
Edith Kuiper is coach bij Spirit!  
Ze heeft 3 Feit coachsessies 
gevolgd en de training Feit in 
Communicatie. 
 
Hoi Edith, sta je in je kracht? 
Ja, absoluut. Dat levert veel rust op. In 
de zin van echt vanuit jezelf dingen 
aangaan en er niet tegenop zien. Zin 
hebben in dingen. En als het 
ingewikkeld wordt denk ik: kom maar 
op! 
	  
Wat heeft je diep geraakt sinds je 
zo bewust met Feit en voelen bezig 
bent? 
Het is een ontdekking dat ik zoveel 
meer weet dan ik dacht dat ik wist. Als 
ik mijn hoofd verbind met mijn gevoel, 
dan ontsluit dat zoveel weten. Meer 
dan ik ooit bij elkaar had kunnen 
bedenken. Het is heerlijk om te weten 
dat ik er bij kan. Een soort bibliotheek 
waar ik alles kan vinden. Dat heeft me 
geraakt, dat ik daar altijd een beroep 
op kan doen. 
	  
Hoe heb je het verwerken van oud 
zeer ervaren? 
Dat ging heel snel. Oud zeer heb ik in 
een paar keer achter me gelaten. 
Voelen was niet onbekend maar de 
techniek om er doorheen te voelen en 
bij je weten te komen wel. 
	  
Hoe vaak verwerk je emoties nu?  
Continu, ik werk bij Spirit de Koppeling. 
Dat is een omgeving met veel emoties. 
Ik zie veel mensen die meegaan in 
emoties. Ik hoef maar even te gaan 
zitten en met een paar minuten voelen 
ben ik er vanaf. Het maakt niet uit of ik 
geïrriteerd ben of dat ik me geraakt 
voel. Ik ben snel bij waar het echt om 
gaat. Zodra ik denk ‘ wow, wat gebeurt 
hier?’ dan ga ik voelen omdat ik wil 
weten wat er echt aan de hand is.  
 
 

Is voelen anders dan je vroeger 
dacht? 
Vroeger was voelen gewoon, je voelde 
pijn, verdriet of het was ingewikkeld.	  
Soms sloot ik me af, en dan ging ik er 
over heen. Geen zin in verdriet 
bijvoorbeeld. Maar het zit er natuurlijk 
wel en dat wist ik ook. Dat voelde niet 
goed. Door Feit ben ik voelen als 
instrument gaan zien om meer mee te 
doen. Voelen is veel gelaagder dan 
vroeger. Dat maakt heel veel uit, want 
nu gebruik ik het voor zoveel meer. 
	  
Hoe heb je ervaren dat je hoofd 
andere dingen roept dan je 
gevoel? 
Bevrijdend. Je hoofd roept iets 
beperkends en is vaak 
probleemgericht. Het is heerlijk om 
vanuit rust alles te weten. Het belang 
wordt ook anders. Gecompliceerd is nu 
niet meer overweldigend. Ik kan alles 
oplossen. 
	  
Feit is ingezet bij coaches van Spirit. 
Wat gebeurde er bij collega’s?  
Ik zie meer focus. Meer bewustzijn van 
waarvoor je bij Spirit bent, wat je 
doelen zijn en wat je gaat bereiken. 
Ook de resultaatgerichtheid is nu 
makkelijker gemeengoed. Vroeger was 
het verder van mensen weg. Zelf was 
ik altijd resultaatgericht maar ik zag 
vaak dat discussies op en  neer gingen 
en dat het uitwaaierde. Nu zie ik dat 
iedereen meegaat, weet dat hij er zit 
met een doel en niet alleen om uit te 
wisselen. 
 
Wat betekent voelen voor de 
organisatie in relatie tot 
resultaatgerichtheid?  
Scheelt heel veel! Je communiceert 
veel rechtstreekser. Mensen vertellen 
sneller wat ze echt vinden. Dat wordt 
zo weinig gedaan. Er wordt veel om 
elkaar heen gepraat, of dingen komen 
niet op tafel. Er worden bontjes 



gevormd. Mensen die hun mond niet 
open doen. Het kan elke vorm hebben 
maar als er meer mensen vanuit hun 
rust aan tafel zitten gaat het veel 
sneller. En heb je sneller de oplossing. 
Dat heeft een zakelijke winst.	   Voelen	  
heeft	   een	   softe	   klank	   maar	   je	   boekt	   er	  
winst	   mee.	   Het	   levert	   veel	   op	   als	   je	  
direct	   weet	   wat	   er	   aan	   de	   hand	   is	   en	  
daar	  meteen	  op	  in	  kunt	  spelen.	  	  
	  
