
ADVERTENTIE

 We horen vaak: er schuurt iets”, zegt Directeur 
Drs. JOke Land. Zij is psycholoog en Systemisch 
Specialist en heeft inmiddels 30 jaar ervaring met 
systemische dynamieken in organisaties, teams en 
gezinnen. Bevlogen is ze met mensen aan de slag 
om systemische verborgen dynamieken weer te 
openen en te laten stromen. Dat doet ze met de 
specifieke Bureau Land- SCDM®-methodiek. 
Oud zeer wordt losgelaten; vaak een intensief 
proces, juist omdat het ZEER al zolang is 
weggestopt.  
 
Professioneel en persoonlijk ontwikkelen 
„Professioneel ontwikkelen = persoonlijk 
ontwikkelen en vice versa. De persoon, het 
individu, is degene die het uitvoert. Als 
professional weet je dat je in een team een 
gezamenlijke taak moet uitvoeren. Als persoon 
ervaar je dat het niet altijd lukt. Vaak zijn het juist 
verborgen systemische dynamieken die de 
oorzaak zijn van de onprettige of zelfs 
ziekmakende werksfeer; roddelen, vermijden, 
lijdzaam verzet en onderhuidse conflicten en 
zeker subgroepjes vorming. Machtspatronen om 
zich op een ‘vreemde’ manier toch te 
manifesteren en negatief te verbinden. Kent u 
dat? 
 
Wie wil samenwerken en flow wil hebben, heeft 
zich te verbinden. Als dat gestopt is, moet het 
opnieuw hervonden worden. Dat is ons dagelijkse 
werk, open samenwerking creëren. Gemeentes, 
scholen, zorginstellingen en commerciële partijen 
internationaal en nationaal maken gebruik van 
onze expertise. Het team van Bureau Land is er 
maar druk mee.”   
 
De Ziel  
JOke Land spreekt over de Ziel. Het klinkt 
ongrijpbaar, de ervaring ervan is duidelijk. Je 
weet immers wanneer je Ziel ergens ‘inzit’. Dat 
tijd geen factor lijkt te zijn, of dat gevoel van 
eenheid dat je kunt ervaren in een goed gesprek. 

Dan staat de Ziel open. Vaardigheden, kennis leer 
je, echter de Ziel is er meteen. Het ‘orgaan’ 
waarmee je je verbindt met de ander en de wereld 
en de organisatie of het team waarin je werkt.  
Met Ziel je leven doen, dat werkt het beste. De 
Ziel kenmerkt zich door resonantie in 
communicatie en verbinding. Zonder resonantie 
geen verbinding.  
 

„Zielsarmoede; als de blijheid 
verdwijnt.” 

 
JOke Land legt uit dat we vanaf de geboorte 
beïnvloed worden door familie, school, 
maatschappij en werkomgeving. Omstandigheden 
en negatieve gebeurtenissen kunnen voor 
afsluiting zorgen. Vaak op onbewust niveau en de 
gevolgen zijn pijnlijk waarneembaar in 
vermijding, afsluiting en boosheid. „In onze 
trainingen ontdekken mensen dat ze zich hebben 
afgesloten of minder open staan. Door onze 
SCDM® methodiek worden Verborgen zaken 
weer zichtbaar voor onszelf en voor de ander. Er 
komt weer lucht, de Ziel opent zich weer.” 
“Een team met Zielsarmoede wordt een koud 
team. Strategische spelletjes beschadigen mensen 
en dat heeft gevolgen voor de mate waarin ze zich 
met elkaar verbinden”, aldus JOke Land. 
 
Digitalisering en Zielsarmoede 
„Het gaat in een gesprek over de stroming tussen 
mensen; de uitwisseling van de unieke energie 
van de individuen onderling. Iedereen kent die 

dynamiek, maar we benoemen het zelden. Bij een 
videomeeting is deze uitwisseling minimaal 
aanwezig; geen echte verbinding. Persoonlijk 
contact voedt de Ziel en de verbinding. Dat is een 
menselijke behoefte. Ook het ‘tijd morsen’ in 
persoonlijk contact dat niet direct 
werkgerelateerd is, is nodig. Sterker nog, het 
verbindt.” 
 
JOke Land werkt met veel teams die ernstige 
Zielsarmoede ervaren; teleurstelling, verdriet en 
wantrouwen. Corona heeft er aan bijgedragen; 
digitalsering werkt cognitief en verbindt niet echt. 
Zielsniveau is nodig, professioneel en persoonlijk, 
altijd.  
 
Heeft u of uw team behoefte aan ontwikkeling? 
Loopt het niet zo lekker, maar het probleem is 
niet te duiden? Dan kan IITP-Bureau Land u 
zeker helpen om weer te stromen en 
arbeidsvreugde te genereren; www.bureauland.nl 
en bel ons 085-1307484!  
 
bureauland.nl

Sinds 1993 zet IITP-Bureau Land psychologische kennis in voor optimale 
ontwikkeling op persoonlijk en professioneel niveau. „We zijn er voor iedereen die wil 
ontwikkelen. Persoonlijk en professioneel onscheidbare eenheden. Ontwikkelen is een 
natuurlijke behoefte. Als dat niet ‘vanzelf’ gaat, dan is er iets mis. We kennen allemaal 
voorbeelden hiervan; persoonlijk of in de werksituatie. Dan komen op de één of 
andere manier de dingen niet goed van de grond. Schijnbaar eenvoudige taken 
vreten energie. Mensen vallen buiten de boot of pesterijen op het werk.

Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie:  
Psychologisch Kapitaal is wat je nodig hebt.  
 

De Ziel valt niet te digitaliseren

Met het oog op echte verbinding! (Schilderij JOke Land)

Drs. JOke Land, Psycholoog en Directeur Internationaal Instituut Toepasbare 
Psychologie - Bureau Land sinds 1993


