
Met vallen en opstaan her-
stellend van een burn-out 
volgde ik de TopState trai-

ning van Chantalle en Guus 
Weemaes: een training over 

energiemanagement, waarin 
ondernemers en professio-

nals worden meengenomen 
in hun biochemie en brein. 

In dertien ochtenden krij-
gen ze, naast inzicht in hun 
energielekken, tal van tools 

om zelf grip te krijgen op 
hun (stress)hormonen en 

breinprogramma’s. Als ik dit 
eerder had geleerd was ik 
nooit burn-out geraakt en 

had ik beter kunnen omgaan 
met de stress in mijn leven. 
Intussen heb ik de training 

afgerond en gaat het me 
beter dan ooit. Wat hebben 

mijn medecursisten en ik bij 
TopState geleerd?y

are the most
important tool for 
your business’

OU‘ TopState:

TEKST ANEMOON LANGENHOFF | 

FOTO’S JEROEN BROEKMANS EN 

FREEKJE GROENEMANS

en half jaar lang treffen 
we elkaar tweewekelijks 
in een lichte lesruimte 
op Strijp-S: een leer-
gierige klas, bestaande 
uit bevlogen, hardwer-
kende ondernemers 
en professionals die 

zichzelf in meerdere of mindere mate 
voorbij aan het rennen zijn en daar-
door niet optimaal meer presteren. 

Sommigen hebben ook privé last van 
stressgerelateerde klachten. De lessen 
zijn bewust gespreid over een half jaar 
om te zorgen dat inzichten en oefenin-
gen werkelijk integreren. In de eerste 
zes lessen krijgen we inzicht in onze 
biochemie, in de positieve werking van 
stresshormonen en ook in de ernsti-
ge gevolgen van te lang, teveel. We 
inventariseren onze signalen en leren 
opnieuw waarnemen in onze systemen; 
de meesten van ons hadden afgeleerd 
naar ons lichaam te luisteren. We leren 
gas geven en remmen in onze energie 
en onze actiehormonen; sprintjes trek-
ken en herstellen. Na een aantal weken, 
waarin sommigen kampen met een 
tevoorschijn komende ‘restschuld’ aan 
vermoeidheid, begint ons energieni-
veau te stijgen. We gaan beter slapen, 
kunnen weer ontspannen en schakelen 
in het pieken en uitrusten. Onze focus 
neemt toe en we hervinden het contact 
met ons lichaam. Tijd voor het brein-
gedeelte. Voor mij, als gevoelsmens, 
een onbekende ingang naar groei.

DIRK VORSTENBOSCH (35, direc-
teur-eigenaar van Vormgenoten, ont-
werp/productie/montage van visuele 
beleving) volgde de TopStatetraining 
omdat hij een naderende burn-out wil-
de afwenden, na jarenlange roofbouw 
op zijn lichaam.De training was in zijn 
drukke leven een behoorlijke tijdsin-
vestering, maar bleek bijzonder waar-
devol: „Ik heb grote stappen gemaakt, 
van onbewust onbekwaam naar bewust 
bekwaam. Ik heb nu grip op mezelf, 
kan sturen op m’n stresshormonen. 

Ik heb een betere focus, ben efficiënter en 
productiever dan een half jaar geleden, 
juist door door de dag heen kleine rust-
momentjes te nemen en grotere door de 
week heen. Ik slaap nu acht uur per nacht 
en elimineer onnodige prikkels. Ik moet 
minder van mezelf, doe meer aan cherry-
picking. Als ik een belangrijke presentatie 
moet geven, waar ik vroeger zenuwachtig 
voor was, heb ik nu technieken om mezelf 
positief te programmeren; ik heb nu veel 
meer innerlijke rust. Het is een goeie trai-
ning voor mensen die het gevoel hebben 
dat er meer in zit, maar die niet weten hoe 
ze het er uit kunnen halen. Hoe Chantalle 
complexe zaken in Jip-en-Janneketaal kan 
duiden is heel fijn, het van elkaar leren in 
een groep verrijkend.” Zijn vrouw gaat de 
volgende training volgen.
 
