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VERGROTEN VAN ONS
PSYCHOLOGISCH
KAPITAAL KUNNEN
WE ALLEMAAL

Klinkt interessant! Kan je me er
meer over vertellen?
Psychologisch kapitaal is een
verzamelwoord voor vier positieve
eigenschappen: hoop, optimisme,
veerkracht en zelfvertrouwen. Deze
eigenschappen helpen je om
problemen op te lossen en uitdagingen
aan te gaan. Ieder mens heeft ze én je
kunt ze verder ontwikkelen.
Dus ieder mens beschikt over deze
vier eigenschappen?
Dat klopt! Iedereen heeft deze
eigenschappen in meer of mindere
mate in zich. Door deze vier
eigenschappen te trainen, vergroot je
jouw psychologisch kapitaal.
Je kan deze vier eigenschappen zien
als vier vaardigheden. Je kan ze
trainen door je kennis en zelfinzicht te
vergroten en door te oefenen in de
praktijk.
Hierdoor leer je om effectiever om te
gaan met bijvoorbeeld tegenslagen of
veranderingen.
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POSITIEVE
PSYCHOLOGIE

Wat maakt dat jullie zo enthousiast
zijn over deze vier eigenschappen?
Het gedachtegoed erachter spreekt ons
erg aan. Dat komt voort uit de positieve
psychologie, een stroming in de
psychologie waarbij je kijkt naar hoe je
problemen kan aanpakken. Je erkent je
probleem en richt je aandacht op hoe je
daar op een positieve manier mee om
kan gaan.
Je bouwt hierbij voort op wat er al is,
en dat kan je versterken.
Door te werken met deze vier
eigenschappen worden de
oplossingsmogelijkheden heel concreet.
Veerkrachtig werken is een
samenwerking van twee
loopbaancoaches, Elisa Jansen en
Miranda Winters. Wat verbindt jullie?
In onze praktijk zien wij veel mensen die
in een veranderende situatie zitten.
Door het verlies van hun baan,
veranderingen in de werksituatie en/of
doordat ze zelf iets anders willen. De
meeste mensen worden hierbij op
zichzelf teruggeworpen. Het vergroten
van hun psychologisch kapitaal kan hen
echt helpen om handvatten te hebben
om hier anders mee om te gaan en/of
richting te geven.
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"IEDEREEN WIL
BOVEN OP DE
BERG LEVEN,
MAAR ALLE
GELUK EN GROEI
IS ER TIJDENS
DE KLIM"
- ANDY ROONEY -
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Elisa Jansen

DANSEN IN DE
REGEN
Wat betekent psychologisch kapitaal voor
jou Elisa?
Psychologisch Kapitaal vormt voor mij de rode
draad in mijn werkzaamheden en persoonlijk
leven. Persoonlijke groei en de juiste koers
bepalen staan hierbij centraal. Niet alleen in
mijn werk maar ook voor mij als persoon.
Ik zet het regelmatig in bij een tegenslag of
onverwachte verandering. Ik kan daar
behoorlijk van balen en niet meer weten waar ik
moet beginnen. “Niet zeuren maar door” zeg ik
dan vaak streng tegen mezelf. Gaande weg heb
ik geleerd om ook ruimte te geven aan de
emotie en vanuit daar weer in mogelijkheden te
denken. Wat heb ik in huis om toch mijn doel te
bereiken?
“ Niet wachten tot de storm voorbij is maar
leren dansen in de regen”
Dit heb ik ooit eens geleerd en vormt voor mij
een constante reminder dat er altijd
veranderingen en tegenslagen in welke vorm
dan ook zullen zijn. De kunst zit hem in het
terugveren en jezelf te ontwikkelen. Zodat je
ook in tijden van verandering de regie weer
terug vindt en je kunt genieten van je werk en
de mooie momenten in je leven.
Ik zie in de verschillende loopbaantrajecten
vaak dat mensen zich hulpeloos voelen. Niet in
regie. Wat angstig maakt. ‘Jeetje Elisa ik zie het
allemaal niet meer. Er zijn zoveel partijen die
voor mij besluiten en denken. Ik ben het
overzicht helemaal kwijt´.
Angst is geen goede raadgever. Door te werken
aan psychologisch kapitaal zie je het
zelfvertrouwen groeien. Dat geeft mij zo een
voldaan gevoel.
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HET LEVEN
GEBEURT ALS ...
Wat betekent het voor jou, Miranda?
De quote ´Het leven is wat je gebeurt,
terwijl je andere plannen maakt' vind ik zo
treffend.
Hoe ga je om met de veranderingen die in je
leven gebeuren? We hebben niet altijd
invloed op wat er in ons leven gebeurt; we
hebben wel invloed op hoe we er zelf mee
omgaan.
Als ik enorm baal van een situatie, dan kan
het 'heerlijk' vinden om daar echt van te
balen. Klinkt misschien gek. De ontlading
heb ik nodig en daarna komt het besef dat
na uithuilen, opnieuw beginnen komt.
Met terugwerkende kracht kan je een
situatie niet veranderen; je kan wel
beïnvloeden hoe je er zelf naar kijkt. De
vier eigenschappen van het psychologisch
kapitaal ondersteunen je hierbij.
Kitesurfen met een dwarslaesie!
Hoe een oud-collega van mij is omgegaan
met zijn dwarslaesie vind ik heel
inspirerend. De dag dat hem dat overkwam,
kan ik me nog goed herinneren.
Verschrikkelijk! Een dikke streep door zijn
toekomstbeeld, was mijn gedachte.
Jaren later kom ik hem tegen in de media en
is hij als kitesurfer zijn droom achter
nagegaan in Zuid-Afrika. Fantastisch om te
zien hoe hij zijn leven leeft met de
mogelijkheden die hij ziet en creëert. Een
goed voorbeeld van de eigenschap hoop.

Miranda
Winters
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VEERKRACHT ALS
VAARDIGHEID

Wat kan het trainen van mijn
psychologisch kapitaal mij opleveren?
In de training Veerkracht als
vaardigheid komen de vier
eigenschappen van het psychologisch
kapitaal aanbod. Vanuit jouw concrete
werksituatie waarin je een knelpunt
ervaart, ga je de vier eigenschappen
ontwikkelen.
Je maakt jezelf weerbaarder bij
veranderingen. Je ontwikkelt je
copingstijl, zoals het ook wel eens
gezegd wordt.
Het besef dat je zelf invloed kan
uitoefenen op jouw situatie zorgt ervoor
dat je eerder geneigd bent om er iets
mee te doen.
Door anders te kijken naar situaties,
ervaar je deze situaties minder als een
probleem.
De grootste opbrengst uit de training is
dat je je zelfsturing vergroot. Hoe fijn is
dat?

