
Ik waardeer goed en 
slecht nieuws  

op dezelfde manier
Conny van den Blink ervaart meer ruimte  

en wordt rustig van zichzelf

DOOR CEES HOOGENDIJK
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H
et is november 2016. De in-company leergang Appreciative Inquiry nadert haar voltooiing. Het was Conny van den 

Blink die een jaar eerder veertien collega’s optrommelde om de opleiding binnen de eigen muren te halen. Nu is het 

diezelfde Conny die alle collega-deelnemers een mail stuurt met de boodschap “Ik heb slecht en goed nieuws. Ik heb 

een kwaadaardige tumor in mijn long. En het is goed te genezen. Ik ben wel een tijdje uit de running.” Er spreekt nuch-

terheid en vastberadenheid uit haar mail. De reacties van de collega’s zijn warm en ondersteunend. Dat geeft mij als 

programmaleider van de opleiding een goed gevoel. In de weken daarna bewonder ik Conny voor haar regelmatige mail-updates. 

Dan blijken er complicaties te zijn opgetreden. Haar deelname aan onze slotdag in maart wordt onzeker. Ze is blij dat ze haar bijdrage 

(de puzzel!) aan dit magazine al heeft geleverd. In haar taal meen ik een combinatie van aanvaarding en monterheid te bespeuren, 

die ons veel kan leren over Appreciative Inquiry als levenskunst. Ik trek de stoute schoenen aan en vraag Conny of ik haar mag 

interviewen voor ons magazine. We publiceren alleen als we beiden tevreden zijn. Ik vond het geen verrassing dat ze meteen ja zei. 

Het valt in haar te waarderen. Meer dan dat: Conny blijkt bewonderenswaardig waarderend om te gaan met datgene wat haar aan 

het overkomen is.

GEVOEL
•  Hoe voel je je nu?
•  Beetje moe. Komt denk ik door de chemo. 

Voor de rest best goed hoor.
•  Waar voel je? Wat voel je? Waar zit je gevoel?
•  Hier. [Conny wijst naar haar middenrif.] Daar 

zit op dit moment mijn gevoel.
•  En als je dat nader onderzoekt?
•  Het zit een beetje vast. Dat is al een paar 

dagen zo. Ik merkte het toen ik hier naartoe 
liep. Beetje benauwd. Ik heb natuurlijk ook 
minder longinhoud.

•  Wat voor waardering geef je dit gevoel? Waar 
komt het vandaan denk je? Is het meer me-
disch-technisch van aard, of is het mentaal?

•  Beide. Het heeft te maken met wat er alle-
maal is gebeurd. Het zit een beetje vast daar. 
Tegelijkertijd heb ik ook iets van ‘er mag wel 
wat beweging in komen.

•  Kun je dat gevoel een naam geven?
•  Nee, niet echt.
•  Wat doet het?

•  Het is een beetje wee.
•  Zacht?

•  Niet keihard, maar ook niet echt lekker.
•  Mag dat er zijn?
•  Soms wel. Soms niet. Kijk, ik had dit liever 

niet gehad natuurlijk. En als ik het vergelijk 
met vorige week. Toen was ik veel energie-
ker.

•  Waar zit dat bij jou, dat energieke?
•  Van hier tot hier. [Conny wijst naar een ge-

bied tussen haar borst en voorhoofd.]
•  Waar komen die verschillende gevoelens 

vandaan?

•  Ik denk deels door wat het gif met mijn li-
chaam doet.

•  En is er ook iets van jezelf bij?
•  Ja, het is ook mijn eigen gevoel dat daarbij 

zit.

CONDITIE
•  Je ziet er goed uit. Een gezonde kleur op je gezicht. Eigenlijk valt aan de buitenkant 

niet te zien wat erbinnen in jou afspeelt. Wil je beschrijven wat er met je aan de hand 

is? Zo objectief mogelijk, alsof je een medisch specialist bent?

•  De tumor zat in mijn rechterlong. Twee tumoren om precies te zijn, en een aangetaste 

lymfeklier. Die rechterlong bestaat uit drie delen, en het middelste deel is operatief 

verwijderd. Bij onderzoek achteraf bleek dat er nog een microscopisch miniem beetje 

tumorweefsel is achtergebleven, omdat ze niet te veel weefsel wilden weghalen. De 

longarts suggereerde een tweede operatie. De chirurg vond dat te zwaar worden. 

