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Met dit magazine wil ik je inspireren om het maximale uit 
jezelf te halen. Wil jij ook vrienden of collega’s verrassen 

met een persoonlijk exemplaar van dit magazine? Op 
uitblinken.nl kun je de digitale versie downloaden. Gratis!

Wil je vaker geïnspireerd worden? Lees je graag een 
korte, krachtige blog over verandermanagement? 

Op uitblinken.nl kun je je aanmelden voor het 
tweemaandelijkse e-zine. Gratis!

Redactieteam

Fotografie

Vormgeving

“Vertrouw op 
je talent en 
creativiteit.”
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betekent dat je het goede in elkaar naar boven 
brengt. Precies dat is wat ik zo waardeer in onze 
vriendschap: wij hebben plezier met elkaar en 
tegelijkertijd geeft Marian mij altijd stof tot na-
denken.

Allemaal zijn we ooit kind geweest, en sommi-
gen zijn het gelukkig voor een klein stukje geble-
ven. Daarom in dit nummer een eerbetoon aan 
alle moeders. Mijn moeder is helaas overleden, 
net als die van Rob en Jos Nijhuis. Het gemis 
dat achterblijft, herken ik enorm in hun verhaal. 
Deze twee broers halen herinneringen op: wie 
hun moeder was en wat zij voor hen heeft be-
tekend. Thea Nijhuis-Kuijpers was een onder-
neemster avant la lettre. Wat een mooi mens!

Het barst in Nederland van de talenten. Het in-
terviewen blijft me dan ook boeien. Ik wil weten 
wat iemand drijft, waarom Waseem doet wat hij 
doet of waarom Vera nu voor zichzelf kiest. Van 
secretaresse tot CEO, van allochtoon tot laagge-
letterde, van ondernemer tot schrijfster. Steeds 
word ik weer verrast door de bevlogenheid die 
zich openbaart zodra ik mijn vragen stel. Ook 
dit keer spat de trots van de foto’s.

Dromen is van een andere orde dan ambities re-
aliseren. Ook hier is er maar één weg: als je iets 
graag wilt, ga het dan regelen. Stap over je eigen 
grenzen heen. Weet de betrokkenheid van de 
kanjers in jouw organisatie te stimuleren en je 
bedrijf gaat vliegen. Vind je dat moeilijk of lukt 
het je maar niet? Dan mag je me altijd bellen, 
want aan die groei een bijdrage leveren, vind ik 
het mooiste wat er is. 

Welke stap zet jij?

en paar dagen voordat ik voor de eerste keer verantwoordelijk zou worden voor een dou-
ble digit miljoenenomzet kreeg ik het benauwd. Heel benauwd. Willibrord, mijn schaduw-
manager van toen en een oude rot in het vak, bleef rustig. Hij luisterde, liet mij praten en 
stelde daarna de enige juiste vraag: “Wat ga je doen als je volgende week maandag begint?” 

Dat gevoel dat het me misschien niet zal lukken om een goed resultaat neer te zetten, heb 
ik vaker. Bijvoorbeeld aan de vooravond van een stevige interim-opdracht of wanneer ik 
een volgende stap op de carrièreladder zet. Kortom, als alles zo nieuw is dat ik nog geen 
idee heb waar ik beginnen moet. 

Ik heb de luxe dat ik in zeer verschillende branches en managementrollen mag werken. 
Mijn werkveld van verandermanagement strekt zich uit van de bouw tot de verzekerings-
branche, van ingenieurs tot juristen, van start-up tot beursgenoteerd bedrijf. Iedere keer 
weer vind ik het moedig wanneer een opdrachtgever mij als de eerste vrouwelijke direc-
teur benoemt of als aandeelhouders mij vragen voor een commissariaat terwijl ze pas 
éénmaal met mij hebben gesproken. Dat vertrouwen raakt me. Het maakt dat ik er alles 
aan zal doen om de ambitie die voorligt ook daadwerkelijk te realiseren. En het liefst nog 
een beetje meer dan dat.

Spanning is een bijzonder fenomeen. Het verwart je en tegelijkertijd trekt het je aan. Ik 
vind het ook telkens weer prachtig, die uitdaging. Het haalt het beste in me naar boven. 
Onlangs hoorde ik mijzelf in een crisissituatie roepen: “Mooi, we gaan wat doen!” Als het 
spannend wordt, blijf juist dan in beweging, is mijn motto. 

Willibrord had destijds helemaal gelijk: het enige wat je aan onzekerheid kunt doen, is 
gaan ontdekken waar het echt over gaat. Door gewoon de eerste stap te zetten. Die bewus-
te maandagochtend ben ik eerst maar eens handen gaan schudden. Aan het einde van de 
dag wist ik al veel meer. Na het bijwonen van enkele overleggen in de dagen daarna, had 
ik aan het eind van de week zelfs al ideeën over hoe we méér omzet konden genereren. 
Die scherpte kreeg ik alleen door het omarmen van de onzekerheid die eraan voorafging. 

Uitblinken gaat voor mij over groeien. Vertrouwen op je talent en je creativiteit. Geloven 
in wie je bent en tegelijkertijd de feedback durven te arrangeren. Het gaat over kansen 
pakken die voorbijkomen, of je dat nu moeilijk vindt of niet. Het gaat over vooruit willen 
en over iedere keer weer de grens verleggen van wat je aandurft. Daarin de spanning op-
zoeken, maakt voor mij dat werken zo heerlijk is.

In 2012 mocht ik in Heidelberg drie dagen optrekken met hoogleraar zorgethiek Marian 
Verkerk. Uit die ontmoeting is een dierbare vriendschap ontstaan. Mensen leven in relatie 
en relaties komen in vele soorten en maten. Daarover schreef Marian een prachtige filo-
sofische bespiegeling. Marian en ik zijn het met elkaar eens dat leiderschap in elk geval 
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“Mijn werk is mijn leven en 
mijn leven is mijn werk.”
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“Hoe relaties 
werken, vind ik het 
ingewikkeldste wat 

er bestaat. Alles 
wat ik daarover 

kan leren, en vanuit 
die zoektocht 

aan mensen kan 
vertellen, vind ik 
geweldig. Of dat 

nou bij organisaties 
is of in mijn 
privéleven.”

Danielle Braun 
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AAchttien jaar was je toen je voor antropologie koos. Hoe bepalend is die keuze voor je 
carrière gebleken?
“Het is mijn levenslange passie. Ik kom uit een multireligieus gezin met een joodse vader en 
een katholieke moeder. Ik heb ook nog op een christelijke school gezeten. Toen ik vijftien 
jaar was, zocht ik in de Koran, de Thora en de Bijbel naar overeenkomstige teksten. Ik was 
totaal gegrepen door het idee dat het geloof en daarmee de hele levensinvulling van mensen 
zo verschillend kan zijn. Voor mij was het allemaal hetzelfde. Ik begreep niet dat ze elkaar 
daar de hersenen voor insloegen. 

Af en toe krijg ik van die meewarige blikken. Gaat het wel goed met je work-life balance? 
De mythe dat hard werken slecht is. Voor mij is mijn werk mijn leven en mijn leven is mijn 
werk. De vraag is hoe je dat op een goede manier doet. Veldwerk is tegelijkertijd vakantie. 
Ik vind het fantastisch om met vrouw en kinderen naar een Toraja-begrafenis te gaan. Het 
is zo mooi dat je dat met elkaar kunt delen. Natuurlijk balen ze als ik vervolgens twee uur 
zit te schrijven. Maar ze snappen ook heel goed dat ze juist door mijn vak zo’n bijzondere 
gebeurtenis kunnen bijwonen.

Mensen zeggen soms dat ik een heel stabiele carrière heb. Dat is niet zo, ik heb tien jaar 
nauwelijks gewerkt. Met volle passie ben ik thuismoeder geweest en heb ik voor een couveu-
sekindje gezorgd. Ik zeg altijd tegen vrouwen die besluiten een tijdje eruit te gaan, en tegen 
mannen ook, dat het niet het einde van de wereld is. Zolang je gepassioneerd blijft, kun je op 
allerlei manieren weer je loopbaan oppakken.”

Samen met Jitske Kramer schreef je De Corporate Tribe. Het is Managementboek van het 
Jaar 2016 geworden! Hoe ontstaat zo’n enorm succes?
“Veel mensen vroegen ons wat we toch deden in die directiekamers. ‘Jullie kijken anders. 
Kun je mij dat ook leren?’ Eerst zeiden we altijd nee, dat is van ons. Totdat Jitske en ik bij 
elkaar zaten en zeiden dat het eigenlijk wel cool zou zijn om het wél te doen. Maar dan echt 
goed. Laten we een leergang beginnen! Lachen, een leergang. Ik dacht dat als we vijf mensen 
zouden krijgen, het al geweldig zou zijn. Kregen we er meteen achttien. 

Voor die leergang hebben we gezocht naar een soort van canon van de corporate antropolo-
gie. Echt gezocht. Het was er niet. Toen hebben we het zelf maar geschreven. Allebei hebben 
we tien jaar studie en twintig jaar werkervaring in de leergang gestopt. De blogs en korte 
verhaaltjes die we al publiceerden, hebben we verzameld. We zijn de bedding erbij gaan 
schrijven en een inleiding. Toen hadden we een boek.

De ambitie zat er vanaf het begin in, maar meer nog een beetje grappend. Bij de uitgever 
stelden we wel de vraag: ‘Wat moeten we doen om managementboek van het jaar te wor-
den?’ Dat je het dan ook nog wordt! Het is nu bijna 20.000 keer verkocht. Dat is veel voor 
Nederland. Ik ben ook echt verbaasd over hoe mensen het gebruiken. Het ligt als een soort 

van bijbel op bureaus. Bij een van de ministeries hebben mensen kaartjes met de opdracht 
om bladzijde 200 van De Corporate Tribe te lezen en daar een teamplan op te maken. Daar 
kan ik echt ontroerd door raken. Het boek is in april in het Engels uitgekomen. We hebben 
al uitgeverijen in Zwitserland, Iran, Indonesië en Korea! Het gaat maar door. Bizar.”

‘Wees jezelf en pas je aan’ is jouw motto. In veel organisaties is dat een heel groot dilem-
ma. Hoe ga jij daarmee om?
“Ik weet dat boekenwijsheid niet werkt. Daar ben ik me heel erg van bewust. Ik mag heel 
veel zeggen in de bestuurskamer. Niet met het doel om te kwetsen, maar met het doel om 
het beter te maken. Vanuit volledige compassie. Mijn werk bij het COA en daarvoor bij de 
politie is bepalend geweest voor hoe ik tegen organisaties en leiderschap aankijk. Ik geloof 
heel erg dat je het menselijke in organisaties moet houden. 

In organisaties wordt vaak geprobeerd de verschillen te dimmen. Maar juist door de ver-
schillen te vergroten, eerst, kan het daarna versmelten. De vraag is niet of je aan conflict 
doet. Er is conflict. Altijd. In jezelf, in groepen, tussen twee mensen of twee landen. De vraag 
is wat je doet met dat conflict. Mijn ervaring is dat het conflict vaak verdampt als je het ge-
noeg aandacht geeft. We zouden echt meer de dialoog op het scherpst van de snede moeten 
durven voeren. Ook in managementoverleggen.

29 jaar was ik toen ik als directeur de sleutel kreeg van een COA-centrum met een bezetting 
van 800 mensen. Ik herinner me nog heel goed het moment dat ik gebeld werd door de 
hoogste baas. ‘Je krijgt er 200 asielzoekers bij’ , zei hij. Ik sputterde nog even dat we al bom-
vol zaten, maar had snel door dat als hij zelf belde het niet de vraag was óf maar hoe ik dat 
ging regelen. Een uur later stonden er 200 mensen voor me met alleen een tandenborstel in 
de hand. Toen heb ik echt geleerd dat je niet moet denken dat je in control bent. Het enige 
wat je dan kunt doen, is aan je medewerkers vragen: ‘Jongens, hoe gaan we dit doen?’ Im-
proviseren. De plaatselijke shoarmatent bellen. Zelf een mobiele wc pakken en die ergens 
neerzetten. In drie weken tijd ben ik volwassen geworden.

