontspannen manier werken en 

laat niet (meer) over je heen lopen. Je blijft je-

zelf onder alle omstandigheden. Je omgeving 

wordt nieuwsgierig en beweegt daardoor 

mee. Je duwt als het ware je eigen oprecht-

heid naar boven. Dat wordt een onstuitbare 

kracht. De woorden ‘bold clarity’ borrelen bij 

mij naar boven. Je gaat leven en werken van-

uit een stoutmoedige helderheid.’  

‘ Marjan heeft de gave om te kijken en te luisteren zonder 
oordeel. Voor mij was deze workshop een ontdekkingsreis, 
op zoek naar iets wat je onderbewuste al weet maar nooit 
heeft kunnen verwoorden! Ik raad deze workshop van harte 
aan, aan iedereen die een liefdevolle reis naar zijn of haar 
kern wil maken… zonder oordeel!’ 

Roëlla Pourier, Management Consultant, Bonaire 
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Balance Group 

Landhuis Zuikertuintje, Suikertuintjeweg z/n

Tel.: (+5999) 737 8831

www.balancecaribbean.com
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Borrel  8 november 2017  17:30 - 19:30 uur

v.l.n.r.: Martin van den Blink, Marjan van den Blink, Cathy Beresfort, 
Leona Bishop, Veronika De Sampayo Garrido en Manon de Lanooi

Kennismakingsborrel Balance 
voor geïnteresseerde 

professionals en coaches

Op 8 november 2017 organiseert Balance Coaching een gezel-

lige, gratis borrel voor geïnteresseerden op het terras van haar 

pand ‘Landhuis Zuikertuintje’ (om de hoek bij Café De Heeren).  

Op deze borrel kan iedereen die meer wil weten over de work-

shops ‘Werken vanuit je kern’, persoonlijk kennismaken met 

Marjan van den Blink. Ook zal Martin van den Blink meer vertel-

len over de opleidingen voor coaches en begeleiders die Balance 

gaat lanceren.’

Meld u hier aan !

Balance Coaching is een onderdeel 

van Balance Consultancy Group, een 

organisatie-adviesbureau dat op alle 

zes eilanden van de Dutch Caribbean 

verandertrajecten begeleidt. Martin van 

den Blink, partner en managementcoach: 

‘De vraag naar coaching van managers, 

professionals en teams groeit gestaag 

en wij vinden coaching een uitermate 

effectief en inspirerend middel om 

gewenste veranderingen te versnellen. 

Als coachings unit organiseren wij regel-

matig thema-ontbijten over coaching voor 

managers en business leaders waar veel 

belangstelling voor is.’

De coachingsector bestaat op Curaçao 

uit veel eenlingen met een eigen 

coachings praktijk. Met netwerk bijeen-

komsten, borrels en een modulaire 

coachingsopleiding draagt Balance graag 

bij aan deskundigheids bevordering van 

de beroepsgroep. Balance Coaching 

voert veel Management Development en 

coachingstrajecten uit met behulp van 

Management Drives, een internationaal 

instrument afgeleid van de Spiral 

Dynamics leer. De workshops ‘Werken 

vanuit je kern’ zijn hier, volgens Van den 

Blink, een unieke aanvulling op voor 

professionals en coaches die zich blijvend 

willen ontwikkelen.

Balance 
Coaching breidt 
activiteiten uit

Schrijf je
hier in 
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