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Editorial

ijn moeder reed in de jaren zeventig een beige Opel Kadet Station. Mijn vader zat naast 
haar met tussen zijn benen een tas met broodjes, hardgekookte eieren en een thermoskan 
koffie. Op de achterbank zaten mijn twee broers, mijn zus en ik. De kleinsten, dat waren 
mijn Irish twin-broer en ik, zaten altijd in het midden. Zo had mijn moeder het beste zicht 
door de achteruitkijkspiegel. Een onvergetelijk beeld.

De bestemming was een camping in het Spaanse Blanes met de alleszeggende naam Sol 
Mar. Zon en zee, dat was vakantie. Heerlijk nietsdoen. Dat was het toen en dat is het voor 
mij nog steeds. Ik bezoek de mooiste plekken: Rome, Athene, Istanbul en Londen. Tijd 
voor musea en voor elkaar, voor een boek en met de rust om te beschouwen. Werken is 
topsport, eerder schreef ik er een blog over, en topsporters weten als geen ander dat rust 
een essentieel onderdeel van de training vormt. Wij managers zouden vaker vrij moeten 
nemen.

Volle agenda’s met afspraken strak gepland tussen acht en zes uur, een mailbox die re-
gelmatig ontploft en een zondagochtend die vaak opgaat aan het lezen van de stukken 
voor de komende week. Dat is de weekindeling van de gemiddelde directeur, ook voor 
mij in een interim-opdracht. Reflectie moet ergens tussendoor, in het kwartiertje voordat 
je werkdag start of op weg naar huis als je in de file staat. Het duo Duwen en Trekken is 
een begrip in bijna elke vergaderzaal. We willen zo veel, we stellen doelen en jagen die na. 
Maar willen we het ook echt?

Garanties voor succes worden nooit gegeven. Toen ik mijn allereerste interview afnam, 
had ik geen idee wat dat teweeg zou brengen. Ik was alleen oprecht geïnteresseerd in 
wat iemand uitzonderlijk in zijn werk maakt. Inmiddels ben ik 21 uitblinkers verder en 
worden mij spontaan namen aangereikt, soms zo overtuigend dat ik er niet omheen kan. 
Zo ging het bij de trotse vader van zeilster Anneloes van Veen. Na drie pogingen was 
ik om. Hij had gelijk: wat een kanjer is zijn dochter. Anneloes was elf jaar toen ze tegen 
haar vader zei dat ze naar de Olympische Spelen wilde. Op die leeftijd neem je als ouder 
misschien niet alles serieus, maar Anneloes bewijst wat eerlijke intentie is. Zij wilde écht. 
Vijftien jaar lang heeft ze er alles voor opzijgezet. Deze zomer zeilt zij in Rio de Janeiro. 
Hoe bijzonder is dat!

‘Je weet waarschijnlijk niet wat voor een bijzondere ochtend jij mij hebt gegeven. Mijn 
zaterdagen beginnen altijd met een paar uurtjes voor mezelf. Vandaag heb ik je blad van 
voor naar achter gelezen. Geweldig! Ik ken nog wel tien mensen die dit zouden moeten 
lezen.’ Of die hartverwarmende bekentenis van een andere directeur, dat hij fan is en mij 
aanmoedigt om er toch vooral mee door te blijven gaan. 
Ik had vooraf niet durven dromen dat dit magazine zo’n effect zou hebben. Dit is precies 
wat mijn intentie is: mensen inspireren om het maximale uit zichzelf te halen. Ik vertrouw 
op het ontwikkelen van talent. Ik geloof in de kracht van excelleren. Op het moment dat 

dingen samenvallen; dat verstand, gevoel en toe-
val in elkaar grijpen. Wanneer alles als vanzelf 
gaat en het geen enkele energie meer kost om 
ermee bezig te zijn. Dat overkomt mij zelf nu 
ook met Uitblinken! 