Holding space is voor mij dat je mensen de ruimte geeft om zelf hun transitie vorm te geven. 
Dat je magische tijd schept waarin in organisaties het echte, moedige gesprek kan worden 
gevoerd. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Je moet de voorwaar-
den scheppen om dat met elkaar in dialoog te doen. Dat is holding space. Dat is ook wat ik 
probeer te doen, voor een zaal met duizend mensen of voor drie bestuurders, of waar dan 
ook.

Ik geloof heel erg dat mensen behoefte hebben aan zorg in leiderschap. Dus bijna de moe-
derlijke, of vaderlijke als je man bent, vorm van leiderschap. Echt luisteren naar je mensen 
en naar de stem van de minderheid. Elke mening telt. Het is geen pleidooi voor polderen. 
Het wil ook niet zeggen dat je iedereen gelijk geeft, maar wel dat alles er mag zijn. Dat kan 

“Ik heb een boosheid 
in me om dingen te 

veranderen.”

Danielle Braun
Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Boudeweijn Bernardus
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als je als leider een bedding maakt waarin mensen zich ontwikkelen 
en zichzelf kunnen zijn. Als je totaal accepteert wat er is, ook al vind 
je het niet leuk. Ik werk veel met deep democracy, een methode uit 
Zuid-Afrika. Daarin luister je naar de stem van de minderheid en 
neem je een beslissing pas nadat je alle perspectieven hebt meege-
wogen.” 

Je bent samen met Jitske een bureau aan het bouwen, een tribe 
zoals je het zelf noemt, zodat je meer organisaties kunt bedienen. 
Het boek gaat internationaal. Dit alles gaat groot worden. Waar 
doe jij het voor?
“Ik heb geen idee waar ik over tien jaar sta, ik heb mijn loopbaan 
nooit gepland. Mijn checklist is impact, lol en geld. Zo simpel. Vaak 
krijgen we de opmerking dat Jitske en ik commercieel zijn en een 
grote mond hebben. Dat is zo Nederlands. De mythevorming over 
vrouwen die zich laten zien en horen. Hou eens op met te miepen 
over succes. Ik hou van grote zalen, om op het podium te staan en de 
grens tussen theater, wetenschap en de praktijk op zijn kop te zetten. 
Ik wil vooral impact vergroten. Dat er overal in organisaties moe-
dige gesprekken en goede dialogen worden gevoerd. We kunnen zo 
veel leren van wat we al weten. De wereld is zo gaaf, zo mooi. Het is 
allemaal al bedacht. Alles is er al. 

Samenwerken met Jitske is fantastisch. Working independently to-
gether. Jitske gelooft dat mensen in principe goed zijn, en soms niet. 
Ik denk precies andersom. Mensen worden beesten als je ze niet in 
toom houdt. Uiteindelijk willen we gewoon die sterke leider, ook 
al weten we dat het niet goed voor ons is. We willen iemand die 
ons in toom houdt. Als we die niet hebben, gedragen we ons niet 
netjes naar elkaar. Ten diepste geloof ik dat je mensen moet leren 
dat het niet vanzelf gaat om je een beetje te gedragen. Beschaving en 
democratie is gewoon knetterhard werken met elkaar. Daar zit mijn 
passie. Dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.”  U
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“Wees jezelf en pas je aan.”

“Ik blijf hoop 
houden dat we het 

met elkaar beter 
kunnen.”
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E e n m a a l  b o v e n  o n t d e k t e  i k  d a t  n a  e l k e  t o p  w e e r  e e n  v o l g e n d e  t o p  l o n k t .  H e t  i s  o o k 
d e  w a n d e l i n g  e r n a a r t o e  d i e  d e  i n s p a n n i n g  d e  m o e i t e  w a a r d  m a a k t . 

DE WANDELING
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‘Untit led’  (Marthe Z ink,  2016),  Col lage and 
acry l ic  paint  on papyrus paper,  35 x 26 cm

Dit is wat ze moet doen. Uitblinkster 
Marthe Zink (Blue Monday-editie, janua-
ri 2015) bouwt zeven dagen per week aan 
haar oeuvre. Met engelengeduld creëert 
ze haar kunst. Jaloersmakend compro-
misloos. Met volle overgave. Minutieus 
bouwt ze haar figuren op, in potlood en 
inkt, en in de haar zo kenmerkende eigen 
stijl. Honderd uur stopt ze in een werk 
van 35 bij 26 centimeter. 

Inmiddels exposeert ze solo én interna-
tionaal. Ze vliegt uit naar Leipzig, Gent 
en Venetië. Alleen het Guggenheim blijft 
nog een droom. Een kwestie van tijd 
voordat ze ook daar in de collectie wordt 
opgenomen.

Op marthezink.com vind je meer van 
haar werken en een overzicht 
van haar tentoonstellingen. Nu nog  
betaalbaar, binnenkort zeldzaam.



“Salaam, onze begroeting, 
betekent vrede.”
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Waseem  
Alkhateeb
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N ik een assistente heb die dat weet en heel goed regelt. Maar soms 
kom je in een situatie waarin geen halal eten is. Dat is vervelend. Dat 
betekent voor mij dan: niet eten totdat ik daar weg ben en daarna bij 
McDonald’s, bij wijze van spreken, een broodje vis halen.

Moslimmannen en -vrouwen geven elkaar geen hand. Ik heb de 
keuze gemaakt om dat soms wel te doen. In de westerse samenleving 
is dit zo normaal en voor mijn werk is het soms gewoon onoverko-
melijk. Zeker daar waar ik dagelijks nieuwe relaties ontmoet, is het 
niet te doen om dit elke keer te moeten uitleggen. Maar zoenen is 
een stap te ver en probeer ik in alle gevallen te vermijden.”

Je bent heel hecht met je ouders, je hebt nog steeds een sterke 
relatie met hen. Wat is het belangrijkste wat je ouders je hebben 
meegegeven?
“Zij hebben mij geleerd om nederig te zijn. Uiteindelijk gaat het om 
hoe respectabel je bent als mens. Dat komt niet met geld. Respect 
komt met wat je doet, voor de samenleving, en hoe je met mensen 
omgaat. In managementtrainingen krijg ik vaak terug dat ik in het 
begin de kat uit de boom kijk. Dat komt daarvandaan.

Wat je vaak ziet, is dat men wil dat mensen assimileren, dat ze ver-
dwijnen in de samenleving. Dat maakt de samenleving alleen maar 
zwakker, dan krijgen we mensen die allemaal hetzelfde zijn. Als je 
leert te integreren met elkaar en je normen en waarden stroken met 
de samenleving waarin je leeft, dan is het supermooi. Want dan ont-
moet je elke dag weer iemand met een andere achtergrond waar je 
van kunt leren en met respect mee kunt omgaan.

We wonen nu in Nederland, we worden beschermd door de Ne-
derlandse regering, samenleving, hoe je het ook wilt noemen. We 
krijgen allemaal mogelijkheden. Dat betekent dat wij ook iets terug 
moeten doen voor dit land. Wij houden ons aan de regels en inte-
greren in de samenleving, zonder onszelf los te laten. Het betekent 
ook dat wij dit land moeten beschermen. Als Nederland, hopelijk 
gebeurt dat nooit, in oorlog zou komen, heb ik vanuit mijn geloof de 
verplichting om dit land te beschermen. Ook als mijn buurman of 
iemand op straat wordt aangevallen, heb ik daarin een rol om ervoor 
te zorgen dat we in een harmonieuze samenleving kunnen leven.”

Naast je werk ben je ook maatschappelijk heel actief. Je hebt bij-
voorbeeld een zeer succesvolle sjiitische jongerenorganisatie op-
gericht. Waarom?
“Ik word beschouwd als de tweede generatie Irakezen. Onze ouders 
hebben hun jeugd allemaal doorgebracht in Irak, daardoor waren 

“Ik ben een 
Iraaks-Engelse 
Nederlander.”

“Mijn achtergrond ligt in 
Irak. Ik ben in Engeland 

geboren, dus dat 
staat in het midden. 

Nederlander noem ik 
altijd als laatste, want 

dat is wat ik mij het 
meeste voel. Ik ben 

hier al sinds ik negen 
jaar ben. Ik ben hier 

opgegroeid en heb er 
mijn studie gedaan. 
De meeste van mijn 

vrienden wonen hier.”

Nog steeds leef je in een mix van culturen: je bent getrouwd met 
een Irakese, je woont in Nederland, je werkt internationaal. Wat 
voor effect heeft die diversiteit op je carrière?
“Het heeft mij heel veel geholpen. Ik heb bijna altijd in internatio-
nale omgevingen gewerkt omdat ik makkelijk verbinding maak met 
verschillende culturen. Dat heb ik al jong geleerd. Op school kon ik 
niet het gedrag laten zien dat ik thuis liet zien. En thuis kon ik niet 
het Nederlandse gedrag van mijn vrienden laten zien. De verbinding 
tussen beide culturen maken, dat moest ik nog leren. 

Partner worden bij KPMG of waar dan ook, was nooit een droom 
van mij. Het is echt nooit bij mij opgekomen. Ik heb altijd de uitda-
ging gezocht in het ontwikkelen van mijn intellectuele en persoon-
lijke skills. Als je ambitie en drive hebt, en je hebt de zegen dat je in-
tellectuele denkkracht hebt, dan bereik je dingen. Sinds een half jaar 
ben ik verantwoordelijk voor de KPMG Management Consulting 
praktijk in Nederland, met een omzet van rond de 75 miljoen euro. 
Een uitdaging die ik niet direct in het vizier had. Ik heb volmondig 
ja gezegd. Het is een eer om deze rol in te vullen en KPMG is immers 
voor een deel ook mijn bedrijf. Het is wel een fikse job.

Als je geen vrede hebt met wat je aan het doen bent en altijd alleen 
maar meer wilt, loop je op een gegeven moment tegen een muur 
op. Op mijn 36ste heb ik nu al een niveau bereikt waar veel mensen 
van dromen. Ik wil eerst van deze stap genieten. Er zit nog genoeg 
ontwikkeling in deze rol. 

Ooit wil ik wat gaan doen met een bedrijf dat iets produceert. Dat zit 
nog altijd ergens in mijn achterhoofd en dat zou ik heel gaaf vinden. 
Maar eerst wil ik aan een mooi en gelukkig gezin bouwen, succes-
volle kinderen zien opgroeien en heel veel lol en geluk met mijn 
vrouw hebben. Mijn vrouw Ayat houdt mij wat betreft balans tussen 
werk en privé uitstekend bij de les. Zij is mijn steunpilaar en zonder 
haar was ik niet zo ver als ik nu ben in mijn carrière. Het is eigenlijk 
onze carrière!”

Je bent overtuigd moslim. Het lijkt me dat dat niet altijd makke-
lijk is in je werk. Hoe ga je daarmee om?
“Het geloof is de basis van mijn bestaan. Het geeft mij een set be-
langrijke normen en waarden mee. Respect. Relativeringsvermogen. 
Logisch nadenken is daar ook onderdeel van. Je komt in moeilijke 
situaties, je krijgt te maken met dilemma’s, maar dat kan niet beteke-
nen dat je je normen en waarden meteen loslaat. 

Bijvoorbeeld: ik moet halal eten hebben. Ik zit nu in een positie dat 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Petra Spil jard
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bijvoorbeeld alle bijeenkomsten hier ook in het Arabisch. Dit terwijl 
de tweede generatie Nederlands als moedertaal heeft. Daarnaast was 
er weinig tot geen informatie over de sjiitische islam in het Neder-
lands beschikbaar. Dat is de reden dat we de sjiitische jongerenorga-
nisatie AJO hebben opgericht. 

Alle bijeenkomsten zijn in het Nederlands, want wij wonen hier. We 
bieden de jongeren een platform om de juiste informatie rondom 
hun geloof te kunnen verzamelen. En vooral ook hoe daarmee om te 
gaan in onze westerse samenleving. Het voelde als mijn taak om daar, 
samen met anderen, iets mee te doen. Sommigen zijn arts, anderen 
ingenieur. Allemaal ambitieuze jongeren die wat in hun mars hebben.