ENERGIEMANAGEMENT BESTAAT UIT 
TWEE DELEN: BIOCHEMIE EN BREIN.  
Breinprogramma’s worden door TopState 
‘spinnen’ genoemd, vanwege hun veelpoti-
ge vorm. Een spin is de manier waarop je 
brein dingen onthoudt; het is een herinne-
ring met daaraan allerlei kenmerken, ‘po-
tjes’, als geur, beweging, geluid, biochemie 
en beeld die de herinnering zomaar ineens 
naar boven kunnen halen. 
De herinneringen krijgen dan invloed 
op hoe je de wereld waarneemt, hoe je  
je voelt, op je biochemie en ook op je 
mogelijkheden van handelen en dus ook 
op je gedrag. Soms komen er spinnen naar 
boven die op dat moment belemmerend 
zijn; die je biochemie onnodig opjagen 
en je opties verkleinen, die leiden tot 
ongewenst gedrag (uitstelgedrag, vermij-
dingsgedrag, perfectionisme, dwangma-
tig handelen). Dan is het fijn daar op te 
kunnen sturen, zodat je biochemie zakt en 
je al je opties weer open hebt. We leren in 
de training spinnen herkennen, waarbij het 
er niet om gaat te achterhalen hoe ze zijn 
ontstaan. We leren ze aanpassen; ze in een 
split second neutraliseren, afhankelijk van 
de taal waarin ze geprogrammeerd zijn: 
kinesthetisch, visueel of auditief digitaal. 

Chantalle: „Als je één pootje 
van een spin verandert, is die 
herinnering z’n lading kwijt. Je 
past de eentjes en de nulletjes 
in je brein aan. Daardoor gaat 
je biochemie niet meer met 
je aan de haal en hou je je 
mogelijkheden open; er komt 
meer ruimte om te handelen, 
steeds meer vanuit vrijheid. 
Je kunt nog steeds ja zeggen, 
maar je kunt ook nee zeggen. 
Je wordt minder gestuurd door 
de automatische patronen van 
je brein.”

WE LEREN OOK POSITIEVE 
EN SUCCES-SPINNEN MA-
KEN, OPSLAAN, VERDUB-
BELEN EN INZETTEN. Door 
deze doelgerichte regulatie van 
onze mentale processen, dich-
ten we energielekken en maken 
onszelf slagkrachtig. Guus: „Je 
krijgt sturing over je breinpro-
gramma’s en je biochemie en 
daarmee de mogelijkheid om 
anders te handelen dan dat je 
automatisch zou doen.
Hiermee kun je nieuwe ener-
giezuinigere programma’s aan-
leggen die nu beter bij je passen 
en je op een hoger niveau later 
presteren. De veranderingen 
in je brein zijn duurzaam en 
een hoge biochemie omlaag 
brengen levert je veel energie, 
een betere concentratie en een 
optimale gezondheid op.”

e

We leren in de 
training spinnen 
herkennen

Deel 1 over TopState 
(de biochemie) 

is verschenen in de FRITS van 
augustus 2018. Je kunt het artikel 

teruglezen op de website van 
TopState: topstate.nl 

Daar vind je ook informatie over 
de TopState training, de BoostCamp 

en een gratis energietest.
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HENRY SCHAEFER (41, oud profvoetballer, directeur 
business development/partnerships bij BMK) volgde 
de training op aanraden van een collega, omdat hij 
‘doorsloeg in zijn prestatiedrang, onrustig was, moei-
lijk kon ontspannen.’ Nu gaat hij veel bewuster om met 
zijn arbeids-rustverhouding: „Het ren-je-rot-principe 
dat aan de top van het bedrijfsleven gehanteerd wordt, 
leidt tot roofbouw. 
Ik leg ’s avonds vaker mijn telefoon weg, start de dag 
rustig met een ontbijtje en een krantje, de boog staat 
niet altijd meer gespannen. Daardoor ben ik beter gaan 
slapen. Ik maak mooie pieken op de juiste momenten, 
met een betere focus dan voorheen. De training is 
goed onderbouwd, geeft houvast. Chantalle vertaalt 
haar kennis in hele praktische tips en tools. Ik heb de 
neiging terug te vallen in oude patronen, het is een 
kwestie van blijven herhalen.”

