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Stand van zaken 

2012 is een enerverend, emotioneel en druk jaar 

geweest. Hoewel het een onderdeel van het leven is, 

schrik je toch wanneer mensen, waar je nauw contact 

mee hebt, worden getroffen door ziekte of overlijden. 

Ontroerend is dan om elke keer weer te zien hoe groot 

ieders geestkracht is en hoe moedig en hoopvol een 

ieder is om de zware periode door te komen. De 

gesprekken, die dan gevoerd worden, zijn heel 

bijzonder en geven opening voor acceptatie, reflectie en 

relativering. Het gaat dan over de vragen: wat is 

belangrijk? en wat heb ik hiervoor nodig?  

Een goede gezondheid is een zegen.  

 

De kracht van de filosofie van Socrates 

Het beschikken over voldoende middelen in deze 

verwarrende crisistijd is niet meer vanzelfsprekend.  

Het wordt dan ook steeds belangrijker om het geluk op 

een andere manier te vinden.  

 

Socrates stipt hiervoor een aantal belangrijke aspecten 

aan in zijn onderzoek naar hoe een gelukkig leven te 

leiden.  

Namelijk door onafhankelijk te staan tegenover 

toevallige en kwetsbare zaken zoals materiële luxe en 

politieke macht. Én door te zorgen, voor zover 

mogelijk, voor een goede gezondheid, zowel fysiek als 

mentaal.  

 

Praktisch betekent dit dat u meer de kracht uit uzelf 

moet leren halen en ook uw onafhankelijke, echte rol, 

die verankerd is in uw aanleg, moet leren kennen. 

Kennis is hierbij geen noodzaak, maar een aanvulling.  

Het socratisch bevragen, denken en doen geven voor dit 

zelfonderzoek goede handvatten. Het leidt uiteindelijk 

naar het inzicht in uw échte talent en hoe dit concreet in 

de juiste situatie met de goede maatvoering in te zetten. 

De waardering, in welke vorm dan ook, komt dan naar 

u toe. 

 

In het oog springende feiten 

2012 is het jaar geweest van het zorgvuldig 

terugbrengen van veel naar voldoende activiteiten.  

 

Er zijn opdrachten uitgevoerd voor het UWV, de Kamer 

van Koophandel, de Eigen Kracht Centrale, Stichting 

Jong Ondernemen, overheden, bedrijven en 

particulieren. Er is hierbij nog meer tijd besteed aan het 

verbeteren van de communicatie tussen cliënten en  

instanties. Door onbegrip gaat er veel tijd verloren, wat 

ten koste gaat van de voortgang en de ontwikkeling.  

Neutraliteit, onafhankelijkheid, integriteit, 

oordeelvrijheid en soberheid zijn hierin de 

onderscheidende kenmerken.  

 

 

Met een aantal professionals ben ik bezig om via de 

dialoog bij andere professionals hun leiderschap 

bewuster te maken.  

 

Plannen voor 2013 

De plannen van 2012 blijven de plannen voor 2013. 

Verder onderzoek naar en schrijven over de impact van 

de filosofie van Socrates. Collega-bureaus ondersteunen 

met aanvullende gesprekken bij een stokkend 

coachingsproces. Afstudeerbegeleiding. Maar bovenal 

socratische gesprekken voeren in situaties waar nieuwe 

inzichten en vernieuwingen nodig zijn en waar 

tegenstellingen overbrugd moeten worden.  

 

In 2013 word ik 65 en ben ik 25 jaar bezig met het 

begeleiden van mensen en organisaties. Hetgeen 

betekent dat er duizenden gesprekken zijn gevoerd. Dit 

houdt in dat grote ervaringsdeskundigheid, senioriteit 

en wetenschap van patronen zijn opgebouwd die in alle 

situaties kunnen worden ingezet. Het is een perpetuum 

mobile, waarbij elk gesprek weer een bouwsteen levert 

voor een volgend gesprek. Het is in alle opzichten 

eindeloos. 

 

Het onderzoek naar mijn ultieme functie heeft 

opgeleverd dat dit mijn rol als socratisch coach is en 

dus blijft. 

 

Tips 

In uw onderzoek hoe u verder wilt: blijf beginnen bij de 

vraag in plaats van bij het antwoord. 

In uw communicatie naar de ander: stel een vraag in 

plaats van iets te zeggen tegen de ander.  

Wanneer u iemand wilt overtuigen: wees duidelijk in 

plaats van volledig. 
 

Nieuwe fase  

Dit is de elfde en laatste Brief met nieuws. Het is een 

gouden greep gebleken. Het is elke keer weer een 

genoegen geweest om hem te schrijven. Vooral gezien 

de vele reacties en feedback die mij elke keer weer ten 

deel vielen. Deze zijn allemaal zeer serieus genomen. 

Hierdoor ben ik steeds weer in staat om mijn aanpak en 

visie aan te scherpen. In het vervolg zal ik meer gebruik 

maken van LinkedIn en van Twitter @baldheaded.  

 

Oprechte dank 

Graag dank ik u voor uw sympathieke reacties, 

onbaatzuchtige hulp, betrokkenheid en terugkoppeling. 

Aarzelt u niet om contact op te nemen, wanneer u 

vragen heeft. Bel 06-4473 2774 of maak gebruik van 

info@baldconsulting.com of  

www.baldconsulting.com 
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