Het feit dat je moslim bent, betekent niet dat je geen Nederlander 
bent. Ik heb in mijn puberteit zelf ook die worsteling gehad. Mijn 
vrienden gingen op vrijdagavond en zaterdagavond naar de disco. 
Ze kwamen terug met allerlei verhalen over hoe dronken ze waren. 
Ik moest keuzes maken. Het heeft mij uiteindelijk geleerd dat je nog 
krachtiger bent als je werelden kunt verbinden. Als je respect voor 
jezelf hebt, word je ook door anderen gerespecteerd.”

Je bent enorm gedreven en ambitieus. Je slaapt bijvoorbeeld ge-
middeld maar vijf uur per nacht. Hoe belangrijk is werk voor je?
“Werk is voor mij een sociale plek waar je heel gave dingen doet met 
teams. Ik ben echt een mensenmens. Ik vind het ontzettend leuk om 
met teams te werken, nieuwe mensen te ontmoeten en resultaten te 
bereiken. Dat geeft energie. Het is een van de grootste adrenaline-
kicks die ik kan krijgen.

Binnen KPMG stuur ik nu een groep van bijna vijfhonderd collega’s 
aan. Allemaal eigenzinnige, heel slimme professionals. Door hen 
verantwoordelijkheid te geven, geef ik ze vertrouwen. Mijn stijl is 
mensen in hun waarde te laten en te respecteren. Aan de andere kant 
ook afspraken te maken en daar strak op te managen. Besluiten te 
durven nemen. Daar ben ik altijd helder in. Als het niet goed gaat, 
probeer ik te analyseren of het echt bij die persoon ligt of aan de om-
geving. En dan te kijken of ik kan helpen of het op de een of andere 
manier kan beïnvloeden. 

De relaties in mijn team zijn goed en we werken er continu aan om 
deze nog beter te maken. Belangrijk is dat we open naar elkaar zijn 
en elkaar aanspreken als het nodig is. Goed is niet goed genoeg voor 
mij. Ik wil targets overtreffen.

Als ik voor de klant werk, werk ik voor de klant, dan werk ik niet 
voor KPMG. Klanten weten dat het met Waseem goed komt. Dat er 
alles aan gedaan gaat worden om het beste resultaat voor de klant te 
behalen. Ik ga voor een tien. Altijd.” U

CV   WASEEM ALKHATEEB 
1980  GEBOREN IN MANCHESTER
1989  VERHUIST NAAR NEDERLAND
2001   BACHELOR COMPUTER SCIENCE, 

HAAGSE HOGESCHOOL, 
2001   ABN AMRO, IT SERVICES (PROJECT & 

PROGRAMMAMANAGEMENT)
2002   TROUWT MET AYAT
2005  GEBOORTE ZOON MAHDI
2006   MEDEOPRICHTER AHLALBAIT JONGE-

REN ORGANISATIE (AJO)
2007 - 2011 SENIOR CONSULTANT BIJ EQUATERRA
2008  GEBOORTE DOCHTER SARA
2011 - 2013  SENIOR MANAGER SHARED SERVICES 

& OUTSOURCING KPMG
2013 - 2014  PARTNER SHARED SERVICES & 

OUTSOURCING ADVISORY KPMG
2015 - 2016  PARTNER MANAGEMENT CONSUL-

TING – CORPORATE CLIENTS MARKET 
LEAD KPMG

2016 - HEDEN  HEAD OF MANAGEMENT CONSULTING 
NEDERLAND KPMG

2017  WORDT VOOR DE DERDE KEER VADER
2030  EIGENAAR PRODUCTIEBEDRIJF

“Ik ben echt 
heel resultaat-

gericht.”

TEAMCOACHING 
Als het loopt, als in een team iedereen elkaar blindelings 
weet te vinden, is het puur genieten. Dan wordt er veel 
gelachen, dan wordt er gewerkt – hard en zakelijk – en 
dan worden de doelen overtroffen. Soms gaat dat als 
vanzelf, soms hapert het. 

De dynamiek van een team, niets boeiender dan dat. 
Ongrijpbaar haast, en ook weer niet. De samenwerking, 
de onderlinge verhoudingen, het elkaar begrijpen. 
Telkens weer raakt het me wanneer het, met slechts 
een paar interventies, ineens begint te lopen. Het is 
goed kijken, het is aanvoelen, het is bespreekbaar 
durven maken. Het gaat over leiderschap. Over intuïtie. 
Over vakmanschap.

Een doel stellen, geeft richting. Een belofte doen, brengt 
actie. Gewoon gaan beginnen, leidt tot resultaat. En 
dat met elkaar. Samen. Machtig, toch!

WIL JE OOK IN EEN TOPTEAM WERKEN?
Het programma wordt toegespitst op jullie specifieke 
situatie. Met mijn persoonlijke aanpak weet ik jullie 
altijd de juiste stappen te laten zetten om het wél 
voor elkaar te krijgen. Samenwerken wordt een 
vanzelfsprekendheid.

In de sessies bepalen we waar jij en je managementteam 
met de organisatie naartoe willen én wat ervoor nodig 
is om dat met elkaar te bereiken. We scherpen de 
strategie aan, maken de samenwerking bespreekbaar 
en definiëren actieplannen. Samen houden we zicht op 
de vorderingen en het resultaat. 

Voor managers en directeuren die het maximale uit hun 
team willen halen.

Bel mij gerust op +31 6 53 725 614 of mail naar  
ineke@walravens.nl, voor meer informatie of om 
meteen met je team aan de slag te gaan. 
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Als je bang bent om te verliezen, kun je nooit écht winnen.

Bouw leergeld in. Als je niet mag vallen, dan kun je natuurlijk ook 
nooit opstaan. Geef jezelf de ruimte om fouten te mogen maken. 
Geef anderen eenzelfde kans. Geef ze de gelegenheid om ervan te 
leren en het daarna nog een keer te proberen. Om te kunnen oefe-
nen. Zorg dat ze één worden met de opdracht die ze hebben. Dat 
ze het als een spel ervaren, dat het werk haast als vanzelf gaat. Met 
plezier, met enthousiasme. Alleen dan krijgt de levensenergie van 
een organisatie de kans om te gaan bruisen. En als het eenmaal 
bruist, dan is het niet meer te stoppen. Dan komt het succes haast 
als vanzelf aanwaaien. Dan word je dagelijks verrast met buiten-
gewone klanten, met uitzonderlijke resultaten of met magnifieke 
uitvindingen. Alsof het uit een zwarte, hoge hoed wordt getoverd. 
Door jou! Want ook jij kunt toveren. Het enige wat je hoeft te doen, 
is in beweging te denken, niet in blokkades. Schrap het woord nee 
uit je vocabulaire. Ga mee in een voorstel. Maak er een uitwisseling 
van. Zorg dat er energie komt. Vergeet het woord functiebeschrij-
ving. Stop met het bespreken van de voortgang van actielijsten. Als 
jij of je collega’s niet uit jezelf de actie oppakken, of anders aange-
ven dat jullie hulp nodig hebben, dan klopt er iets niet. Je verdoet 
je tijd als al je afspraken altijd precies een uur moeten duren. Alsof 
elk overleg evenveel aandacht nodig heeft. Wat zou er gebeuren als 
je aangeeft dat je maximaal een kwartier de tijd hebt? Simpel. De 

kern komt op tafel. Je kunt je niet meer verstoppen achter moeilij-
ke woorden. Je gaat vanzelf het enige juiste doen. Bovendien houd 
je drie kwartier over om aan de slag te gaan. Om in actie te komen. 
Fantastisch! Je gaat leren!

Beweging brengt energie.

In de details zit het succes. In de perfectie van de uitvoering zit het 
geniale. Dat is met alles wat wij doen. Succesvolle organisaties heb-
ben vaak een soortgelijk product of dienst als hun minder briljante 
concurrenten. Ze doen het alleen anders. Gedurfder. Volmaakter. 
Met een onvoorwaardelijke overtuiging. Herhaling helpt je om die 
genialiteit te bereiken. Door jezelf de kans te geven keer op keer 
eenzelfde handeling uit te voeren. Zie het als een training. Om elke 
keer weer een heel klein beetje beter te worden. Elke keer weer, als 
je aan het begin staat, als je iets moet doen waarover je nog geen 
absolute controle hebt, dan heb je de mogelijkheid om de han-
deling vloeiender uit te voeren. Hoe scherper je ervan leert, hoe 
meesterlijker je wordt. Samen stap voor stap beter worden, in een 
continue dialoog, met collega’s, met klanten, met de maatschappij, 
dat maakt een organisatie succesvol!

Opsommen wat er niet goed gaat, helpt niet. Mopperen tegen een 
andere collega, het liefst halfluid zodat meerdere collega’s kunnen 

   Als het 
spannend 
wordt, blijf 
juist dan in 
beweging!

Alleen als je daadwerkelijk iets doet, kun je iets bereiken. Intentie vraagt om actie. Dro-
men willen realiteit worden. Plannen vragen om daadkracht. Je weet wat je wilt, je hebt je 
intentie scherp, en dus weet je welke kant je op moet. Een kwestie van in de juiste richting 
blijven bewegen. Continu.

Mensen die heel goed zijn in wat ze doen, in welke discipline dan ook, hebben één ding 
met elkaar gemeen: zij hebben eindeloos geoefend. Dagen, weken, maanden, jaren. Op-
nieuw en opnieuw. In de meest diverse omstandigheden. Telkens weer. Fouten maken 
en daarvan leren. Groeien en steeds beter worden. Net zo lang tot je bij de besten hoort, 
in de muziek, in de sport of in je werk. Eindeloos oefenen. Beheersing. Je onderschei-
den, streven naar perfectie, is een prachtig proces. Hoe tegenovergesteld is het met veel 
organisaties gesteld. Starheid. Regels. Procedures. Verantwoordelijkheden, opgesloten 
in intolerante matrices. Afbakenen. Klein houden. Dit mag je wel doen, maar dat is een 
doodzonde.

Om te kunnen groeien, moet je kunnen bewegen. Kijk eens terug op je eigen ontwikke-
ling. Als je nooit kansen had gekregen, zou je dan zijn waar je nu bent? Nee toch? Ooit 
moet je een eerste, onwennige stap mogen maken. Laat mensen in actie komen. Maak 
ruimte voor ze. Geloof in ze. Zorg dat ze zich groot durven maken. Geef ze de gelegenheid 
om te oefenen, laat ze de beweging maken, telkens weer, in een steeds complexere situatie, 
net zo lang totdat ze het alleen kunnen. Laat hun zelfvertrouwen groeien met elke keer dat 
ze een opdracht hebben volbracht. En sta dan versteld van de talenten die zich openbaren. 
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor jou. Kom in actie. Geloof in jezelf, en verbaas je!

CONTINUE BEWEGING
Tekst Ineke Walravens
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meegenieten, slaat werkelijk alles dood. Starten met een dossier 
opbouwen, voor het geval dat het niet goed mocht gaan, is het be-
gin van het uiteindelijke afscheid. Stop er dan maar meteen mee. 
Het zijn handboeien. Het maakt medewerkers tot halfdode vogel-
tjes. Ze functioneren nog wel, maar het wordt overleven. Werken 
wordt een strafkamp: zorgen dat je nergens op gepakt kunt wor-
den, calculeren, het hoofd onder het maaiveld houden, vooral blij-
ven zitten waar je zit. Zolang je dan niet opvalt, kun je ook niets 
fout doen. Dat is energie die nergens toe bijdraagt. Het houdt de 
aandacht op de ander gericht, op het ontwijken. Het houdt je klein.

Uiteindelijk kom je weer terug bij het begin.