In de nacht voor een van mijn vakanties was 
ik nog bezig om een Uitblinken!-kaart te ma-
ken voor iemand die ik coach. We hadden be-
sproken dat zij op vijf dingen zou gaan letten.  
’s Avonds laat dacht ik: weet je wat, ik maak er 
een kaart van. Ik denk dat haar dat gaat helpen. 
Als zij dan later vertelt dat ze die kaart heeft ge-
print, geplastificeerd en tijdens vergaderingen 
als geheugensteun gebruikt, dan smelt ik. Daar 
doe ik het voor. Of het nu met executive coa-
ching is of tijdens workshops: het is zo mooi als 
je anderen mag helpen zich te ontwikkelen.

Met het geloof dat we meer en meer weten over 
onszelf en over de wereld, komt ook de gedach-
te dat we alles onder controle kunnen krijgen. 
Zelfs het onmogelijke. Dat stelt hoogleraar zor-
gethiek Marian Verkerk. Zij schreef een filoso-
fische bespiegeling over de kwetsbaarheid van 
vrijheid. Het leert mij dat werken niet altijd om 
plannen en controleren gaat. Betekenis geven is 
nog belangrijker. Antwoord vinden op de vraag 
wat je écht wilt. Dat staat los van jaarplanningen 
en dashboards met KPI’s. Dat gaat over wie je 
bent, over eerlijk durven zijn naar jezelf en over 
bijdragen door het werk wat je doet. 

Wat wordt jouw bestemming deze zomer?
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“Als je wint, is het 
twee keer zo leuk.”

Anneloes van Veen
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Anneloes van Veen (r) en Afrodite 
Zegers-Kyranakou winnen EK-zilver 
voor de kust van Mallorca 
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Je zeilt samen met Afrodite Zegers-Kyranakou in de 470, jouw succes is afhankelijk van 
haar. Hoe ga je daarmee om?
“Hoe sterker je als team bent, hoe beter je presteert. Je moet elkaar kunnen helpen als de één 
niet zo’n goede dag heeft. Dan moet jij iets extra’s doen om ervoor te zorgen dat het toch een 
succes wordt. Samen in een boot is een extra uitdaging. Je hebt sowieso met je eigen emoties 
te maken en daarnaast nog met die van de ander. Dat is wel ingewikkeld.

Mensen denken altijd dat de stuurman alles doet in de boot. Dat is niet zo, het wisselt heel 
erg. In sommige condities stuurt juist de bemanning de boot. Soms kan ik het gevoel hebben 
dat we naar links moeten. Als ik niet weet waarom, is dat juist een goed teken. Dan komt het 
echt vanuit mijn intuïtie. Afrodite vertrouwt mij daarin.

Afrodite is precies het tegenovergestelde van mij, zij is een denker. Dat maakt ons extra sterk 
als team. Als ik ’s ochtends haar gezicht zie, weet ik of het een goede of een minder goede dag 
wordt. Dat heeft zij ook bij mij. Bijna driehonderd dagen per jaar zijn wij samen, dan ken 
je elkaar door en door. We hebben veel mentale begeleiding omdat we volledig van elkaar 
afhankelijk zijn om succes te kunnen bereiken. We praten veel, maar niet per se nadat er 
iets heeft plaatsgevonden. Juist vooraf. Preventief handelen in plaats van crisismanagement.

Als je begint te twijfelen, ben je te laat, dan gaan alle boten je voorbij. Degene die het eerst 
iets ziet, maakt de call. Je kunt beter honderd procent commitment geven aan een beslissing, 
ook al was het achteraf de verkeerde, dan ergens middenin blijven hangen. Gewoon samen 
er vol voor gaan!”

Je was al heel vroeg overtuigd wat je met het zeilen wilde bereiken: naar de Olympische 
Spelen. Herinner je je het moment nog dat je dat specifieke doel stelde?
“Nee, het moment zelf niet meer, het is een familieverhaal. Ik was elf toen ik tegen mijn 
vader gezegd schijn te hebben dat ik naar de Olympische Spelen wilde. Hij reageerde met: 
‘Vaar eerst maar de volgende wedstrijd, dan zien we daarna wel verder.’ Het is het hoogste 
toneel waarop je kunt verschijnen, dus dat is waar ik naartoe wilde. Dat ik voor Nederland 
mag uitkomen, is echt het allermooiste. 

