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Bron van
energie

H ij was directeur-
eigenaar van een
metaalbedrijf, maar

vergat dat er ook nog zoiets
als een gewoon leven was.
Met liefde, en geluk, tijd voor
anderen. Tijd voor jezelf. 

„Mind & Health is een
kennisinstituut”, zegt oprich-
ter, eigenaar en ondernemer
Kuijper. „We bundelen en
delen kunde en ervaringen.
Hiermee stimuleren we men-
sen hun energieniveau (weer)
in balans te brengen, én te
houden. Jong, oud, bouwvak-

ker en advocaat: onze klan-
ten hebben één ding ge-
meen: ze zijn zich ervan
bewust geworden dat hun
energie op een bepaald mo-
ment van de dag al op is, nog
voordat de dag voorbij is.
Dan ontstaat er schade. Aan
jezelf, je relaties, in je omge-
ving.”

Anekdote
Dat moment van 2004, kij-
kend in de spiegel van de
badkamer, mag Kuijper
graag aanhalen als anekdote.
De Hooglander deed er uit-
eindelijk tien jaar over om
uit te vinden wat hij nodig
had. Hoe hij wilde zijn, en
waar hij wilde zijn. Hoe hij
zijn batterij op kon laden. In
2013 richtte hij Mind &
Health op. Hij heeft nog wel
de aandelen van zijn metaal-
bedrijf.

Hij schetst zijn eigen werk-
dag vandaag. In de ochtend
bezocht hij het bedrijf van
een cliënt, want hij wil altijd
weten hoe iemands werkplek
eruit ziet. Wat de sfeer daar
is. ’s Middags ging hij lun-
chen in Naarden-Vesting met
een vriend. En net had hij
Rob op visite. Ook een cliënt.
„Maar ik kan ook overdag
zomaar twee uur mijn hard-
loopschoenen aantrekken.
Omdat ik ook op zondag-
middag weer thuis mijn
laptop opensla.” Kuijper had
zichzelf dan hervonden, zijn
fluïde dagindeling bleef.
Daar ben je ten slotte onder-
nemer voor. 

Maar als eigenaar van Mind
& Health is hij ook werkge-
ver. Zijn dagindeling is niet
per se die van een ander.
„Peter heeft dat van nature
in zich”, ziet Paula Hassel-
man, relatiemanager bij het
bedrijf. „Over het algemeen
hebben de mensen hier de-
zelfde vibe. Het is vaak hol-
len of stilstaan, dat maakt
het werk zo leuk en dyna-
misch.”

Daarbij: „We verkopen geen
fietsen aan mensen, maar
liefdevolle aandacht voor
jezelf”, vervolgt Hasselman.
„Dat weerspiegelt zich in de
omgangsvormen. Dat maakt
het niet altijd een feest, maar
wel heel fijn om hier te wer-
ken.”

Boorden
Bij Mind & Health, gelegen
aan de boorden van het
Gooimeer in het Naarderbos,
staan zeven mensen op de
loonlijst. Verder huurt Kui-
jper ’op projectbasis profes-
sionals’ in, zijn eigen databa-
se van ’nu zo’n vijftig men-

sen’. „Ze werken hier, maar
ik heb niet de plicht om ze
veertig uur per week aan het
werk te houden. Ik wil kun-
nen leveren waar bedrijven
behoefte aan hebben”, legt
hij uit. „Bovendien hebben
de meesten van deze vijftig
mensen ook nog hun eigen
’winkel’.”

Het bureau begeleidt indi-
viduele werknemers die door
hun baas naar Naarden wor-
den gestuurd, maar zo nodig
ook complete afdelingen.
Kuijper kan ING, McKinsey,
de Staatsloterij en de ANWB
tot zijn klantenkring reke-
nen, maar bijvoorbeeld ook
Gebr. Van ’t Hek Funderings-
techniek uit Middenbeem-
ster, Wilvo metaalbewerking,
of horecagroothandel Goos. 

