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De communicatieprofessional
als facilitator van
betekenisvolle ontmoetingen
Jacky van de Goor werkt als organisatiecoach voor vitale organisaties.
Vragen op het gebied van zingeving spelen daarin een grote rol. Wie ben
ik, wat doet er werkelijk toe? Het zijn vragen die haar na aan het hart
liggen. In het najaar van 2012 zit ze thuis tv te kijken en stuit ze op de
film After Life van de Japanse regisseur Koreeda. Daarin krijgt een groep
mensen die zojuist overleden zijn de opdracht om uit hun hele leven één
herinnering te kiezen om mee te nemen naar het hiernamaals. Alle andere
herinneringen worden gewist. Van de Goor is onmiddellijk gegrepen door
deze vraag: die ene herinnering moet wel heel betekenisvol zijn!
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Betekenisvolle momenten
“Verhalen zijn daarin een geweldig middel. In de
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Depressie is gerelateerd aan zingeving
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