WERK IN DE REGIO

Een baan om van te houden
Veel mensen werkten vroeger puur om
geld te verdienen. Je had geluk als je
werk had dat bij je paste. Die tijd ligt
inmiddels ver achter ons. Het wordt in
de Nederlandse werkcultuur zelfs als suf
gezien om jarenlang, laat staan levenslang,
voor dezelfde baas te werken. De realiteit:
bijna tweederde van de werknemers staat
open voor iets anders of is actief op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Het ‘brood op
de plank’ is ingewisseld voor een continue
zoektocht naar passie, geluk en zingeving
op persoonlijk vlak en in je carrière.

Vijftiger Maaike Storm van
’s Gravesande sloeg recent een
andere weg in. Zij vertelt over
haar persoonlijke zoektocht naar
geluk en roeping in haar werk.
52 lentes telt Maaike Storm van
’s Gravesande. Ze is moeder van
drie kinderen, echtgenote en ze
heeft een rijk gevuld cv, waarop
sinds 2018 een eigen praktijk voor
lichaamsgerichte therapie prijkt:
Praktijk Storm. Dáár ligt nu het
hart van de Arnhemse.
Terug naar eind jaren tachtig. De
Amsterdamse Maaike volgt na
haar VWO-opleiding de HBO-studie ergotherapie. Een breed vak.
Dankbaar ook. “Je helpt mensen
met beperkingen of problemen in
het dagelijkse functioneren weer
zo zelfstandig mogelijk te functioneren.” Voordat ze voet zet op
de arbeidsmarkt, kiest ze met de
studie bewegingswetenschappen
aan de Universiteit van Groningen
voor meer diepgang en een stevige wetenschappelijke basis. Die
kennis komt haar uitstekend van
pas in haar werk als ergotherapeut en bewegingswetenschapper.
Ze werkt voor een instelling voor
mensen met een verstandelijke
beperking en op twee kinderdagcentra. In 1997 wordt Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal
haar werkgever. Daar revalideren
kinderen en volwassenen met een
fysieke of cognitieve beperking.
Maaike richt zich in eerste instantie op kinderen en daarna op volwassenen met niet aangeboren
hersenletsel. Het werken in een
multidisciplinair team is een kolfje
naar de hand van Maaike. Samen

met artsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere (para)medici
begeleidt ze cliënten naar een zo
zelfstandig mogelijke plek in de
maatschappij op een wijze die bij
hen past. Ze roemt het synergetisch effect van de samenwerking.
“Door verder te kijken dan alleen
het eigen vakgebied en in korte lijnen samen te overleggen over een
cliënt krijg je een totaalbeeld en
kun je meer bereiken.”
DOE MAAR

Toch knaagt het af en toe van
binnen. ‘Is dit alles?’ Doe Maar
zong er al over in 1982. Maaike
Storm van ’s Gravesande vraagt
het zich als veertiger steeds vaker
af naarmate de jaren verstrijken.
Ze vindt voldoening en verrijking
als onderzoeker en projectmedewerker binnen Klimmendaal.
Ze doet onderzoek naar de aard
en omvang van arbeidsproblematiek bij mensen met de ziekte
van Parkinson. Daarvoor werkt
ze drie jaar lang als medewerker
mee aan het project Netwerkondersteuning. “Zo was het mijn
taak om te kijken in hoeverre
participatie van revalidanten ná
ontslag tijdens het revalidatietraject al voldoende onderdeel
was van de behandeling. En wat
kunnen we doen om dit te verbeteren?” Ook legt ze lijntjes met
externe partijen zoals eerste lijn
praktijken en thuiszorgorganisaties om de uitstroommogelijkhe-

“Werken vanuit mijn lijf, m’n hart, daar word ik blij van”

den van revalidanten verder te
optimaliseren.
DONKERE WOLK

Toch blijft het ‘is-dit-allessentiment’ als een donkere wolk boven
haar hoofd hangen. Diep van binnen wil ze ‘het’ anders, maar wat
‘het’, kan ze nog niet benoemen of
invullen. Tot ze privé in aanraking
komt met lichaamsgerichte psychotherapie. Dat voelt als thuiskomen. Werken vanuit je lijf, je hart,
dát wil ze. “Veel minder cognitief
bezig zijn.” Ze maakt werk van dit
sterke verlangen door de internationale vierjarige beroepsopleiding Core Energetica Therapeut
aan het Netherlands Institute of
Core Energetics met succes af te
ronden. Ondertussen gaat haar
werk als ergotherapeut en bewegingswetenschapper bij Klimmendaal gewoon door. Een behoorlijke
belasting qua tijd. “Zo krijg je vijf
keer per jaar trainingsmodules van
vier dagen achtereen. Dat moet je
allemaal plannen met je werk en
thuisfront.” Én op emotioneel vlak.
“Je leert ook zoveel over jezelf.”
STOUTE SCHOENEN