In het kantoorgebouw van
Mind & Health zijn aparte
kamers voor alle analyses die
tot een diagnose - en een
behandelplan - moeten lei-
den. Er wordt gekeken naar
voeding, beweging, rust. Of
je brein ’een beetje in balans
is’, en naar persoonlijkheid.
Plus dat je ademhaling en
bloed worden getest. Over
dat bloedonderzoek: Mind &
Health wil wel kunnen bepa-
len ’wat de kwaliteit van de
motorolie is’. „Wij sturen erg
op leefstijl en gedrag. Dan
moet je fysieke oorzaken van
iemands klachten er wel
eerst uit filteren.”

En over dat ademhalen:
ademen kost (vaak) meer
energie dan je denkt. Ja, met
een hogere frequentie pomp
je meer zuurstof in je bloed
en dus in je hersenen - en
krijg je het idee dat je vitaler,
scherper bent. Kuijper: „Ik
wil graag dat je ademhaling
omhoog gaat als je de trap

oploopt. Maar vaak is het
verkwiste energie. Scherper?
Je hart gaat sneller kloppen,
maar je krijgt ook een hogere
bloeddruk. Dat leidt weer tot
druk in je hoofd. Dat zorg
juist voor een mindere fo-
cus.” Cliënten krijgen wel
eens een rietje mee, om door
uit te ademen. Dan ga je
vanzelf langzamer ademen.
„Je wordt er meer ontspan-
nen door.”

Bij een intake wil Mind &
Health niet alleen weten wat
iemand eet, maar (vooral
misschien zelfs) ook waarom,
en hoe. „Je denkt ongeveer
200 keer per dag aan eten”,
weet Kuijper. „Dat betekent
dat je ook 200 keer de kans
hebt om een minder verstan-
dige keus te maken - al wil ik
niet roomser zijn dan de
Paus.” Eten kan je natuurlijk
een gevoel van welbehagen
geven (het geluk dat je uit
chocola haalt bijvoorbeeld),
maar juist ook een gevoel
van onbehagen (schuld,
schaamte).

Energizers
Op basis van een (online)
vragenlijst wordt een spin-
diagram gemaakt van
Kuijpers eigen tien bedachte
’energizers’. Hoe scoor je, als
het gaat om zingeving, hu-
mor, werk of je sociale leven?

Uit alle informatie destil-
leert Mind & Health een
persoonlijk plan van aanpak
dat, in tegenstelling tot de
aanloop naar de diagnose,
juist geen vast stramien
heeft. „We noemen het een
PEP, als knipoog naar het
persoonlijk ontwikkelplan
(POP). Bij ons krijg je een
persoonlijk energieplan.”

Daar kan van alles in zitten.

Trainingen, workshops,
ander eten, ’vitaliteitssessies’,
timemanagement, combina-
ties daarvan. „We gaan ook
met mensen de bergen in.
Sporten. Of op trail.” Het
scheelt vanzelfsprekend welk
budget beschikbaar is. Kui-
jper: „Praat je over een offer-
te van 500 of van 5000 eu-
ro?” De (standaard)begelei-
ding bij een ’PEP’ duurt
sowieso 100 dagen.

„Een manager bij McKinsey
vertelde: ’Mijn zoon van 11
knuffelt weer met me’. Ze
was niet hier gekomen met
de vraag hoe ze weer met
haar kind kon knuffelen,
maar ze kwam er wel achter
dat ze thuis altijd met een
laptop op schoot zat. Dus

was er geen plek voor haar
zoon.”

Spannend
Zelf vindt hij het prachtig
om een cliënt 24 uur op
sleeptouw te nemen. Inten-
sief, en tegelijk bevredigend -
de energie die Kuijper in
iemand stopt, haalt hij ook
weer uit hem (of haar). „Ik
heb een paar vaste plekken
in Nederland. De Holterberg,
of een hotel in Bergen. We
beginnen altijd met een
digitale detox. Je verdwijnt
een etmaal van de radar. Als
ze dan vragen wat we van-
daag gaan doen, laat ik een
wit vel papier zien.” Bingo
als ze dat slecht kunnen
managen.

Je zou denken dat de Gooi-
se onderneming zijn plan-
nen en projecten pitcht bij
afdelingen personeelszaken
van bedrijven, maar Kuijper
mikt liever hoger. „Sinds de
zomer van vorige jaar zitten
we in heel veel boardrooms te
praten. Als je echt iets aan
een ongezonde bedrijfscul-
tuur wilt veranderen, moet je
daar zijn. We merken dat
mensen van human resource
management niet echt lef
durven te tonen naar de top.
Of ze schieten meteen in de
doe-stand: een sporthonk,
een appeltje bij de balie.
Maar de mensen die al dat
appeltje aten, gaan dat nu op
kosten van het bedrijf doen.”