Chantalle: „Mensen die de training al volgden gaan 
hun bedrijf anders inrichten, met andere regels en 
waarden, dat krijgen we heel vaak terug. Het werkt 
door in de manier waarop ze leiding geven, ook werk-
nemers profiteren mee van nieuwe inzichten. Eerst 
werd overwerken echt gepromoot en dan vindt er een 
omslag plaats naar ‘nee jongens, dat moeten we niet 
willen, onze productiviteit neemt alleen maar af ’.” 
Guus: „Er zitten allerlei lagen in de training, je pakt 
altijd de laag die bij je past. We leren de systemen aan 
en zelf geef je er een concrete invulling aan. De een 
gaat mediteren of aan yoga doen, de ander pakt koude 
douches. De training zorgt er voor dat je jouw stappen 
kunt maken, dat je meer keuzes krijgt van handelen.” 

Chantalle: „Als je goed wilt presteren 
moet je ook kunnen dealen met lastige 
of onbekende situaties. Als je daar een 
te duur breinprogramma onder draait 
kun je bijvoorbeeld slecht gaan slapen 
of te kampen krijgen met ongewenste 
emoties. Waarom zeg je altijd maar 
weer ja tegen een opdracht terwijl je 
eigenlijk denkt ‘dat kan ik er niet bij 
hebben’? Als je voelt ‘hé, dit kost me 
wel heel veel’ dan kun je bijsturen. Stu-
ring geeft rust. Je kunt het maken zoals 
je het hebben wilt.”
 
MAARTEN VOORHUIS (42, directeur 
Sparckel - life needs light - biody-
namisch lichtsystemen) volgde de 
TopStatetraining. Zijn verwachting was 
tien procent beter te gaan presteren: 
„Het gunstige is dat het eerste deel 
over de biochemie die tien procent al 
opleverde, en het tweede gedeelte over 
het brein ook nog eens tien procent. 
Fysiek voel ik dat ik verder kan gaan, ik 
luister beter naar mijn lichaam. Ik kies 

mijn rustmomenten en kan op gekozen 
momenten dieper gaan. Ik kan ‘de mu-
ziek in mijn hoofd’ aanpassen. Het is 
een lifestyle-change. Nog steeds komt 
er veel op me af, maar ik ga er anders 
mee om; ik kan nu veel beter dealen 
met stress. In de training is heel veel 
bij elkaar gebracht, met een duidelijke 
rode lijn; dat zelf ontdekken zou jaren 
kosten. Nu heb ik het me in een half 
jaar eigen kunnen maken. TopState 
verdient het veel mensen te raken, en 
niet pas als er een probleem is.”
Chantalle: „Volgend jaar komt er een 
groot energie-evenement waarop we 
alles rondom persoonlijke energie gaan 
bekijken, met interessante sprekers 
vanuit allerlei invalshoeken. 

Daar gaan we ook ons nieuwe 
product promoten: ‘In dertig dagen 
meer energie’, een boekje met een 
tool om mee aan de slag te gaan 
en zelf te ontdekken wat jou het 
meeste energie oplevert.” Guus: 
„We hebben nog veel plannen 
voor de toekomst: TopState in het 
onderwijs, TopState voor kids, onze 
groepsgrootte verder laten groeien 
en onze incompany trainingen 
uitbreiden. We onderzoeken op 
dit moment de mogelijkheid om 
in Utrecht een training te starten 
en leiden daar nieuwe trainers 
voor op. Daarnaast worden we op 
steeds grotere podia gevraagd om 
ons gedachtegoed te delen en laten 
ervaren.”