Waar zit die zakelijke winst 
dan in? 
In het rechtstreekse. 
De resultaatgerichtheid. Het weten wat 
je kunt doen en het contact met de 
klant. Dan bespaar je geld. 
	  
Wat is je visie voor feit en 
voelen in de hulpverlening? 
Als je dit kan ben je ontvankelijker voor 
wat er met de ander aan de hand is. 
En daar draait het om. 
Ontvankelijkheid, echt contact met een 
ander, dat lukt pas als je zelf goed in je 
rust zit. Dan kun je een ander binnen 
laten komen. Dan voel je makkelijker 
wat je kunt doen. 
	  
Hoe heb je zelf contact met 
anderen ervaren vanuit je 
rust? 
Ik kan veel confronterender zijn terwijl 
ik wel in verbinding blijf. Dat krijg ik ook 
terug. Ik zit vaker meteen raak en niks 
houdt me tegen om het te zeggen. Ik 
kan gewoon zeggen: wat je nu zegt is 
niet reëel, daar zijn we niet aan toe. 
Dat kost me geen moeite. En mensen 
blijven goed in contact met mij. Ze 
vinden het prettig en bedanken me 
vaak voor het gesprek. 
 
Echt contact gecombineerd 
met resultaatgerichtheid en 
weten, wat levert dat op voor 
de medewerkers? 

Heel veel, want dat doet iets met 
mensen. Ze voelen zich minder 
onthand, minder overruled door wat er 
gebeurt. Je houdt meer overzicht en 
veel meer rust. Ook al is de situatie 
chaotisch, daar hoef je niet in mee. Dat 
hoeft niet te bepalen wat je vindt en 
doet. Dat is alleen maar winst.  
	  
Wat levert het op voor de 
klant? 
Een	   goed	   gevoel.	   Dat	   er	   echt	   iets	  
gebeurd.	   Klanten	   zijn	   al	   zo	   vaak	  
afgewezen.	  Hoe	  blijf	  je	  in	  contact	  terwijl	  
je	   wel	   aan	   de	   orde	   stelt	   wat	   je	   aan	   de	  
orde	   moet	   stellen.	   Dat	   is	   de	   kunst.	   En	  
daar	  gaat	  het	  vaak	  mis	  in	  de	  confrontatie	  
met	  de	  klant.	  
	  
Kun jij zeggen dat je grip hebt 
op je gevoel? 
Ja. Wat er ook gebeurt, als ik even 
echt voel weet ik wat ik kan doen en 
voel ik me weer goed. Het weten was 
al in mij aanwezig maar nu ben ik me 
er bewust van en kan ik het concreet 
en breed inzetten. Dat is anders. 
	  
Waar gebruik je voelen nog 
meer voor? 
Om bij meer wetenschap over anderen 
en mezelf te komen. Daar kan ik nu 
heel makkelijk bij. Ik gebruik het ook bij 
hogere doelen. Dan wil ik weten of het 
goed voelt, of het klopt.  
 
Wat vind je opvallend aan feit 
en waarom raad je het aan bij 
anderen? 
Omdat ik het een hele fijne combi vindt 
van resultaatgerichtheid en voelen. Het 
combineert die twee dingen. Heel vaak 
ligt in trainingen de nadruk op het een 
of het ander. Het is dan of zakelijk en 
gericht op targets of op voelen en dan 
wordt het vaag. Feit gaat snel en 
verbindt zakelijk met voelen.  
	  



Wil je nog iets over Feit kwijt? 
Het vraagt lef van mensen om het echt 
te doen en aan te gaan. Ik denk dat het 
komt omdat er zoveel op de markt 
wordt aangeboden waardoor je wel 
bezig bent met bijvoorbeeld een 
training en dat tegenover jezelf ook 
kunt zien als iets goeds maar eigenlijk 
verander je niet en houd je jezelf in 
stand. Met Feit gebeurt er echt iets, 
maar dat moet je wel willen. 