Stimuleren is het codewoord. Aandacht geven. Aan jezelf, en zeker 
ook aan anderen. Daarin zit de essentie van succes. De rijkheid van 
het detail herkennen. Beweging krijg je door dat ene, dat subtiele 
element dat er werkelijk toe doet, eruit te lichten. Goed gedaan! 
Complimenten! Ook voor jou! En van daaruit doorbouwen naar 
een volgende stap. Kleine dingen groot maken. Aanzetten tot een 
nieuwe actie, een volgende complexiteit inbouwen. Breng de uit-
daging, of creëer die voor jezelf als niemand anders het voor jou 
doet, en zorg dat werken aantrekkelijk wordt. Erken het succes met 
elkaar, hoe klein het ook is. Als je dat voor elkaar krijgt, dan gaat 
een organisatie groeien. Jij gaat nadenken, collega’s krijgen zelf-
vertrouwen. En omgekeerd. Er ontstaat saamhorigheid. Er komt 

geloof. Dat is het punt waarop je met elkaar groter kunt gaan den-
ken. We kunnen veel meer dan wij ons ook maar enigszins kunnen 
voorstellen. We beschikken over een oneindig scala aan talenten. 
Die talenten hebben ruimte nodig, die moeten eerst de verlegen-
heid van zich afschudden, die moeten zich durven tonen. Door 
continu te leren word je vanzelf uitmuntend. Wanneer je met el-
kaar gaat werken, écht samenwerken, vanuit het diepste vertrou-
wen dat je in elkaar hebt, dan ontstaat er gedrevenheid. Dan komt 
er lef in de keuzes die gemaakt moeten worden en komt er bezie-
ling. Dan ontstaat er een kracht die ongekend is.

Alleen als je kunt vergeven, kun je ook leren.

Bron: Uitblinken! Hoe hoog kan jouw lat? – Ineke Walravens

Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen 

ISBN 9789024402151 | paperback & gratis e-book | 92 pag. | 2013 | € 16,50

SUCCESSENREALISEREN 
In deze masterclass leer je de fijne kneepjes van het 
verandermanagement. Ik neem je mee in hoe je een 
strategie succesvol implementeert. Ik laat je zien hoe je 
collega’s inspireert voor de plannen die er liggen. En je 
ontdekt dat voor elke uitdaging, hoe weerbarstig ook, 
een creatieve oplossing te vinden is. 

Managementtheorieën worden werkelijkheid, ambities 
krijgen een praktische invulling. Het onbehaaglijke 
gevoel dat je te weinig grip hebt, verdwijnt. Je krijgt 
inzicht in de geheimen van jouw persoonlijk leiderschap. 
Vol energie ga je naar huis met handreikingen hoe je 
het wél voor elkaar krijgt.

WIL JE OOK VEEL MEER IMPACT HEBBEN OP 
JOUW ORGANISATIE?
Centraal staan de casussen van de deelnemers en 
hun dilemma’s uit de dagelijkse praktijk. Thema’s die 
worden behandeld, zijn bijvoorbeeld het ombuigen van 
weerstand, het implementeren van een nieuwe cultuur, 
het sturen op KPI’s, het behalen van doelen en het 
nemen van de juiste strategische beslissingen. 

Deze masterclass is heerlijk no-nonsense en to the 
point. Verre van ingewikkeld en direct toepasbaar. 
Voor een optimale interactie zijn er telkens slechts acht 
plaatsen beschikbaar.

We spreken elkaar uitgebreid vooraf, zodat jouw 
specifieke vraagstuk zeker aan bod komt. In een 
persoonlijk gesprek na de masterclass bespreken we 
hoe jouw doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Deze masterclass wordt slechts tweemaal per jaar als 
open inschrijving gehouden en is daarnaast incompany 
te boeken.

Voor managers en directeuren die het maximale uit hun 
organisatie willen halen.

Bel mij gerust op +31 6 53 725 614 of mail naar  
ineke@walravens.nl, voor meer informatie of om 
meteen een datum te prikken. 
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  “Problemen 
pak je in. Die 
leg je voor je 

neer, daar stap 
je overheen 

en je kijkt 
niet meer 

achterom.”
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Thea Nijhuis-Kuijpers
Haarlem, 23 maart 1929 – De Bilt, 2 november 2015
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“Ze had
 gepland om honderd 

te worden.”

“Ik ben zo 
trots op mijn 

moeder.”
 Rob Ni jhu is

RRob: “Ma wilde niet voor een baas werken. Mijn oudste broer had de zaak omgezet 
naar een franchise van Albert Heijn. Ze was 78 jaar toen ze stopte.”

Ik vind het heel bijzonder: een vrouw van haar generatie die een supermarkt 
runt. Na de dood van jullie vader in 1981 deed ze dat samen met jullie oudste 
broer, maar ze had de winkel ook kunnen verkopen. Waarom heeft ze dat niet 
gedaan?
Rob: “Ma was een echte retailer. Ze was gericht op service en mensen kennen. Na de 
mulo is ze meteen de verkoop ingegaan. Samen met mijn vader is ze een supermarkt 
begonnen, destijds nog een kruidenierswinkel. In Utrecht, op de Van Humboldtstraat. 

Toen ze stopte met werken, bleef ze in de ondernemersvereniging 
zitten. Dat vond ze leuk, daar kwam ze mensen tegen. Ze woonde 
zeg maar liever op Hoog Catharijne dan in een dorp.”

Jos: “Ze zorgde ook dat ze bijbleef. Op haar 75ste nam ze nog inter-
netles, want ze moest toch weten waarover dat allemaal ging. Elke 
week ook las ze de Elsevier, daar was ze trots op. Zo bleef ze op de 
hoogte van wat er gebeurde in de wereld. Kon ze met iedereen een 
gesprek voeren.”

Rob: “Als er wat met mijn broer gebeurde, belde ze mij om acht 
uur ’s ochtends al op. Dan zei ze: ‘Heb je Jos gezien? Hij staat in 
de krant.’ ‘Ach, dat zal wel meevallen’, zei ik dan maar. Zag ik pas 
daarna de krantenkop. Het was toch beter geweest als je toen even 
van tevoren je moeder had gebeld, Jos.”

Jos: “Ze zat al in het zorghotel toen ik een paar keer negatief in De 
Telegraaf stond. Voorpagina. Er moest van alles en nog wat met 
me gebeuren. Toen heeft ze gewoon alle Telegrafen die daar lagen, 
vanachter haar rollator, weggehaald. Haha!”

Ze is op haar 86ste overleden en vond zelf dat ze een heel goed 
en rijk leven heeft gehad. Wat heeft ze achtergelaten?
Jos: “Een testament maken vond ze niet nodig. Het verbaasde me 
eigenlijk en toch ook weer niet. ‘Waarom kun je dat niet even op-
schrijven?’, vroeg ik haar nog. Nee, dat hoefde voor haar niet. Het 
werd wel opgelost. Na haar overlijden hebben we allemaal een 
brief gekregen waarin ze ons bedankt. Ik kreeg daarin de opdracht 

om op haar trouwdag, 19 januari, de familie bij elkaar te brengen. 
Het is aan mij het te regelen, maar het is niet echt de vraag óf ik het 
ga doen. Het is een opdracht!”

Rob: “Ze had met Carolien, mijn wederhelft, geregeld om ons met 
sinterklaasavond bij elkaar te krijgen. Een soort van postuum-Piet 
kwam ons een cadeautje brengen, van onze net overleden moeder. 
Dat had ze in haar laatste weken nog geregeld. Sinterklaas vieren 
was voor haar belangrijk. Surprises maken en gekkigheid uithalen. 
Ondeugend zijn. Dat vond ze mooi!”

Jos: “Problemen pak je in. Die leg je voor je neer, daar stap je 
overheen en je kijkt niet meer achterom. Dat zei ze altijd. En  
dat is ook zo. Ik heb natuurlijk hier bij Schiphol wel een aan-
tal vervelende momenten gehad. Af en toe heb ik gedacht dat ik 
er misschien maar mee moest stoppen. Maar dat kan natuurlijk 
niet, het kan niet zo zijn dat een ander wint. Dat is een belang-
rijke drive voor mij. Ik denk dat ik dat van mijn moeder heb 
geleerd.

Die knokpartij zat er bij haar ook in. Als wij vroeger aan het kaar-
ten waren, ging het wel om het winnen. Boston whist, een kruising 
tussen klaverjassen en bridgen. Alles was toegestaan. We hadden 
geen spelregels. Ik speel het nu thuis weer. Daar zie je het fana-
tisme ook terugkomen. Met spelletjes doen vroeger, toen we nog 
klein waren, ging het om de gezelligheid maar ook om het win-
nen. Als mijn vrouw nu thuiskomt van het tennissen, is mijn eerste 
vraag nog steeds: ‘Heb je gewonnen?’”

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Boudeweijn Bernardus
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Je best doen vond jullie moeder erg belangrijk. Dat is bij jullie 
beiden dik voor elkaar. Welke invloed heeft ze daarnaast gehad 
op de keuzemomenten in jullie carrières?
Rob: “Ze heeft ons altijd vrijgelaten in de keuzes die we maakten. 
Of we nou voor arts gingen of voor bedrijfskundige, als we er maar 
voor gingen. En als er maar een goede boterham mee kon worden 
verdiend. Dat vond ze heel belangrijk.

Wat zij eraan bij kón dragen, droeg ze bij. Toen ik in Eindhoven 
ging studeren, ging ze mee, want er moest een kamer geregeld wor-
den. Nou, dan werd die geregeld. Ze kon je ook stimuleren om nog 
een stap extra te zetten. Toen ik nét aan mijn studie begonnen was, 
zei ze al: ‘Als jij die propedeuse even fikst, stort ik wat extra geld 
bij.’ Later, toen ik weer in Utrecht woonde en er moest worden 
schoongemaakt, stond er ineens een schoonmaakster voor de deur. 
Klaar. Er werd gewoon iemand gestuurd.”

Jos: “Ze heeft zich nooit uitgesproken dat je iets niet moest doen. 
Ze liet het aan ons over. Toen het even wat minder ging met de 
business van Rob, had ze drommels goed in de gaten dat dat moei-
lijke momenten waren. ‘Ik maak me er zorgen om. Kun je niet een 
beetje meekijken? Een beetje opletten?’ zei ze dan tegen mij.”

Je moeder heeft al op jonge leeftijd een belangrijke keuze voor 
jou gemaakt. Haar invloed was groot. Hoe kijk je nu op je moe-
der terug?
Jos: “Ik heb vier jaar op een kostschool gezeten, vanaf mijn twaalf-
de jaar. Op de lagere school ging het helemaal niet goed met mij, 
ik had de discipline nog niet. Ik werd bijgespijkerd. Bijles van je 
moeder, nou, daar moet je van wegblijven! Het was een goede keu-
ze van haar om mij tijdelijk uit huis te sturen. De afleiding was 
gewoon veel te groot. Kostschool heeft me geleerd om mijn eigen 
weg te bepalen. Mavo, havo, heao, accountancy daarna. Ik moest 
er echt voor werken. Die drive van hard werken zit er wel in. Zestig 
uur per week werken is heel normaal.

Ze had altijd die blik op de toekomst en een ongelooflijk aanpas-
singsvermogen. Als ik weer eens een keertje langskwam, zei ze 
nooit: wat ben je lang niet geweest. Belangrijker was dat ik er was. 

Tegenvallers, en die zijn er veel geweest, kon ze op een ontzettend 
goede manier verwerken. Daar bleef ze niet over doorzeuren, er 
was altijd wel iemand die het slechter had dan zij. Zelfs toen ze 
ziek was. 

In de loop van de jaren is mijn moeder veel zachter geworden. In 
haar laatste dagen zei ze tegen mij: ‘Jos, denk eraan, het is niet 
alleen maar hard werken.’ Dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. 
Zaken gaan voor het meisje. Werk gaat altijd door. Dat waren 
haar statements. Daar is ze dus uiteindelijk op teruggekomen, 
begripvoller in geworden.”

Rob, je bent de jongste van de vier broers en had veel contact 
met je moeder. Wat mis je het meest?
Rob: “Het contact, ik belde haar wel twee keer per week. Dan 
vertelde ik wat ik aan het doen was en wat ik ging doen. Ze had 
altijd een mening, dat was het fijne ervan. Ik zit veel in de auto, dus 
heb veel momenten dat ik denk: laat ik mijn moeder even bellen. 
Tegen mijn moeder kon ik altijd alles zeggen, want ze koos mijn 
kant als het erop aankwam. Net als alle moeders. 