MONIQUE VERSTIJNEN (46, 
directeur recruitmentbedrijf YM-
PACT): „Ik volgde de Boostcamp 
en was meteen onder de indruk. 
Had behoefte aan tools om mijn 
gedachten rust te kunnen geven. Ik 
werd de laatste jaren geleefd door 
mijn werk, maakte in mijn vorige 
baan als directeur detachering & 
ICT tropenjaren en merkte, toen ik 
vorig jaar voor mezelf begon, dat 
ik weer hetzelfde ging doen en dat 
kostte mij zoveel negatieve energie! 
De training heeft me rationeel 
inzicht gegeven aan welke knoppen 
ik kan draaien om controle te 
krijgen over mijn eigen brein. Het 
maakt dat ik soms beslis iets uit 
te stellen, niet of anders te doen. 
Ik laat nu meer dingen gaan, als 
het niet loopt denk ik ‘laat maar 
even’, ik leg er geen druk meer op. 
Efficiënt was ik al, ik neem nu juist 
af en toe de tijd om ‘de teugels te 
laten vieren’. Ik heb meer energie 
gekregen, ben meer in het hier en 
nu. Negen van de tien dingen krijg 
ik opgelost met de tools, op een 
simpele, snelle manier. Mijn hoofd 
heeft nu 75 procent meer rust. De 
training is heel professioneel, ik 
heb alle trainingen gevolgd en dat 
wil wel wat zeggen.”

JE PAST DE 
EENTJES EN DE 
NULLETJES IN 
JE BREIN AAN
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EN WAT LEVERDE DE TRAI-
NING MIJ OP? Ik heb grip ge-
kregen op mijn stresshormonen, 
die daarvoor volledig met me aan 
de haal gingen. Ik kan op een rus-
tige manier in mijn kracht staan 
als dat van me gevraagd wordt in 
mijn werk. Ik heb een gezonde 
balans gevonden in de afwisseling 
van activiteit en rust en daarmee 
grip op mijn energiemanagement. 

IK WERK NU VEEL EFFICI-
ENTER, MET ENERGIE EN 
FOCUS, EN DUS OOK MET 
VEEL MEER PLEZIER IN 
WAT IK DOE. Mijn geheugen 
functioneert weer. Ik kan weer 
echt ontspannen en daardoor 
ook weer echt pieken. Ik maak 
meer meters in minder tijd. 
Ik heb veel meer rust in mijn 
brein, ruil steeds meer energie 
slurpende programma’s in voor 
gedachten vol vertrouwen, die 
de dingen in de juiste proportie 
plaatsen. Ik maak bewuste keuzes 
waaraan ik mijn tijd en energie 
wil besteden, word niet meer 
geleid door onbewuste fear-of-
missing-out- of andere angsten. 
Allerlei inzichten en eenvoudige 
oefeningen leidden tot grote 
veranderingen in een ongoing 
transformatieproces. Ik begin de 
dag rustig, met lichaamswerk en 
meditatie en ‘sloom ’s avonds op’ 
naar echt diepe slaap, waaruit ik 
uitgerust wakker word. Ik besefte 
dat ik mijn energie niet uit extra 
eten hoef te halen en raakte over-
gewicht kwijt. Doordat ik ging 
herstellen verdwenen blessures 
en durfde ik weer hard te gaan 
lopen, waardoor mijn conditie 
toenam. 
Op allerlei manieren bleek de 
training een stevige bodem te 
bieden, met kennis, tips en tools, 
om in een spiraal naar boven te 
komen. Hoe je invulling geeft aan 
het geleerde is persoonlijk, ieder 
kiest voor hetgeen bij hem of haar 
past. Net als de meeste anderen 
van mijn trainingsgroep ga ik 
de Master volgen om samen vier 
keer per jaar te blijven oefenen en 
verdiepen. 
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