Met het diploma op zak trekt Maaike
de stoute schoenen aan en richt ze
in 2018 haar eigen praktijk op, die,
heel toepasselijk de naam Praktijk

Door het verbinden van kennis en gevoel (hoofd en hart) zul je merken dat je meer energie krijgt, je vrijer gaat bewegen en
andere keuzes gaat maken vanuit geloof in eigen kracht en kwaliteiten.

Storm krijgt. Ze volgt de opleiding
Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B), een lichaamsgerichte
behandeling voor ouders en jonge kinderen, waarbij de interactie
tussen opvoeder en kind verstoord
is geraakt. Het interne vlammetje gaat steeds harder branden bij
Maaike. Toch wringt de schoen.
“In loondienst én een eigen bedrijf.
Je doet nooit iets honderd procent
goed.” In 2019 is Maaike eruit. Ze
besluit een jaar onbetaald verlof te
nemen en zich volledig te focussen
op haar eigen bedrijf op twee locaties: aan het Oremusplein in Arnhem en in Doorn binnen Sansoma,
instituut voor lichaamsbewustzijn.
Daar zitten zo’n veertig zzp’ers in
één gebouw. Allemaal werken ze
vanuit hun eigen discipline aan
het welzijn van het lichaam van
hun cliënten of deelnemers. “Kin-

derrevalidatie vind ik prachtig,
net als het functioneren binnen
een multidisciplinair team. Maar
diep van binnen is deze stap wat
ik wil. Met alle onzekerheden die
daar bij komen kijken. Zelfstandig ondernemerschap in de zorg is
uitdagend met alle regelgeving van
zorgverzekeraars. En ik hoor dat ik
goed ben in mijn werk, maar mijn
klantenbestand mag nog verder
groeien. Hoe presenteer ik mezelf
naar de buitenwereld en bij verwijzers? Voor meer bekendheid
geef ik regelmatig verschillende
workshops voor geïnteresseerden
en voor professionals zoals fysiotherapeuten en andere lichaamsgerichte therapeuten. Dat werkt.
En welke social media zet ik in?
Dit alles is een spannend proces.”
Glimlachend: ‘”Maar hier word ik
wel écht blij van.”

OP ZOEK NAAR WERKGELUK?
Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit in een baan die je niet bevalt?
Deze tips van Maaike Storm van ’s Gravesande helpen je verder op weg.
• Gooi het roer om en volg je hart. Wie zich het hele leven conformeert
aan de heersende norm, kan zichzelf helemaal verliezen. Sla een weg in
waar je hart sneller van gaat kloppen. Dan sta je in je kracht.
• Praat met mensen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt.
Dan heb je een klankbord. Zo’n spiegeling kan verhelderend werken en
een laatste duwtje in de goede richting geven.
• Ga netwerken. Zonder kan niet in deze snel veranderende wereld. Netwerken betekent kansen creëren. Veel mensen krijgen nu eenmaal een
baan via-via.
• Het belangrijkste: durf! Angst voor het onbekende is heel menselijk.
Natuurlijk is het even moeilijk om uit je comfortzone te stappen. Maar
om te groeien, is het nodig om nieuwe uitdagingen te omarmen.

CORE ENERGETICA, WAT IS DAT EN VOOR WIE?

Core energetica is een vorm van psychotherapie die gericht is op het vergroten van zelfbewustzijn, het verdiepen van gevoelens en de groei van
innerlijke kracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beweging, ademhaling en expressie in combinatie met gesprekken. Op deze manier merk
je blokkerende patronen op in jezelf en in relatie tot anderen. Door het
verbinden van kennis en gevoel (hoofd en hart) zul je merken dat je meer
energie krijgt, je vrijer gaat bewegen en andere keuzes gaat maken vanuit
geloof in eigen kracht en kwaliteiten.
Voor:
• Wie last heeft van stress en spanning en wil weten wat de oorzaak is en
hoe je er mee om moet leren gaan
• Wie zich down, leeg voelt en weinig energie heeft en niet aan zaken
toekomt die je eigenlijk zou willen doen.
• Wie kampt met boosheid of verdriet, die in die omvang niet verklaarbaar is.
• Wie (nog steeds) last heeft van traumatische ervaringen of psychomatische klachten.

