
Aan het water van de Vliet, aan de rand van Lei-
den, woont Hein Griffioen (54), organisatieadvi-
seur en coach. Op het glas naast de voordeur het
logo van een klapwiekende vogel. Binnen heerst
stilte. Griffioen  - boomlang, een brede glimlach -
is een bedachtzame prater. 
Het gesprek wordt twee keer onderbroken. Een gla-
zenwasser die tijdens het interview het hele pand
onder handen neemt, krijgt een kopje koffie. Even
later belt hij aan om het weer terug te brengen.
Griffioen is een man van aandacht. Het geloof is
voor hem daarvan de belangrijkste bron, zo zal in
de loop van het gesprek duidelijk worden.

Wat doen de mensen die door u gecoacht worden
voor werk?
“Ik coach nu een chirurg die merkte dat ze vast
liep in het grote ziekenhuis waar zij werkte. Hoe
nu verder, was de vraag. Ze heeft ervoor gekozen
weg te gaan bij dat ziekenhuis. Nu is zij op zoek
naar een nieuwe baan. 
Daarnaast coach ik onder andere de Raad van Be-
stuur van een borstkankerziekenhuis in Bilthoven.
Zij hebben een droom: ze willen de zorg voor borst-
kankerpatiënten vernieuwen. Ik adviseer hen in de
enorme breedte van de opdracht die zij hebben. Er
gaat veel goed, maar het kan op veel terreinen nog
beter. Het gaat er dan om op welke knoppen je
moet duwen om verandering te bewerkstelligen. 
Gek genoeg kom je dan al snel op spirituele ter-
men. Ik heb het vaak over de ziel van het zieken-
huis, bijvoorbeeld. De zorg is niet een gewone
dienst of een gewoon product. De zorg kwalificeert
zich op het ethische aspect, met een term van de
filosoof Herman Dooyeweerd. Dat betekent de lief-
devolle presentie naast de medemens in nood.”
“Dat dat niet overal vanzelf spreekt, heb ik ook zelf
ervaren. Tweeënhalf jaar geleden werd bij mij pros-
taatkanker geconstateerd. Ik ben blij met het zorg-
systeem in Nederland, laat ik dat voorop stellen.
Maar ik was niet zo onder de indruk van hoe het
er aan toeging in de universitaire kliniek waar ik
behandeld werd. Ik ben 35 keer bestraald, en ik
had daarbij voortdurend het gevoel dat ik een hin-
derlijke onderbreking was van het op zich goed lo-
pende logistieke proces. Het ging niet om mij als
persoon, maar ik moest zo vlot mogelijk door dat
dure apparaat heen. Dat voel je als patiënt haarfijn
aan.”

U bent gelovig, u gaat wekelijks naar de kerk. Waar
was God voor u in het ziekenhuis?
“Ik herinner me een concrete ervaring, de tweede
keer dat ik een MRI kreeg. Ik ben behoorlijk claus-
trofobisch. De eerste keer kon ik mijn hoofd buiten
het apparaat houden en daar was ik heel blij mee.
De tweede keer ging ik echter head first erin. Dat
is niet fijn. Die buis is niet groot. Ik werd panisch.
Ik deed mijn ogen dicht en ik kon de impuls niet
weerhouden om een psalm te citeren. Toen ervoer
ik de aanwezigheid van Christus naast mij. Terwijl
hij er natuurlijk helemaal niet meer bij paste. Ik

had dus het geluk
van een religieuze er-
varing, die ook weer
veel voor de ontwik-
keling van mijn ge-
loof heeft betekend. 
Toen ik dus 35 keer
efficiënt lag te zijn
tijdens de bestralin-
gen, heb ik die mo-
menten benut om
samen met God te zijn. Ik heb steeds weer de psal-
men geciteerd die ik als kind had geleerd, toen

niet beseffend dat
dat zo’n steun zou
geven. 
Het geloof heeft me
geholpen in die tijd.
Ik ben niet onderuit-
gegaan. De gedachte
dat ik zou kunnen
sterven - ik merkte
dat ik die wel kon
hebben. Het zou ei-

genlijk wel mooi zijn om de Heer te ontmoeten.” 
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‘Ik ervoer de aanwezigheid van   
In een serie interviews gaat CW op zoek naar de drijfveren van christenen. Op welke manier heeft het geloof invloed op hun
dagelijks doen en laten? Vandaag deel 2: organisatieadviseur en coach Hein Griffioen helpt mensen te veranderen. Psalmen
hielpen hem door een moeilijke periode in zijn leven.

tekst en beeld Nels Fahner

Hein Griffioen: “Misschien is het wel niet zozeer dat ik naar hem op zoek ben, maar dat ik gevonden word.”

‘Het zou eigenlijk 

wel mooi zijn 

om de Heer te ontmoeten’
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