Ik heb wel het idee dat ik alles aan haar gevraagd heb. Toch voelt 
het raar dat na pa ook ma er nu niet meer is. We gaan ook wel 
weer verder. ‘We gaan vooruit,’ zou zij zeggen, ‘lekker doorgaan, 
pluk de dag.’ Maar ik ben wel bewuster geworden in wat ik doe:  
ik doe alleen nog dingen waar ik lol in heb of die ik belangrijk 
vind.” U

CV   JOS NIJHUIS
1957  GEBOREN IN UTRECHT 
1969  GAAT NAAR KOSTSCHOOL
1978  HEAO-DIPLOMA
1980  IN DIENST BIJ PWC
1984  REGISTERACCOUNTANT
2002 - 2008 VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR PWC
2008 - HEDEN CEO ROYAL SCHIPHOL GROUP
2009 - HEDEN COMMISSARIS SNS HOLDING BV
2009 - HEDEN  LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING NATIONA-

LE OPERA & BALLET
2014 - HEDEN COMMISSARIS AON GROEP NEDERLAND BV

CV   ROB NIJHUIS
1968  GEBOREN IN UTRECHT
1993  TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE TU EINDHOVEN
1996 - 2002 DIRECTEUR NOB DECORPRODUCTIE BV
2002 - 2003 MANAGER WANZL WINKELINTERIEURS
2003 - 2006 DIRECTEUR STAMHUIS RETAIL SERVICES BV
2007 - HEDEN EIGENAAR TRUSTAN BOUWGROEP BV“Ma was zo’n 

mooi mens.”

Jos Ni jhu is

“Doe wat je 
leuk vindt en 
in veertig uur 
zal het niet 
lukken.”
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VERA VERHOOF-HORSTEN

“Er is ook een boek van, maar ik 

kijk liever naar de film. Michael 

Clarke Duncan in een onver-

getelijke rol als de onschuldig 

terdoodveroordeelde John 

Coffey. Het verhaal dat hier 

verteld wordt, gaat over recht en 

onrecht. Over hoe mensen met 

elkaar omgaan, over vooroorde-

len en respect. Dat raakt me.”

The Green Mile – Stephen King 

New York: Simon & Schuster

ISBN 9780671041786 | hardcover | 544 pag. | 1999 | € 26,99

FRED HILSTER

“Ik heb het meteen gelezen, de dag 

nadat ik een college van hen heb 

gehad. Wat ik heel sterk vind, is hoe 

Gabriël Anthonio naar zijn verant-

woordelijkheid voor de samenleving 

kijkt. Of dat nou voor de Van 

Mesdagkliniek is, waar hij directeur 

is geweest, of voor zijn autistische 

zoon. Hij heeft daar een mooie, 

menswaardige kijk op. Het zijn 

indringende verhalen bovendien.”

Stilstaan bij Leiderschap en Invloed – Gabriël Anthonio,  Gijs Wouters 

Leeuwarden: Jeugdhulp Friesland

ISBN 9789079811007 | paperback | 97 pag. | 2013 | € 37,15

Nooit af – Martijn Aslander, Erwin Witteveen 

Amsterdam: Uitgeverij Business Contact 

ISBN 9789047009139  | paperback | 384 pag. | 2015 | € 24,99

ROB NIJHUIS

“Een leuk boek dat je tot denken 

aanzet. Martijn en Erwin trekken 

het allemaal in het grote, die 

technologische vernieuwingen, 

het gaat allemaal veranderen. 

Heel veel problemen van nu 

vormen straks geen probleem 

meer, omdat ze er gewoon niet 

meer zijn. Niet dat het probleem 

is opgelost, maar het komt niet 

meer voor. Dat vind ik wel een 

bijzondere gedachte.”

DANIELLE BRAUN

“Echt een heel mooi boek. Het 

is een antropologieboek over het 

ontstaan van wie wij wezenlijk als 

mensen zijn. Het begint 100.000 

jaar geleden. Toen waren er nog 

minstens zes mensensoorten, nu is 

er nog maar één. Het is ontluis-

terend hoe die ontwikkeling is 

gegaan. We blijken gewoon maar 

aapjes te zijn in ons gedrag. Het 

is niet per se leuk, maar wel goed 

om te realiseren dat we dat zijn.”

WASEEM ALKHATEEB

“Het is een boek dat ik al een 

paar keer heb gelezen. Het gaat 

met name over wat de impact 

op de ander is van wat je zegt. 

Het helpt je op zoek te gaan 

naar een oplossing die voor 

allebei optimaal is. Ik heb het in 

mijn kast staan en van tijd tot 

tijd blader ik erdoorheen of lees 

ik hem nog een keer.” 

Excellent onderhandelen – Roger Fischer 

Amsterdam: Uitgeverij Business Contact 

ISBN 9789047000280 | paperback | 288 pag. | 2010 | € 22,50

Never nooit meer – Mark Dakriet 

Amsterdam: Uitgeverij Het Spectrum

ISBN 9789000350872 | paperback | 184 pag. | 2017 | € 11,99

Sapiens – Yuval Noah Harari 

Amsterdam: Uitgeverij Thomas Rap

ISBN 9789400400580 | paperback | 556 pag. | 2014 | € 19,99

DICKY GINGNAGEL

“Ik wil dit boek graag 

lezen, maar moet het nog 

kopen. Hij is die rapper 

van Re-Play en is ook 

afgevallen, net als ik. Ruim 

tachtig kilo. Ik wil weten 

hoe hij dat heeft gedaan. 

Ook geeft hij nog tips over 

bewegen.” 
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De Klaagkaart

Half leeg glas       € 2,75
Dood biertje       € 2,95
Water voor in de wijn    € 3,25
Pot slootwater (2 pers.)  € 6,50
Bittere koffie met een pil  € 2,65

Schaaltje zure druiven    € 4,85
Borrelplank steen en been  € 6,95
Grote portie mopperballen  € 4,95
Extra mosterd na de maaltijd € 1,00

Afrekenen bij bestelling.

De Klaagkaart

 Half leeg glas       € 2,75

  Dood biertje       € 2,95

  Water voor in de wijn    € 3,25

  Pot slootwater (2 pers.)  € 6,50

  Bittere koffie met een pil  € 2,65

1     d r o e f h e i d  o f  p i j n  d o o r  g e l u i d e n  o f  w o o r d e n  u i t e n 
2    z i j n  o n t e v r e d e n h e i d  u i t e n

KLA•GEN (KLAAGDE, HEEFT GEKLAAGD) 
b e k l a g e n ,  b r o m m e n ,  g r o m m e n ,  h u i l e n ,  j a m m e r e n ,  j e r e m i ë r e n ,  k e r m e n ,  k l a c h t  i n d i e n e n ,  k n o r r e n , 
l a m e n t e r e n ,  l o e i e n ,  m e k k e r e n ,  m o m m e l e n ,  m o p p e r e n ,  m u m m e l e n ,  p i e p e n ,  r e c l a m e r e n ,  t r e u r e n , 
u r m e n ,  w e e k l a g e n ,  z a n i k e n ,  z e u r e n

KLAGEN (WW)

I n  o n d e r z o e k  v a n  h e t  C e n t r u m  v o o r  L e e s o n d e r z o e k  u i t  2 0 1 3  w e r d  h e t  w o o r d  ‘ k l a g e n ’ 
h e r k e n d  d o o r  1 0 0 %  v a n  d e  N e d e r l a n d e r s  e n  9 9 %  v a n  d e  V l a m i n g e n .
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DDe kroeg zit stampvol, aan tafeltjes zitten ingeni-
eurs en technici gezellig bij elkaar. Er hangt een 
sfeer van ouwe-jongens-krentenbrood: de collega’s 
kennen elkaar al jaren en er wordt ongedwongen 
bijgepraat. Ondertussen schalt André Hazes uit de 
luidsprekers. Achter de tap staat een actrice, uiter-
aard verkleed als de verleidelijke serveerster, en op 
de bierviltjes is het logo van het bedrijf gedrukt. 
Tijdens dit overleg wordt bij uitzondering bier ge-
schonken. 

De markt waarin het bedrijf opereert, is sterk veranderd 
door gewijzigde wet- en regelgeving en daarmee de komst 
van nieuwe concurrenten. Dat vraagt om een strategische 
heroriëntatie en een andere manier van organiseren. Na 
driekwart jaar van voorbereidingen is de nieuwe organisa-
tie een feit. Er is afscheid genomen van twintig procent van 
de bezetting. Het organogram is sterk gewijzigd, de func-
tiebeschrijvingen en werkprocessen zijn aangepast, de te 
leveren resultaten en verantwoordelijkheden zijn in SLA’s 
vastgelegd en een deel van de ondersteunende IT-systemen 
is vernieuwd. 

Klagen is hier onderdeel van de cultuur. Niet alleen door 
de stevige reorganisatie, ook door een bepaalde mate van 
beroepsdeformatie. Deze technici zijn opgeleid om te her-
kennen waar het mis kan gaan. Met die blik kijken zij niet 
alleen naar hun werk, maar ook naar de inrichting van de 
nieuwe organisatie. In hun ogen kan er van alles beter. Het 
is een fenomeen: het klagen speelt zich vooral af in de wan-
delgangen en bij de koffieautomaat. Ver buiten het bereik 
van het management.

We besluiten het klagen te omarmen. De aftrap van de 
nieuwe organisatie vindt daarom plaats in een kroeg die we 
omdopen tot Het Klaagcafé. Klagen mag, graag zelfs. Op 
de achterkant van de bierviltjes staat bijvoorbeeld de tekst: 
‘Klaagt u maar…’ De directeur acteert als de kroegbaas en 
met een microfoon in de hand entameert hij het gesprek. 
Het drinken van een biertje maakt het gesprek wat losser. 
Zijn optimisme ook. Deze vakmannen schrijven uiteinde-
lijk in uiterst heldere taal op wat hen het meest dwars zit. De 
muur waarop de bierviltjes worden gehangen, vult zich snel. 

Dan gebeurt er iets bijzonders: enkele collega’s staan spon-
taan op. Zij vinden dat bepaalde thema’s moeten worden 
opgepakt. En, zij willen daaraan meehelpen. We laten de in-
houdelijke keuze van de thema’s voor wat het is en omarmen 
het initiatief. Er worden vervolgafspraken gemaakt en we 
zorgen voor begeleiding bij de uitvoering. Het management 
blijft zodanig betrokken dat deze eerste initiatieven ook ge-
garandeerd tot zichtbaar resultaat leiden. Het gaat hier niet 
om de inhoud, maar allereerst om de succesbeleving dat wie 
verantwoordelijkheid neemt, ook invloed krijgt. 

Klagen wordt dragen. Wat volgt, is een maandelijks Klaag-
café waar een biertje wordt gedronken, waar verbeterplan-
nen worden gesmeed en waar collega’s worden uitgenodigd 
om in actie te komen. Alle afdelingen worden bij dit initia-
tief betrokken. Hun verbeterplannen worden afgestemd op 
de nieuwe strategie en de gewijzigde werkwijze. Randvoor-
waarden als tijd en geld worden ter plekke geregeld. Succes-
sen worden gevierd met een extra rondje van de kroegbaas. 
Een jaar later zijn de nieuwe organisatiestructuur en werk-
wijze écht geïmplementeerd.  U

uit de praktijk van Ineke
Het Klaagcafé

Tekst & fotograf ie Ineke Walravens

 Omarm het klagen
Zorg voor een sfeer dat het er zijn mag

Stel je oordeel uit
  Wat er ook gezegd wordt over hét management,  

je kunt er altijd wat van leren

Laat het initiatief bij je collega
Geef hem of haar de tijd om spontaan op te staan

Stuur zo lang mogelijk op het proces 
Zorg dat de allereerste initiatieven 100% gegarandeerd 

een succes worden

Geef af en toe een rondje
Vier elk succes, van klein tot groot

Check je aannames
Stel vragen en zoek uit hoe het werkelijk zit

Kijk af en toe in de spiegel
Vraag je af of dit de collega is die je wilt zijn

 
Stel je open op

Doe eens gek en geef je over aan de onzekerheid 
van een woest plan

Neem verantwoordelijkheid
Trek je mondhoeken omhoog en ga aan de slag

Durf te dromen
Zoek uit waar jouw ambitie ligt en richt je daarop

WORDT ER IN JOUW ORGANISATIE OOK GEKLAAGD?