Toen besloten ze mij verder te onderzoeken en een hersenscan uit te voeren. Het is 

mij niet duidelijk waarom ze hiertoe hebben besloten, want het is geen standaard-

procedure. Maar ze zeiden dat ze alles wilden uitsluiten. Uit die scan bleek dat er 

twee uitzaaiingen in mijn kleine hersenen zitten. Op grond daarvan vertelde de arts 

dat mijn genezingskansen waren gedaald tot rond de 30%. Vervolgens is mijn hele 

lichaam door de petscan gegaan, en daar is verder niets geconstateerd. Toen stegen 

mijn kansen weer tot 60-70 procent. Ofwel mijn behandeling nu is gericht op herstel. 

De uitzaaiingen in mijn hersenen zijn bestraald met radiotherapie. En het restantje 

tumor in mijn long wordt met chemotherapie behandeld.

•  Wat merk je aan je lichaam, behalve dat je nu weet wat je eerst niet wist?

•  Ik voel niets speciaals. Ik zou het niet weten als het mij niet bekend was. Hoewel. Dat 

zeg ik nu wel. Maar toen die longtumor er nog zat, werd ik op een nacht niet goed. 

De volgende dag bij de huisarts werd ik helemaal niet goed. Ik was in no time in het 

ziekenhuis. Dus kennelijk was ik aardig in staat zelf te voelen dat er een probleem in 

mijn lichaam zat. Daarom was ik er ook zo vroeg bij. Daar mag ik wel heel blij mee 

zijn.

•  Waar sta je nu?

•  Dat is pas over twee en een halve maand te zeggen. Dan wordt duidelijk of de be-

straling zijn werk heeft gedaan. 

•  Dat is best lang wachten?

•  Och, het is allemaal gedaan nu. Het heeft de tijd. Ik heb de tijd.

•  Hoe zit het met die huisapotheek, waar je in je laatste mail over schreef?

•  Sinds een week heb ik geen pijn meer, dus de vele pijnstillers ben ik nu een beetje 

aan het afbouwen. Plus de pillen om de neven-effecten van de pijnstillers te vermin-

deren. Dan heb ik nog ontstekingsremmers. Anti misselijkheid pillen. Een complete 

administratie.

•  Allemaal westerse geneeskunde. Doe je ook nog aan oosterse wijsheid?

•  Jazeker. Ik werd dus niet goed van al die pijnbestrijders en heb op internet een alter-

natief gevonden. Een lichaamseigen stof. Allemaal op basis van gedegen zelfstudie. 

Zo kwam ik nog een ander natuurlijk middel tegen dat ontstekingsremmend werkt. 

Baat het niet, dan schaadt het niet. Het geeft me in ieder geval een goed gevoel, om 

de dingen wat meer in eigen hand te hebben.
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TOEKOMST
•  Hoe kijk je aan tegen de toekomst?

•  Die is wat mij betreft precies hetzelfde als zes maanden geleden. Mijn toekomst 

is niet veranderd. Ik kan nog steeds over een stoepje struikelen. Ik weet wel-

iswaar ietsje meer over mijzelf, maar het meeste weet ik nog steeds niet. Mijn 

focus is volledig gericht op herstel.

•  Hoe neem je jouw opgedane nieuwe inzichten mee naar de toekomst?

•  Het kan mijn eigen ontwikkeling ten goede komen. Omgaan met wat er op je 

afkomt. Natuurlijk was het even slikken toen ik van die extra uitzaaiingen hoor-

de. Maar dan is het ook wel weer snel van: okee, en nu weer verder. 

•  Hoe wil je in de toekomst je tijd en ruimte invullen? Hoe vul je op dit moment je 

dagen?

•  Ha, iedereen vraagt mij hoe ik mijn dagen doorkom. Ik leef ze gewoon hoor. 

•  Meteen op met de wekker, of nog even omdraaien?

•  Nee, ik blijf zeker nog even liggen. Ik heb op dit moment gewoon minder 

energie. 

•  Siësta?

