
Als VA heb je de vrijheid om te werken waar, wanneer, met wie en
hoe lang je met iemand werkt. En je wilt natuurlijk het beste van

het beste voor je klanten. En hoe belangrijk is het dan, dat het
goed gaat met je zelf? Mega belangrijk!

 
Hoe volgen Corry van Ginhoven en Mariska Algoe hun vibe?

Volgen hun vibe
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je een hoop kunt afdwingen door een positieve mindset." 
 
Mariska: "Het eerste wat er bij mij opkomt is de verbinding met mezelf.
Door die te volgen kan ik in verbinding komen met een ander. In die
verbinding kunnen we elkaar inspireren en in beweging zetten. En ik
geloof dat die golfbeweging ons beiden, maar ieder geval mij heel veel
energie geeft. Ik merk dat ik in een goede vibe zit als ik rustig en kalm
ben van binnen en vanuit die rust en kalmte bruist het van de ideeën. Ik
voel me dan supersterk alsof ik de hele wereld aan kan.
 
Wat was voor jou de belangrijkste reden om voor jezelf te starten?
 
Corry: "De belangrijkste reden om voor mezelf te beginnen was vrijheid.
Door mijn gezinssituatie is het voor mij belangrijk dat ik flexibel kan zijn
in mijn werktijden. Mijn zoontje Teun (7 jaar) is lichamelijk gehandicapt
en heeft 24 uur per dag zorg en hulp nodig. Ik pas nu, samen met mijn
vriend Martijn (ook ZZP’er sinds kort), onze indeling aan aan de agenda
van Teun. Dat voelt voor ons enorm vrij! Ook heb ik nu meer balans
tussen werk en privé. Ik kan nu makkelijk overdag een stukje me-time
inplannen en dan bijvoorbeeld ’s avonds een uurtje extra werken als het
nodig is. Perfect voor mij!"
 
Mariska: "De belangrijkste reden om voor mezelf te starten was een diep
gewortelde wens voor meer balans in het gezin. Ik heb altijd hele drukke
banen gehad en had altijd heel veel stress. Maar de stap zetten naar voor
mezelf beginnen durfde ik niet. In 2018 ben ik goed ziek geweest en dan
verandert alles. Door die situatie was er weer ruimte. Ik heb hard aan
mezelf gewerkt en toen ging de knop om. Toen ging alles bijna vanzelf."
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Waar denk jij aan bij 'volg je vibe'?
 
Corry: “Als ik denk aan 'volg je vibe' denk
ik aan uitstralen wat je aan wilt trekken
vanuit je omgeving. Het hoeft voor mij
niet altijd een zakelijk doel te hebben. Ik
wil mijn vibe het liefst altijd aantrekken.
Ik houd van positiviteit, een rechte rug
en opgeheven hoofd. Als ik in mijn vibe
zit, lijkt het universum te doen wat ik
wil. Alles lukt, ik voel me lekker en
ontspannen. Alles gaat net even
makkelijker. Daarom geloof ik ook dat



mogen genieten. Zij overleed 3 maanden na haar geboorte aan (wat later
bleek) dezelfde aandoening als onze zoon Teun heeft. Zij heeft niet alleen
ons, maar iedereen, die ook maar via een zijden draadje aan ons
verbonden was, zoveel geleerd. Bijna niemand heeft haar ontmoet, maar
iedereen 'kende' haar. Dat was bijzonder om mee te maken."
 
Mariska: "Ja, heel goed. Ik werkte in dienstverband, had het al jaren niet
naar mijn zin, maar we hadden ook net kinderen gekregen. Ik sliep jaren
super slecht, had een hoge mate van stress en zag op momenten het
leven niet zitten. Ik was totaal uit contact met mezelf en liep echt rond als
een moeder-robot. Ik zei tegen mezelf: je moet doorgaan en had daar
allerlei overtuigingen bij. Wat ik echt geleerd heb is goed naar mezelf te
luisteren. De signalen die ik krijg niet meer te negeren.  Ze willen je
namelijk echt iets vertellen."
 
En kijk jullie nu eens. Een en al vibe. Hebben jullie nog een leuke klant-
anekdote?
 
Corry: "Ik heb een klant geholpen bij een workshop 'Mindfulness' op de
Libelle Zomerweek. Zij leidde workshops en ik assisteerde haar. De
reacties van de deelnemers waren zo gaaf, open en soms ontroerend. Dat
vond ik heel bijzonder om samen met haar te mogen doen."
 
Mariska: "Ik weet goed dat ik werd ingewerkt door mijn eerste klant en ik
de materie snel eigen maakte en schijnbaar de juiste vragen stelde. Op
dat moment was er onzichtbaar vuurwerk - wij gaan mooie dingen doen
samen. Dat was een heel fijn gevoel voor allebei."
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Kun je je een situatie herinneringen
waarin je niet goed in je vibe zat?
 
Corry: "10 jaar geleden was ik zwanger
van onze dochter Fiene. Die
zwangerschap maakte dat wij heen en
weer geslingerd werden tussen hoop
en verdriet. Met 32 weken werd dit
dappere meisje geboren. Lichamelijk
heel zwak, maar een verschrikkelijke
dosis doorzettingsvermogen. Wij
hebben drie maanden lang van haar 
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HOE TEVREDEN

BEN JE OVER...
 

O P  E E N  S C H A A L  V A N  1  T O T  1 0

LEARNING TO
THINK AHEAD
WR I T T E N  B Y  J A C Q U E L I N E

T H OM P S O N

8,5
Gezondheid
"Ik voel me weer rustig in
mijn lijf. Hard aan gewerkt!"

8
Liefde
 "En dan doel ik op de liefde
voor mijn gezin en mijzelf."

9-
Geluk
"Ik heb geleerd om me niet
meer zo druk te maken." 

9,5
Balans
"Ik sta zelf weer op één.
Aanradertje, hoor!"

7
Succes
"Een vliegende start als VA,
maar nog spannend!"

6 Gezondheid
"Ik krijg meer rust, dus dit
cijfer gaat stijgen!"

10 Liefde
"Naast mij staan een lieve
man en twee zonen."

8 Geluk
"Ik ben gelukkig met de
keuzes die ik heb gemaakt."

8 Balans
"Ik krijg steeds meer de
balans die ik zou willen."

8 Succes
"Ik voel me heel succesvol in
dicht bij mezelf blijven."
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Dit artikel stond in de 

zomereditie van VA magazine 

"Volg je verlangen".

 

 Het magazine is te gaaf en waardevol

om niet helemaal te lezen. 

Voor slechts € 2,95 is 

hij helemaal van jou.
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