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Hoe ik coach werd ...

‘In mijn banen gaat het steeds om congru-
entie tussen hoe je naar buiten doet en 
hoe je vanbinnen bent.’ Mirjam van Pagée 
begon als jeugdadviseur en coacht op haar 
50ste mensen met een partner met psychi-
sche klachten.

‘Al	sinds	ik	een	klein	meisje	was,	weet	ik	dat	

ik	iets	met	mensen	wil	doen	en	dat	zei	ook	

iedereen	tegen	me.’	Mirjam	van	Pagée	komt	

uit	 een	 onderwijzersgezin,	 maar	 midden	

jaren	 tachtig	 was	 er	 veel	 werkloosheid	 in	

het	onderwijs.	‘Dus	ben	ik	sociaal-cultureel	

werk	gaan	doen,	ik	had	geen	idee!’	

‘Na	 mijn	 afstuderen	 ontdekte	 ik	 de	 grote	

meerwaarde	 van	 mijn	 opleiding;	 ik	 had	

geleerd	 om	 methodisch	 te	 werken.	 Een	

doelgroepanalyse	 maken,	 de	 doelstelling	

en	dan	pas	de	methode.’	Naast	een	baan-

tje	 in	het	 jeugd-	en	 jongerenwerk	deed	ze	

de	 post	 hbo-opleiding	 journalistiek.	 Ook	

volgende	zij	vakken	bij	 theologie.	 ‘Ik	vond	

zingeving	toen	al	heel	belangrijk.’	

Mirjam	 ging	 fulltime	 werken	 als	 adviseur	

jeugd	en	jongeren	bij	de	Protestantse	Kerk	

in	Nederland.	‘Je	moet	je	voorstellen	dat	de	

protestantse	kerk	een	enorm	netwerk	had	

aan	 vrijwilligers	 die	 voor	 jongeren	 dingen	

organiseren	 als	 sport,	 muziek	 en	 cursus-

sen.	 Zij	 waren	 gretig	 om	 te	 leren	 over	 de	

ontwikkelingsfasen	 van	 kinderen,	 orde	

houden	en	activiteiten	bedenken.	Ik	trainde	

hen	zonder	gehinderd	te	worden	door	enige	

kennis	over	trainen’,	lacht	ze.	‘Ik	moest	de	

groep	steeds	een	of	twee	stappen	voor	blij-

ven	en	dat	lukte.’

Daarna	stapte	Mirjam	over	naar	adviesbu-

reau	 Lava,	 waar	 ze	 jeugdwerkers	 trainde	

voor	de	provincie	Gelderland.	‘Dit	was	een	

professionelere	 organisatie	 en	 ik	 kon	 een	

trainersopleiding	 volgen.’	 Na	 de	 afronding	

hiervan	vond	ze	snel	een	baan	bij	SBI	waar	

zij	 ondernemingsraden	 trainde.	 ‘Dat	 is	

een	 heel	 interessant	 gebeuren.	 Ik	 kon	 de	

training	indelen	zoals	bij	mij	paste	en	heel	

veel	verschillende	groepen	kwamen	langs’,	

vertelt	ze	enthousiast.	‘”Jij	traint	coachend”	

zeiden	 deelnemers	 soms	 en	 daar	 zat	 wel	

wat	in.’	

Aan	 het	 einde	 van	 de	 SBI-periode	 volgde	

ze	een	opleiding	tot	presentatiecoach.	‘Wie	

ben	ik	en	hoe	zet	ik	mezelf	neer?	Eigenlijk	

gaat	het	om	congruentie	tussen	hoe	je	naar	

buiten	bent	en	hoe	je	vanbinnen	bent.	Het	

verschil	tussen	de	“nulmeting”	en	de	eind-

opname	 van	 een	 training	 kan	 deelnemers	

zó	gelukkig	maken!’

Naast	 SBI	 begon	 Mirjam	 ook	 met	 Villa	

Balans.	 ‘Helaas	 heb	 ik	 veel	 moeten	 man-

telzorgen;	 voor	 mijn	 moeder,	 grootvader	

en	partner.	Ik	wilde	iets	doen	voor	mensen	

die	 een	 partner	 hebben	 met	 psychische	

klachten.	Zij	vragen	niet	om	ondersteuning,	

krijgen	deze	meestal	niet,	maar	hebben	die	

wel	nodig.	Ik	vond	een	compagnon	in	Ingrid	

Schoen	en	we	hebben	samen	de	stichting	

Villa	Balans	opgericht.	Met	onze	eigen	coa-

chingsmethodiek	 ‘Huis	 van	 je	 Leven’	 heb-

ben	 we	 al	 talloze	 mensen	 begeleid	 naar	

meer	balans.	

Samenwerken	 is	 voor	 Mirjam	 cruciaal.	

‘Ondernemerschap	 staat	 of	 valt	 met	 de	

kwaliteit	van	 je	dienst	of	product,	daarom	

is	 het	 nodig	 dat	 je	 elkaar	 versterkt.’	 Toen	

het	dienstverband	bij	SBI	ophield,	moest	ze	

kiezen;	ga	ik	een	nieuw	dienstverband	zoe-

ken	of	word	ik	fulltime	ondernemer?	‘Ik	ben	

kostwinner	en	dus	heb	ik	een	parttimebaan	

gezocht	om	een	stabiel	inkomen	te	hebben.	

Als	 trainer	 bij	 de	 FNV	 Kaderacademie	 heb	

ik	 een	 basisinkomen	 en	 daarnaast	 werk	

ik	twee	dagen	voor	mezelf.	Zo	kan	ik	doen	

wat	 ik	belangrijk	vind,	zoals	het	coachnet-

werk	van	Villa	Balans	uitbreiden	en	samen	

met	Ingrid	het	boek	Samen leven met psy-

chische klachten	schrijven.	Die	combinatie	

geeft	mij	voldoening	én	rust.’	(NvO)

Mirjam van Pagée
Van jongerenwerker tot balanscoach

‘Het is nodig  
dat je elkaar  
versterkt.’fo
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