HOOR JIJ JEZELF OOK KLAGEN? 

TIPS

TIPS
De Klaagkaart

 Half leeg glas       € 2,75

  Dood biertje       € 2,95

  Water voor in de wijn    € 3,25

  Pot slootwater (2 pers.)  € 6,50

  Bittere koffie met een pil  € 2,65
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MARIAN VERKERK 
WAAR HET IN HET 
PROFESSIONELE 

LEVEN OOK OM 
GAAT, IS DAT 
WE ELKAAR 

TOT WASDOM 
BRENGEN.
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TTot je dertigste ben je laaggeletterd geweest. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? 
“Op de lagere school was ik vaak weg omdat ik veel ziek ben geweest. We zaten met 35 kin-
deren in de klas. Daar werd ik achterin gezet en ging ik elk jaar gewoon mee over. Er was 
toen minder aandacht voor. Op het speciaal onderwijs daarna zei ik wel dat ik kwam om 
te leren, maar de juf wist niet wat ze met me aan moest. Met kerst liet ze me de kerstboom 
halen en optuigen, en ik moest andere klusjes doen. Niemand die het gezien heeft dat ik 
laaggeletterd was.
 
Sinds ik alles kan lezen, is mijn leven verbeterd. Ik voel me prettiger en ben nergens meer 
bang voor. Soms heb ik nog wel hulp nodig, maar dat kan ik dan aan mijn familie vragen. 
Ik durf er nu voor uit te komen. Een hele hoop mensen durven dat niet, die hebben die 
schaamte nog.”

Het lijkt me heel moeilijk als je niet kunt lezen of schrijven. Hoe ging je daar in je werk 
mee om?
“Ik liet woorden weg of draaide woorden om. Tot er een collega kwam die dat las en zei dat 
die zin helemaal niet klopte. Ik was toen gedetacheerd bij de parkeergarage van het Olym-
pisch Stadion. Daar moest ik dagrapporten maken. Ik was altijd blij als ik weer naar huis 
mocht, want dan hoefde ik niet meer te schrijven. 

Mijn teamleider heeft toen een opleiding voor me geregeld. Ik ben zeven jaar naar school 
geweest. De eerste keer vier jaar, toen heb ik even gewacht, en toen weer drie jaar. Twee keer 
in de week, bij elkaar zes uurtjes. Ik ging steeds in niveaus omhoog. Lezen en schrijven. 
Rekenen niet, daar ben ik redelijk goed in. Op woensdagmiddag nam ik extra les, op de 
computer. Dat was leuk.

In het begin moest ik even wennen: je gaat weer naar school toe, dat is toch vreemd. Na een 
jaar werd ons klasje een hechte groep. We zaten allemaal met hetzelfde probleem en hielpen 
elkaar. Ik lees nu alles: de krant, boeken. Ik heb nog wel wat beperkingen, zoals moeite met 
moeilijke woorden. Maar ik app gewoon en ik stuur e-mails. Dat gaat allemaal goed. 

In mijn werk ben ik echt gegroeid. Ik doe nu heel veel verschillend werk. Als er ergens een 
zieke is, val ik in. Nu ik weet hoe ik het moet aanpakken, is mijn werk veel leuker. Ik heb 
diploma’s behaald. Tegenwoordig ben ik ook verkeersregelaar. Daar moet je echt voor leren.”

Je zet je actief in voor Stichting Lezen & Schrijven. Je wilt nog veel bereiken op het gebied 
van gezondheidszorg. Hoe belangrijk is het vrijwilligerswerk dat je doet?
“Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak gezondheidsproblemen en overgewicht. Dat 
heb ik zelf ook gehad. In de supermarkt gooide ik gewoon alles in mijn mandje, ik dacht dat 

“Als je nu op het station 
loopt, zie je al die 

pictogrammen. Mensen 
kunnen zo beter de weg 
vinden. Daar heb ik aan 

meegeholpen. 

Mensen die 
laaggeletterd zijn, 

schrijven niets op. Ze 
onthouden alles. Je 

verzint ook allerlei andere 
oplossingen. Ikzelf ging 
altijd een kaartje halen 
bij de balie. Toen kon 
dat nog. Dan vroeg ik 

gewoon op welk perron 
de trein stond.”

Dicky Gingnagel
“Ik ben blij 
dat ik heb 

leren lezen en 
schrijven.”

Over Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland 
moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een 
computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van 
gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden 
gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organi-
seren van scholing. Het resultaat: geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks 
ruim 15.000 mensen. Meer informatie vind je op lezenenschrijven.nl. 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Petra Spil jard
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Fred Hilster

“Bij de 
klant, daar 

gebeurt 
het.”

het wel gezond was. Ik kon helemaal niet lezen dat er zo veel suiker 
en vet in zat. Met mijn diëtiste ben ik langs de schappen gegaan, zij 
gaf uitleg bij alles wat ik at. Daar heb ik veel van geleerd. Eerst dronk 
ik cola en at ik luxe koekjes. Nu koop ik bijvoorbeeld biscuitjes. Zo 
ben ik 65 kilo afgevallen.

Ik ben al heel lang taalambassadeur voor de stichting. Sinds prinses 
Laurentien zich voor ons inzet, komen we overal binnen. We gaan 
langs bij ziekenhuizen en bedrijven. We testen folders en websites 
voor de overheid. Ik durf nu gewoon voor een groep te staan om 
mijn verhaal te doen. Mensen zijn allemaal doodstil. Na afloop ko-
men ze altijd naar je toe om je te bedanken. Het komt bij ze binnen. 
Ze weten vaak niet waar deze doelgroep tegenaan loopt: schaamte, 
schulden, gezondheidsproblemen, niet mee kunnen komen. 

Op het gebied van gezondheid is nog heel veel te winnen. We zijn er 
nu drie jaar mee bezig en je ziet dat er steeds meer verandert. Brie-
ven worden beter geschreven. Mensen durven sneller tegen de arts 
te zeggen dat ze laaggeletterd zijn. Er komen steeds betere boekjes 
met informatie. Daar wil ik aan mee blijven helpen. Nog heel lang.”

Onlangs ben je TaalHeld geworden, een heel bijzondere prijs. 
Waarom heb je die gekregen?
“Ik had het niet verwacht. Ik was trots, heel trots. Die prijs heb ik 
gekregen omdat ik altijd klaarsta als iemand belt. Het is niet mijn 
belang, maar van die ander. Van mensen die iets aan hun laaggelet-
terdheid willen doen. 

Ik ben zelf overal tegenaan gelopen. Het gebeurde vaak dat ik er al-
leen voor stond. Daar haal ik mijn kracht uit. Er zitten nog heel veel 
mensen thuis die zeggen dat ze het niet nodig hebben. Dat hebben 
ze wel, zeg ik dan.” U

“Laaggeletterden 
mogen niet buiten 

de boot vallen.”

CV   DICKY GINGNAGEL
1969  GEBOREN IN AMSTERDAM
1981 - 1986   DE POORT, SPECIAAL 

ONDERWIJS  
1991 - HEDEN IN DIENST BIJ PANTAR
1999 - 2005  LEERT LEZEN EN SCHRIJVEN
2001 - HEDEN  TAALAMBASSADEUR STICHTING 

LEZEN & SCHRIJVEN
2012  DIPLOMA VERKEERSREGELAAR
2017  TAALHELDENPRIJS
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JJe werkt als servicemanager. Wat houdt dat in?
“Het beheren en het op het afgesproken kwaliteitsniveau houden 
van alle dienstverlening die mijn klanten van KPN afnemen. Om 
daarmee bij te dragen aan de beschikbaarheid en continuïteit van 
hun bedrijfsvoering. Ik ben verantwoordelijk voor een aantal cor-
porate klanten binnen de financiële sector. Mijn doel is ervoor te 
zorgen dat zij zeer tevreden zijn en vooral ook zeer tevreden blij-
ven.

Bij klantbeleving kun je kijken naar de harde overeenkomsten: de 
KPI’s, de SLA’s, de 99,9% beschikbaarheid. Je kunt ook verder kij-
ken. We zijn nu begonnen met de eerste stappen op het gebied 
van XLA, experience level agreement, en we maken met de klant 
afspraken over de beleving. Vinden we dat we goed samenwer-
ken? Dat we genoeg informatie met elkaar delen, dat we elkaar 
voldoende informeren over de ontwikkelingen? Zijn er dingen die 
ontbreken? Dat is even wat anders dan die harde, kille feiten als het 
groen, oranje of rood van het stoplicht. Zo bespreken we wat we 
echt van elkaar vinden.

Ik ben altijd alert op wat er bij klanten speelt. Als ik iets hoor, ga 
ik helpen. Of het nou een grootzakelijke klant is of een consument. 
Onze dienstverlening is cruciaal. Als de verbinding het niet doet, 
moeten alle hens aan dek. Dan wil ik graag ontzorgen, zo’n type 
ben ik.”

Dit jaar ben je veertig jaar in dienst. Heel bijzonder. Je hebt 
enorm veel veranderingen meegemaakt. Hoe ben jij daar in al 
die tijd mee omgegaan? 
“Er zijn drie dingen zeker in het leven: de dood, belastingen en 
veranderingen. Belasting betalen gaat automatisch, elke maand 
weer. Veranderingen zijn inherent aan de periode waarin we met 
elkaar zitten. De wereld verandert, het bedrijf is continu in bewe-
ging. KPN heeft een unieke transformatie doorgemaakt, van een 
staatsbedrijf tot wat we nu zijn: een klantgericht ICT-bedrijf dat 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Petra Spil jard

het leven vrijer, leuker en makkelijker wil maken. Dat is echt niet 
meer met elkaar te vergelijken. Je kunt blijven hangen in het verle-
den, maar daar word je niet gelukkig van. Ik zoek de verandering 
altijd op en kijk of ik krachten kan bundelen. 

Ik was achttien jaar toen ik bij KPN ging werken. Posterijen, Te-
lefonie en Telegrafie, de PTT, heette het toen. Naast mijn fulltime 
job heb ik altijd gestudeerd. Van mbo ben ik opgeklommen tot 
academisch niveau. Van HR naar bedrijfskunde. Ik heb ook lei-
dinggegeven, totdat dat door een reorganisatie ophield. Ik had een 
flinke afdeling, met 25 mensen. Hartstikke leuk dat leidinggeven, 
maar je hebt ook een hoop personele sores. Heb je weleens een 
ruzie beslecht tussen drie vrouwen? Nou, dan je weet het wel. Soms 
dacht ik van: wat heb ik nou de hele dag gedaan? Achter mensen 
aangelopen, gezorgd dat taken werden uitgevoerd, mensen aange-
sproken op hun verantwoordelijkheden. 

Vanuit HR was ik destijds verantwoordelijk voor de commerciële 
afdelingen. Bij sales zat een manager met wie ik al jaren samen-
werkte. Ik studeerde bedrijfskunde en wilde dat in de praktijk gaan 
brengen. Daar hadden we het weleens over. Toen hij een team ging 
opzetten, vroeg hij of ik mee wilde doen. Ik denk dat het ook een 
kwestie van gunnen was. Zo van, jij wilt iets anders en ik zoek ie-
mand. Toen heb ik de overstap van HR naar sales gemaakt.

Mensen roepen dat ik mazzel heb gehad, maar ik heb daar wel heel 
veel voor moeten doen. Tijdens vakanties in het buitenland nam ik 
vaak mijn studieboeken mee. Een ander lag heerlijk op het strand, 
ik zat met mijn neus in de boeken. Na de vakantie was er name-
lijk altijd wel weer een tentamen. Als je verder wilt komen, moet 
je in jezelf blijven investeren, dat was mijn drive. Ik heb er geen 
moment spijt van gehad, ik ben hartstikke trots op mijn carrière. 
Nog steeds ga ik nooit onvoorbereid een afspraak in, dat heb ik 
nooit gedaan en dat ga ik ook nooit doen. Het is een structuur. Ik 
ken mijn agenda uit mijn hoofd, ik weet wanneer ik wat moet gaan 
doen. Als ik overmorgen een afspraak heb bij een van mijn klan-
ten, heb ik dat vandaag al voorbereid. Mocht er in de tussentijd iets 
onverwachts gebeuren, dan zit dat mijn afspraak niet in de weg.”