•  Als ik gedurende de dag moe word, dan ga ik lekker even liggen. Eigenlijk zou 

je dat altijd moeten kunnen doen, ook onder je werk. Dus voel ik mij goed, dan 

ga ik lekker de deur uit. En voel ik me niet goed, dan zeg ik tegen mijn partner: 

veel plezier met de hond uitlaten.

VOORDELEN
•  Beluister ik in zekere zin voordelen aan jouw situatie?
•  Ik merk dat door mijn berusting mijn lijf wei-nig stress heeft. Ik denk dat ik door de hele situatie rustiger ben geworden. Ik hoef niets. Geen verplichting. Misschien kom ik straks wel weer in een maalstroom. Maar het is duidelijk dat ik op dit moment meer rust heb dan ooit tevoren. En dat merk ik. Bij-voorbeeld ‘s nachts. Ik sliep altijd al slecht. Dus niets bijzonders als ik nu ook weleens wakker lig. En dan willen ook de negatieve gedachten natuurlijk weleens bij mij aan-kloppen. Op dat moment denk ik dan heel bewust: jullie mogen er zijn. Soms zit mijn hoofd vol met allerlei gedachten. Dan zeg ik: kom maar op met zijn allen. En daarna wordt het meestal helemaal stil.

•  Wat knap… hoe kun je deze kracht maxi-maal benutten in je verdere toekomst?

HIER EN NU
•  Houdt je ziekte je constant bezig? Of zijn er ook momenten dat je aandacht ergens anders is?•  Ik ben er niet de hele tijd mee bezig. Ik kan het redelijk goed uit mijn hoofd zetten, bijvoorbeeld als ik met de hond ga lopen, een boek lees of boodschappen aan het doen ben. 
•  Hoe doe je dat?

•  Door te focussen. Genieten van een lekker weertje. Heel bewust focussen. Grappig: vroeger voelde ik me altijd best schuldig als ik ziek thuis zat. Op dit moment heb ik er totaal geen last van om thuis te zitten. Daar heb ik in ieder geval geen stress van. •  Als ik je zo hoor spreken, klink je zo nuchter. In een van onze opleidingsdagen zag ik jouw emotie en gevoeligheid. Wie of wat is belangrijk voor jou in deze periode?
•  … als ik daar goed over nadenk, dan kom ik bij mezelf. Ja. Ikzelf ben belangrijk voor mij.•  Wat heb je ontdekt aan jezelf?
•  Dat ik goed ben zoals ik ben. Ja, in zekere zin ben ik nuchter. Ik ben ook heel gevoelig. •  Dan weet je dus ook heel goed wat je voelt…
•  Met mezelf heb ik geen strijd, helemaal in harmonie. Soms heeft mijn partner het er moeilijker mee dan ik. Dan zeg ik: “joh, het gaat allemaal goedkomen”. Misschien ben ik het soms wel een beetje aan het wegwuiven. Tegelijk ben ik me heel bewust van mijn situatie. Heb ik een rotgevoel? Het mag er zijn. Over een uur is het misschien weer verdwenen.
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PERSPECTIEF
•  Wat wil je het liefst dat er gaat gebeuren?•  Ik ga nog niet met pensioen. Ik wil graag mijn kennis overbren-gen. Dat varieert van procesmanagement tot het coachen van mensen. Of over het werken in een gemeente-organisatie. Over de samenwerking binnen de gemeente. Als facilitator. Als trainer. •  Is dat niet ook iets wat je van de leidinggevenden zou verwach-ten?

•  Die zouden eigenlijk niet nodig hoeven te zijn, ha ha. Er lopen bij ons veel mensen rond met goede ideeën. Ze willen graag samen-werken. Maar het lukt ze niet. Zelfs binnen de groep van AI-deel-nemers zou dat nog wat meer kunnen. Het gaat om hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld laatst in een vergadering. Ik stelde voor om even te gaan staan. We hadden meteen een ander gesprek.•  Stel je gaat dat doen. Trainen, overdragen, coachen. Je bent weer actief op je werk. Hoe vaak doe je dat? Hoeveel van jouw 32 uur ga je anderen ondersteunen effectiever te worden? •  Toch minstens 20 uur. Dat deed ik feitelijk al. Ik ben adviseur kwaliteit. Kwaliteit is alles. Dus ik kan mij met alles bezighouden. Hopelijk kan dat allemaal nog wat gemakkelijker. Ik ben eigenlijk heel introvert. Voor een groep staan is best wel een drempel. En ik wil die drempel over. Daarom had ik mij aangemeld voor een club die trainingen en workshops gaat geven. In dat kader heb ik zelf een train-the-trainer workshop gevolgd. In november zouden mijn collega en ik zelf zo’n training gaan verzorgen. Maar dat is er net niet van gekomen want toen werd ik ziek.•  Hoe gaat dit nu verder?