Lummelen
Voor het eigen netwerk, of
potentiële partners houdt
Mind & Health masterclas-
ses, over gymnastiek voor de
geest, gegeven door Wouter
de Jong, auteur van de best-
seller ’Mindgym’, of over de
waarde van het verlummelen
van je tijd, ook die van de
baas. Want even lummelen
op een dag verhoogt de crea-
tiviteit (en dus ook de ar-
beidsproductiviteit).

Kuijper doet nog steeds
dingen onbezoldigd, zijn
vaste bedrijfsbezoekjes bij-
voorbeeld, maar is dat wel
gaan begrenzen. „Dat is het
vervelende met dienstverle-
ning: mensen denken te
gauw dat kennis gratis is.”

Toch heeft hij zijn eigen
model met energizers niet
gepatenteerd, of anderszins
beschermd. In theorie kan
iedereen het kopiëren. „Of je
nou als miljonair, praktisch
of hooggeschoolde, als 24- of
als 69-jarige binnenkomt,
iedereen verdient een ener-
gieker en wendbaarder leven.
Concurrentie? Dat woord
kennen we hier niet. Onze
missie hoeft niet via onze
portemonnee te groeien. Als
door dit verhaal iedereen er
straks frisser en fruitiger bij
loopt, hoe geweldig zou dat
niet zijn?”

Bovendien vertrouwt
Kuijper op zijn eigen exper-
tise, en op die hij in huis
haalde. „Als je zelf het idee
hebt, zit het in je DNA. Als
het een trucje is, prikken
mensen er doorheen.”

Robbert Minkhorst

Als je wilt dat personeel ’duurzaam
inzetbaar’ is, moet je beginnen bij de top.

Een masterclass over ’lummelen’.
EIGEN FOTO

’Wij
verkopen
liefdevolle
aandacht
voor jezelf ’

Peter Kuijper is zijn eigen businessmo-
del. Hij zag het in de badkamerspiegel
op 4 augustus 2004 en hij concludeer-
de: Dit. Niet. Meer. 

Bedrijfsprofiel
Duurzaamheid hoeft niet alleen om spullen te gaan. Mind

& Health uit Naarden begeleidt bedrijven die hun werk-
nemers gezond en gelukkig willen houden. Tot de klan-

tenkring behoren bijvoorbeeld het chique McKinsey en de
Staatsloterij, maar ook Van ’t Hek Funderingstechniek uit

de Beemster.

Eigenaar en oprichter Peter Kuijper van Mind & Health.

Een spindiagram met de
tien ’energizers’. Blauw is
de daadwerkelijke score,
rood het streven, groen
de ideale lijn.

Het was de arbodienst die
Patricia Koning, hoofd
personeelszaken bij de
Van ’t Hek Groep, Mind &
Health aanbeval. Een van
de directeuren wilde graag
medisch gekeurd worden.
De (uitgebreidere) scree-
ning in Naarden beviel zo
goed, dat is besloten om
het ’voor meer bedrijfsla-
gen binnen Van ’t Hek’
mogelijk te maken.

,,Vitaliteit, fysieke ge-
zondheid, competenties
en scholing vinden wij
heel belangrijk’’, zegt de
personeelsmanager van
het bedrijf in funderings-
technieken, met acht
werkmaatschappijen,
waarvan vier in de Beem-
ster en twee in Purme-
rend, en 350 (vaste) perso-
neelsleden. ,,Wij zijn be-
gaan met de duurzame
inzetbaarheid van onze
mensen.’’

Koning onderkent de
verrassende combinatie
van de harde bouwsector
met de zachte kant van
Mind & Health. ,,Het zijn
hier meer jongens van de
gestampte pot, dat klopt.
Peter heeft hier voor een
groep jonge mensen zijn
verhaal over zijn tien
energizers gehouden,
waarbij ik me afvroeg of
hij die connectie kon
maken. Ja dus. Er werd
quasi-grappig over ge-
daan, maar ze hebben het
wel opgepikt.’’

’Begaan met
personeel’