Wat maakt KPN voor jou als medewerker zo bijzonder?
“Je mag van KPN verwachten dat de producten en diensten die wij 
leveren het gewoon doen. Of je nu in Brabant loopt, in Amsterdam 
of waar dan ook, je mobiel moet het gewoon altijd doen. Maar dat 
kan de concurrent ook. Waar KPN zich echt in onderscheidt, is dat 
wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Daar ben 

“De 
saamhorigheid, 
daarom werk 

ik hier.”

CV  FRED HILSTER
1959  GEBOREN IN AMSTERDAM
1977  IN DIENST BIJ PTT
1981 – 1984   ARBEIDSMARKTPOLITIEK EN 

PERSONEELSBELEID, MBO
1984 – 1991  PERSONEELSMANAGER
1986 – 1988   ARBEIDSMARKTPOLITIEK EN 

PERSONEELSBELEID, HBO
1991 – 1994   PROJECTLEIDER EN INTERIM-

MANAGER
1989 – 1992  BEDRIJFSKUNDE
1994 – 1998  MANAGER
1998 – HEDEN  SERVICEMANAGER
2017  VEERTIG JAAR IN DIENST BIJ KPN

“Ik mag klanten het 
naar de zin maken. 

Ervoor zorgen dat 
we leveren wat we 

hebben afgesproken. 
Hoe ik dat doe, 

mag ik grotendeels 
zelf bepalen. Als ik 

maar tevreden klanten 
heb, resultaat lever en 
binnen de spelregels 

opereer.”

“Ik heb de mooiste 
baan van KPN.”

ik heel trots op. Of het nu ons MVO-beleid is, het KPN Mooiste 
Contact Fonds of de KPN Schaatsvriendendag.
 
De maatschappij, dat zijn onze klanten. Er zijn mensen die wat 
meer aandacht verdienen: eenzame ouderen of jongeren met een 
lichamelijke, verstandelijke, auditieve of visuele beperking. Daar 
zet ik me graag voor in. Als ik kinderen de schaatsdag van hun le-
ven kan bezorgen en hun ouders staan te glimmen terwijl ze je be-
danken, heb ik echt een topdag. Ook al is het op mijn vrije zondag. 

Je moet je als vrijwilliger nog snel inschrijven ook, want de sessies 
zitten snel vol. Met kerst is er traditioneel een kerstdiner, voor wel 
achthonderd senioren. Vorig jaar wilden wij als afdeling helpen bij 
de bediening maar waren we te laat. Er hadden zich al vierhon-
derd collega’s aangemeld. Zo gewild is het vrijwilligerswerk binnen 
KPN.” U
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D e  e l e m e n t e n  t r o t s e r e n .  Zo r g e n  d a t  j e  k o e r s  h o u d t .  H o o g  a a n  d e  w i n d  o f  j u i s t  t e 
l o e v e r t .  O p k r u i s e n  e n  o v e r s t a g  g a a n .  U i t e i n d e l i j k  k o m  j e  d a a r  u i t  w a a r  j e  h e e n  w i l d e . 
E e n m a a l  i n  d e  h a v e n  k i j k  j e  v o l d a a n  t e r u g .
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  ‘Een om mee te praten

  Eentje voor de sier

  Een om bij te slapen

  En een om zo nu en dan en dan alleen voor je plezier

  .......’, zingt Herman van Veen. 

Mensen leven in relatie, maar relaties komen wel in vele soorten en maten. De filosoof 
Aristoteles onderscheidde alle relaties in drie typen: die van het nut, die van het plezier en 
die omwille van het goede. Het bijzondere van die typologie is dat die nog steeds eigentijds 
is, al schreef Aristoteles zijn ideeën ruim drie eeuwen voor het begin van onze jaartelling. 
In zijn filosofische tekst Nicomachische Ethiek (NE) wijdt hij twee grote hoofdstukken aan 
de vriendschap. Hoewel wij vaak de term vriendschap reserveren voor die paar ‘gelukki-
gen’, stond voor Aristoteles het begrip vriendschap voor alle relationele betrekkingen die 
mensen onderling met elkaar hebben. 

Ten eerste is daar de vriendschap omwille van het nut: mensen wier onderlinge vriend-
schap gebaseerd is op nut, houden niet van een ander omwille van hemzelf, maar in zo-
verre ze aan hem voordeel kunnen behalen (NE 1156a12 e.v.). In onze huidige tijd noemen 
we dit ‘netwerken’, waarbij LinkedIn een goed platform is. Bij tijd en wijle schonen we dan 
ook die contacten weer eens op en het criterium is vooral of we nog een belang met elkaar 
delen. 

Dit soort vriendschappen moeten verre blijven van die van het plezier of genot. Eenieder 
die ooit iets te diep in het glaasje heeft gekeken tijdens een zakenfeestje, wordt terecht 
ongerust wakker. 

De vriendschap om het plezier heeft een ongewisse levensduur: het is leuk zolang het 
duurt. Om in de sfeer van de sociale media te blijven: hier is het eerder Facebook dan Lin-
kedIn dat de klok slaat. Relaties voor je plezier komen misschien wat vaker voor wanneer 
je jong bent, terwijl die van het nut niet onbelangrijk zijn wanneer je ouder wordt. Niet 
voor niets wordt er gewaarschuwd vroeg te beginnen met je sociale netwerk opdat je later 
niet al te eenzaam wordt. Sommige vriendschappen plan je verstandig.

Over de vriendschap

bespiegeling

Tekst & fotograf ie Marian Verkerk
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Ten slotte is er de goede vriendschap, NE 1156b10: ‘Mensen nu die hun vrienden het goede 
toewensen omwille van henzelf zijn vrienden bij uitstek; zij houden immers van een ander 
in zoverre hij is wie hij is en niet om een bijkomstige eigenschap.’ Liefdesrelaties zijn van 
deze laatste soort. Tenminste als het goed is; immers een huwelijk kan ook op wederzijds 
belang zijn gestoeld en zelfs alleen omwille van het plezier. En toch, het moment dat je 
gaat uitleggen waarom je van iemand houdt, is het begin van het einde van je huwelijk. Of 
zoals de filosoof Williams het ooit zei: hier is sprake van ‘one word too many’. 

Het bijzondere nu is dat Aristoteles alle drie de vriendschappen van even groot belang 
vond. Een vriendschap om het plezier is niet tweederangs en evenmin is een vriendschap 
omwille van het nut minderwaardig. Beide bestaan – en om goede redenen. Immers, wij 
hebben elkaar nodig en samen ‘chillen’ is fijn. Wat beide echter van de laatste, de goede 
vriendschap, doen onderscheiden, is dat alleen in die laatste vriendschap ik tot wasdom 
kom: de ander haalt het goede uit mij naar boven. Wanneer Aristoteles denkt over mensen 
als relationele wezens, bedoelt hij dat ook letterlijk: zonder de ander kan ik mijzelf niet 
kennen; de ander is de spiegel waarin ik mijzelf leer kennen. Mensen gaan soms uit elkaar 
omdat ze uit elkaar zijn gegroeid. Wat ze bedoelen, is niet dat ze niet meer nuttig zijn of 
plezierig, maar dat we elkaar niet meer laten groeien in wie we zijn. 

Ook in het professionele leven is er sprake van alle drie de relaties: een plezierige werk-
sfeer, naast een goed netwerk, is een vereiste. Maar waar het ook om gaat, is dat we elkaar 
tot wasdom brengen. Leiderschap – wat betekent dat eigenlijk? – behelst in elk geval 
dat we de ander tot wasdom brengen en dat we het goede in elkaar naar boven brengen. 
Ware vriendschap betekent overigens niet dat we per se elkaars gelijken moeten zijn. Voor 
Aristoteles bestaat een goede vriendschap ook tussen leraar en leerling of tussen dokter 
en patiënt. In dit soort relaties ontvangt ieder van beide partners niet hetzelfde van de 
ander en moet hij dat ook niet verlangen. Niets is zo dodelijk als wanneer een leerkracht 
‘popie jopie’ gaat uithangen opdat zijn leerlingen hem aardig vinden. Hij verliest hun 
respect daar alleen maar mee. Het gaat er juist om de ander te laten zijn wie hij is. Je bent 
als leraar zo goed als je leerling is en andersom. Een leidinggevende is erop uit om uit zijn 
team het beste te halen en het team krijgt dat ook wanneer het zijn leidinggevende de kans 
geeft. Beiden komen tot moreel wasdom. 

Misschien een aardige oefening voor de komende maanden: hoe zien mijn relaties eruit? 
Zijn ze vooral nuttig of genotvol? Wil ik vooral aardig gevonden worden door de ander of 
zoek ik naar verdieping in werk en privé? Is mijn werkomgeving er een waarin we samen 

groeien, en dat ieder op zijn eigen voorwaarden?  U

Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek Morele verhalen van wat mensen van betekenis vinden, vormen 
voor Marian het uitgangspunt van reflectie. Over deze praktijkgebonden ethiek gaat zij in workshops met leiders 
uit bedrijfsleven en non-profitorganisaties in dialoog. | marianverkerk.nl

bespiegeling
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JJe hebt echt genoeg te doen. Vanaf het moment dat de wekker gaat en 
jouw ochtendritueel begint, tot het late uur waarin die gaap met diepe 
zucht zich aan je opdringt. Jouw dagen zijn tot de nok gevuld. Je rent van 
hot naar her. Van gezellige bijpraatsessies naar serieuze vergaderingen. 
Als het moet, vlieg je zelfs. Zonder jou kunnen ze niet. Elke keer als je 
moet kiezen tussen jezelf en een nieuwe afspraak, wordt het dat laatste. 
Belangrijk zijn, dat streelt jou. Jij noemt het je verantwoordelijkheid 
nemen. Stiekem weet je dat het niet goed voor jou is. Ergens.

Het uitstellen. Het dralen. Tussen al die hectiek is er dat eromheen 
draaien. Die vertraging van het maar laten voortduren. De roze olifant, 
de papieren tijger. Iedereen weet waarover het gaat, jij ook, maar niemand 
die erover begint. Je komt er domweg niet aan toe. Of je bent er niet voor 
aangenomen. Wat de reden of smoes ook is, het klinkt altijd goed. 

De doelen worden behaald. Je vraagt je soms af hoe, maar dat maakt 
niet uit. Toch? Met elkaar schrijven jullie cijfers in de kleur die jullie 
hadden voorspeld. Althans, bijna altijd. Maar als je eerlijk bent, heb 
je zo’n verlangend gevoel naar meer. Meer dan wat er nu uitkomt. Uit 
jullie bedrijf. Uit jullie plannen. Uit jou. Gelukkig is het niet jouw geld 
waarover jullie beslissen. Pfff, dan zou je het toch echt anders doen… 
Als geraakt door de bliksem besef je dat die enorme investering wél 
jouw geld is. Of jouw tijd. Even wordt het stil, heel stil om je heen.

Je verkent het politieke speelveld. Je analyseert. Je laat het een en het 
ander nog eens in meer detail uitzoeken. Je praat er voor de zoveelste 
keer over. Je luistert wel naar de spiegel die tegenover je zit, je doet echt 
je best, maar vindt hem niet scherp genoeg. Op al zijn vragen heb je een 
antwoord. Jij kent je business heus wel. Wie maakt jou nog wat wijs? 
Ergens waardeer je het ook wel, de afstand waarmee het spiegelbeeld 
tegenover jou naar de situatie kijkt. Hij neemt nog eens een slok van 
zijn koffie en lacht je toe. Het intrigeert je. Je bespeurt een soort van 
zekerheid bij hem. Een zelfvertrouwen. Wat zou jij die graag overnemen. 