•  Gewoon weer oppakken als ik weer op het werk ben. Dat clubje gaat gewoon door. Mensen van DSB die anderen willen trainen. •  Wat zou je precies willen kunnen als je met zo’n groep mensen bezig bent?
•  Makkelijk inspelen op wat er gebeurt. Af kunnen wijken van het scenario. Misschien heb ik dat wel al in mij, maar voel ik mij soms nog gebonden aan de agenda.

•  Wat is een mooie vraag als in de groep iets anders gebeurt dan je van plan was?
•  [Samen komen we uit op de volgende vraag om in zo’n geval te stellen:] “Waar waren we ook al weer?”•  Je wilt dus heel goed worden in het trainen van je eigen collega’s.•  Ja. Nooit gedacht dat ik nog zoveel energie in mijn organisatie zou willen steken. Eén voor één zijn het allemaal prima mensen. Maar in de samenwerking kunnen we nog wat groeien.•  Wanneer zou je weer willen beginnen?•  Ik heb net mijn eerste chemo achter de rug dus het is verstandig om gewoon thuis te blijven. Ik houd wel contact met mijn leiding-gevende. Ik kan best zo nu en dan wat stukken doorlezen. Ik kijk ook regelmatig in mijn mail. En als ik dan ergens op reageer krijg ik daar constructieve reacties op. Ach zo blijf je toch een beetje verbonden. Werken of niet werken: het is allemaal niet zo zwart-wit. Maar op dit moment heeft Conny in al mijn besluiten prioriteit 1.

Appreciative Inquiry. Een samenspel van ‘To Appreciate’ en ‘To Inquire’. Het begint bij de kunst 

verstaan om elke situatie (en elke medemens) precies zo te nemen als die zich aandient. Vanuit 

die oordeelvrije grondhouding kun je jezelf dan de ruimte geven om alle mogelijkheden te 

onderzoeken. Het lijkt erop dat Conny deze kunst in zich heeft, en dat ze daar in haar huidige 

situatie maximaal van profiteert. Wat mij betreft een ware ambassadeur van de AI-opleiding 

binnen Den Haag. Toen we de informatiebijeenkomst gingen voorbereiden voor een eventue-

le tweede lichting van de AI-opleiding, vroegen we voor de berichtgeving op het intranet onze 

huidige deelnemers om hun ervaring te delen. Conny reageerde als eerste op die oproep, en 

wel met de volgende woorden.

Conny: “Je verdiepen in een ander en diens kijk op de ‘wereld’ te zien. Niet uitgaan van wat er fout gaat maar eerst kijken wat er allemaal 

goed verloopt. Verbinding. Daar draait het om. Het gaat niet om een halleluja-gevoel maar om een positieve kracht waardoor je verder 

kan en mogelijk samen dingen kan veranderen waarvan de ander vindt dat het beter of anders zou kunnen. Je verdiepen in elkaar 

brengt ook de ruimte om de ander te laten zijn wie hij is en elkaar daardoor te versterken. Hierdoor kun je samen verder komen dan 

afzonderlijk. Dit wil voor mij niet zeggen dat ik het altijd met de ander eens hoef te zijn, maar het helpt mij om de zaak ook van een an-

dere kant te bekijken. In eerste instantie denk ik bij bijvoorbeeld: Trump? Wat een engerd en hoe kan men hier voor kiezen. Tegelijk zijn 

er miljoenen mensen die hem steunen. Is dit gekte of hebben wij iets  ‘kwaad’aardigs nodig om weer tot herstel te komen? Mogelijk kan 

Appreciative Inquiry helpen voorkomen dat een organisatie tot iets ‘kwaad’aardigs uitgroeit, en er aan bijdragen dat we de verbinding 

met elkaar zoeken om er samen wat beters van te maken. Dat is wat Den Haag verder brengt: er zijn voor de ander!”
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