Terwijl je hem aankijkt, recht in de ogen, doet je spiegelbeeld het 
opnieuw. Totaal onverwacht. Met zijn laatste vraag raakt hij je. Dat 
inzicht, dat vraagteken aan het eind. Hij schudt je de hand, vliegt de 
kamer uit, tien minuten te vroeg, de lift in, de parkeerplaats op. Weg is 
hij. De rakker. Die onwrikbare afspraak met jezelf. Verbouwereerd blijf 
je achter. Alleen. Met tien heel lege minuten. Met antwoorden die er niet 
meer toe doen omdat er niemand meer naar jouw eigenwijsheid luistert. 

Het vraagteken gonst na. Je loopt naar het raam, staart naar buiten. 
Steekt je handen in je zakken. Schopt eens tegen de prullenbak. 
IJsbeert. Gromt. Je kunt niet anders dan schoorvoetend toegeven dat 
het heldere inzicht de kern raakte. Dat ene zinnetje. Die oplossing 
die natuurlijk voor het oprapen ligt. Zo moeilijk is het allemaal niet.  
Je schudt je hoofd voor een laatste keer en belt dan je volgende 
afspraak af. Je hebt wel wat anders te doen dan er nog langer omheen 
te draaien. 

Het bekennen. Daar begint het. Het opzijzetten van de angst van wat 
collega’s ervan zullen vinden. Het omarmen van de weerstand. Het 
negeren van het excuus van… ja, van wat eigenlijk? Dat je die enorme 
omslachtigheid in jullie processen al die jaren hebt getolereerd. 
Dat jullie die klantbehoefte zo lang hebben weten te omzeilen. Dat 
knelpunt aan de kostenkant. Die technische innovatie. Met zijn allen. 
Jij inclusief. De kern, daar draait het om. Nu je die raakt, weet je dat het 
bedrijf binnenkort weer gaat vliegen. Fantastisch. Je staat te popelen.

Alle wijsheid in je komt weer naar boven. Het maakt niet uit wat de 
eerste stap wordt, als je hem maar zet. Dat weet je, diep van binnen. 
Dus stoer als je bent, zet je die stap. Je hebt geen idee waar je uit gaat 
komen met dat belletje of die actie. Het doet er niet toe. Je wordt 
vanzelf zo veel wijzer dat je meteen daarna een volgende stap gaat 
zetten.

Je bent onderweg. Heerlijk! Collega’s haken aan. Klanten worden 
nieuwsgierig. Roddelen wordt informeren. Frustratie wordt 
belangstelling. Het gonst. Er gebeurt van alles en het draagt allemaal 
bij aan de oplossing. Kantoor wordt thuis. Vergaderen een goed 
gesprek met elkaar hebben. Dat wat gezegd moet worden, wordt 
ook gezegd. Besluiten worden in een ongekend tempo en met een 
verrassende eenvoud genomen. De nieuwe realiteit krijgt meer en 
meer betekenis. Verdedigen is meedenken geworden en er wordt weer 
gelachen op de gangen. Volop. Het bruist. Als vroeger. Wat heb je 
hier lang naar uitgekeken, naar dat iets wat elke keer weer een andere 
invulling krijgt. Dat beetje extra, die uitdaging, dat ertoe doen, die 
betekenis kunnen geven, dat vooruit willen, met elkaar. De oogst komt 
vanzelf, het is slechts een kwestie van tijd. Dat wat je altijd al wilde 
bereiken, ligt voor je. Je ziet waar je uitkomt. Je herkent jezelf weer. 
Je bent je spiegelbeeld eeuwig dankbaar. Door hem heb je je moed 
verzameld. Eindelijk. Je bent gewoon begonnen.  U

Gewoon   begonnen 
Tekst & fotograf ie Ineke Walravens
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JJe bent de beste secretaresse die ik ooit heb gehad. Ook van ande-
re managers op LinkedIn krijg je prachtige aanbevelingen. Hoe 
krijg je het voor elkaar om mijn agenda en actielijst zo perfect te 
plannen?
“Als je weet wat er binnen een afdeling speelt, weet je ook wat prio-
riteit heeft. Welke afspraken echt belangrijk zijn en of je iets anders 
kunt inkorten of toch verzetten. Dat laatste ook weer niet te veel, 
want als je continu blijft verzetten, krijg je ook irritaties. Hoe ik dat 
doe? Daar denk ik niet over na, dat doe ik gewoon. Misschien is het 
een combinatie van intuïtie en goed luisteren.

Wanneer ik ergens mee bezig ben, denk ik: dadelijk even pauze, en 
dan doe ik toch net iets meer. Als ik bijvoorbeeld denk: kwart over 
tien, wordt het toch tien voor half elf. Bij mij vind je ’s ochtends 
vroeg nooit ongelezen e-mails in mijn mailbox. Ja, of iemand moet 
mij om twaalf uur ’s nachts hebben gemaild. Het is overzichtelijk en 
geeft mij rust. Als je de dag begint en je bent al verder dan je van 
tevoren had bedacht, kun je nog meer doen.

Wat ik belangrijk vind, is dat ik waardering krijg, ruimte en vrijheid. 
Dat ik me kan laten horen, dat er naar mijn mening wordt gevraagd. 
Niet alleen maar opdrachten uitvoeren, maar ook serieus genomen 
worden. Dan ben ik op mijn best.”

Ik ken jou niet anders dan dat je met volle overgave werkt. Toch 
zou je het anders doen, als je het over mocht doen. Je bent op zoek 
naar wat je echt wilt. Hoe ver ben je?
“Ik ben heel blij met alle kansen die werkgevers mij hebben gebo-
den. Maar nu ik bijna twintig jaar verder ben en terugkijk, heb ik 
geen idee waarom ik in de ondersteuning ben blijven hangen. Het is 
waarschijnlijk gewoon gebeurd. Ik heb ontdekt dat ik meer inhoud, 
meer diepte nodig heb. Iets nieuws waarin ik mijn tanden kan zetten. 
Niet alleen voor een ander werken, maar ook mijzelf ontwikkelen.
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Vera 
Verhoof-Horsten
“Als je iets voor elkaar 
over hebt, kom je veel 

verder dan alleen. 
Gewoon de dingen 

doen waarvan je zegt 
dat je ze doet en voor 

anderen hetzelfde 
doen als wat jij van 

hen verwacht.”

“Ik wil iets 
voor anderen 
betekenen.”

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Boudeweijn Bernardus
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Mensen helpen die het helemaal niet meer zien zitten of de verkeer-
de weg zijn ingeslagen, voor hen wil ik iets gaan betekenen. Ik weet 
dat de succesverhalen niet gigantisch zijn, maar anderen écht hel-
pen, daar word ik gelukkig van. Samen, vanuit niets, iets opbouwen. 
Waarschijnlijk wordt het de jeugdhulpverlening. Jeugd met proble-
matiek: agressiviteit, verslaving of criminaliteit. Ook de juridische 
kant van de reclassering trekt mij erg. Recht en onrecht, daar heb 
ik altijd iets mee gehad. Boyd, mijn broer van zeventien jaar, riep 
heel hard ‘Jeugdhulpverlening!’ toen ik hem vroeg wat hij mij wel 
zag doen. Als een jongen van die leeftijd dat zo overtuigd zegt, lig ik 
waarschijnlijk wel goed bij die doelgroep. Dit jaar wil ik beginnen 
met vrijwilligerswerk en in september start de opleiding.

Het was een jaar of tien geleden toen tijdens het stappen een jongen 
uit Sprang-Capelle naast mij kwam zitten. Hij begon aan de bar héél 
serieus tegen mij te praten, te huilen ook. Ik dacht: oké, en heb hem 
laten vertellen. Om vier uur ’s nachts had ik zoiets van: wat moet ik 
hier nu mee? Ik kan die jongen zo toch niet naar huis laten gaan? 
We hebben de hele nacht verder zitten praten, over hem. Aan het 
eind van de zondag hebben we nog Chinees gegeten en daarna heb 
ik hem nooit meer gezien. Bizar, maar waargebeurd. Ik weet niet of 
ik hem heb kunnen helpen, maar hij heeft in elk geval zijn verhaal 
kwijt gekund. 

Iedereen vertelt mij altijd alles. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien 
door een vraag die ik stel. Of door mijn uitstraling. Het is niet altijd 
leuk om iemand tegenover je te hebben die huilt of doodongelukkig 
is, maar ik ben wel blij dat ze het doen.”

Ik zie je de carrièreswitch maken. Je staat inderdaad altijd voor 
iedereen klaar, maar is dat ook niet een valkuil als je naar de 
jeugdhulpverlening overstapt?
“Soms lig ik ’s avonds uitgeteld op de bank. Dan ben ik over mijn 
eigen grenzen heen gegaan en heb ik meer gedaan dan ik eigenlijk 
kon. Daar moet ik straks beter op letten, voor mijzelf grenzen stel-
len. Ik kan niet alle problemen mee naar huis nemen.

Ik ga me eerder uitspreken dat het genoeg is. Nog voordat ik me ge-
jaagd voel of geïrriteerd, of voordat ik juist stiller word en niet meer 
lach. Dan kies ik wat ik wel kan doen en wat helaas moet wachten. 
Me laten meeslepen door een ander, dat kan niet, daar ben ik me heel 
bewust van. Ik heb wel ontzettend veel zin om weer te gaan leren.” U

CV   VERA VERHOOF-HORSTEN
1981  GEBOREN IN MOERGESTEL
2004   HOGERE HOTELSCHOOL 
2004 - 2006  SECRETARESSE ACCOUNTEMPS
2005  BEST EMPLOYEE SUPPORTING STAFF
2006 - 2010   SALES EN CUSTOMER 

SUPPORTMEDEWERKER EXACT
2009 - 2010   OFFICE MANAGER RIGHT 

MANAGEMENT
2010 - 2012  CONSULTANT SECRETARY PLUS
2012 - HEDEN   MANAGEMENTASSISTENT ST. 

ACHMEA RECHTSBIJSTAND
2017  LOOPBAANORIËNTATIE
2022  JEUGDZORGWERKER

“Ik ga nu doen 
wat ik echt wil.” EXECUTIVE COACHING 

Ook voor mij is het een cadeautje: in dialoog mogen 
zijn met ambitieuze managers en directeuren. 
Met talenten hun visie op leiderschap verkennen, 
met leiders de strategie van hun onderneming 
aanscherpen, met executives ontdekken hoe ze meer 
impact kunnen hebben. Hoe mooi is dat!

Het gaat over dat duwtje, het gaat over overwinnen 
en over moed. Doelen durven stellen terwijl je nog 
geen idee hebt hoe je ze kunt invullen. De twijfel en 
onzekerheid bespreekbaar maken omdat ze je scherp 
houden. Als je dat wat je nog tegenhoudt ombuigt 
in nieuwe overtuigingen, komt het proces vanzelf op 
gang. Daarna wordt het een vanzelfsprekendheid, het 
resultaat volgt. Altijd. 

Leren vertrouwen op jezelf in een veranderende 
context, dat is waar coaching voor mij over gaat. 

Iedere keer weer heb ik diep respect voor het lef dat 
wordt getoond. De consequenties nemen van de 
nieuwe koers, experimenteren met je eigen gedrag, 
effectiever in je werk worden, die volgende stap in 
je carrière afdwingen. Ze doen het toch maar mooi, 
al die kanjers die ik mag coachen. Ze nemen de 
beslissing. Ze investeren, in zichzelf en in het bedrijf. 
Ze groeien ver boven zichzelf uit. Ze maken het leuk. 
Ze boeken resultaat. Wat een uitblinkers! 

WIL JE OOK GROEIEN IN JE PERSOONLIJKE 
EFFECTIVITEIT?
Met executive coaching laat ik je ontdekken hoe jij 
je ambities kunt omarmen. Ik geef je praktische 
handreikingen hoe je het wél voor elkaar krijgt. Want 
uitblinken kun jij ook!

Voor managers en directeuren die het maximale uit 
zichzelf willen halen.

Bel mij gerust op +31 6 53 725 614 of mail naar 
ineke@walravens.nl, voor meer informatie of om 
meteen aan de slag te gaan.
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