Met zeilen kun je altijd blijven leren, zelfs als je goud wint. Daar ben ik echt van overtuigd. 
Het zeilen heeft zo veel te maken met omgevingsfactoren: de stroom, de wind en de golven 
zijn nooit precies hetzelfde. Daarnaast is het natuurlijk een tactisch spelletje: schaken op het 
water. Je probeert je tegenstanders te slim af te zijn doordat jij bijvoorbeeld de wind beter 
kunt lezen. 

Met veel wind heb ik een heel hoge hartslag. Dan wil ik dat mijn hoofd heel rustig blijft, dat 
ik helder nadenk en goed om me heen kijk. Heel scherp zijn. Het is een kwestie van trainen 
om in elke specifieke conditie gefocust te blijven. Als de wind van het land komt, draait hij 
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“Als je verliest, ervaar 
je dat net zo heftig 

als wanneer je alleen 
zou varen. Dan baal je 
gewoon net zo hard. 

Maar als je wint, is het 
twee keer zo leuk!”

Anneloes  van Veen
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veel meer. Dan weet ik dat ik buiten de boot moet focussen om de 
juiste windshifts te pakken. Terwijl als de wind van zee komt, dan 
zijn de condities stabiel. Dan moet ik ervoor zorgen dat de boot zo 
hard mogelijk gaat. Als ik merk dat mijn blik een soort van smal-
ler wordt, dwing ik mijzelf om op meerdere dingen buiten mijzelf 
te focussen. Anders mis ik de informatie om de juiste besluiten te 
kunnen nemen.

Iedereen uit de top vijf, tien kan in principe een medaille halen. In 
Rio gaat het erom wie het rustigst blijft. Het zeilen is gewoon het-
zelfde spelletje als altijd.”

Je bent heel veel in het buitenland. Als je drie of vier dagen vrij 
bent, vlieg je toch helemaal terug naar Nederland. Waarom?
“Thuis is de enige plek waar ik echt tot rust kom. Hier kan ik alles 
even loslaten, rustig nadenken over de dingen en wat anders doen. 
Normale kleren aan, niet altijd maar in die sportkleren en sport-
schoenen. Dan ben ik even niet de atleet. Ik wil dan ook graag ieder-
een zien, dat geeft me nieuwe energie om weer weg te gaan. 

Mijn ouders zijn er altijd bij geweest, vanaf het begin, hele weeken-
den mee, overal naartoe. Ze steunden me honderd procent, maar 
lieten mij vrij. Juist dat gaf mij extra motivatie. Mij werd niets, zoals 
bij andere kinderen wel, voorgezegd. Daardoor ging ik zelf ontdek-
ken hoe het moest. Zelfkritisch zijn, dat is wat ik van ze heb ge-
leerd. Onafhankelijkheid. Ik mocht vroeger altijd op trainingskamp, 
als mijn schoolcijfers maar goed bleven. Dat was op de middelbare 
school de deal. 

Het vlak waar ik later in een baan het meest te bieden heb, is het 
mentale gedeelte. Hoe werk je nou als team samen? Hoe ga je met 
jezelf om? Ik leer zo veel van de topsport. Je moet echt heel pro-
fessioneel zijn, op alle vlakken. Als ik om negen uur afspreek in de 
sportschool, ben ik er vijf minuten eerder. Als het dan tijd is, sta ik 
omgekleed klaar. 
Je moet jezelf ook recht in de spiegel durven aankijken: dit is wat ik 

goed kan, maar dit is wat ik niet goed kan. Ik weet dat jij daar wel 
goed in bent, help mij daarbij of vul mij aan waar het kan. 

Ik denk na over wat hierna komt. Als ik straks stop met zeilen, wil ik 
wel graag een Master hebben gehaald. Soms maak ik me zorgen om 
de toekomst. Of ik nog wel kansen heb na mijn sportcarrière? Mijn 
vader maakt zich geen zorgen. Hij zegt altijd: ‘Loes wordt straks ge-
woon ergens de baas. Ze kan goed met mensen omgaan en krijgt 
alles voor elkaar.’ Ik heb altijd heel mooie dingen geroepen, dat ik 
de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland ga worden, 
maar dat is niet meer iets wat ik na zou willen streven. Nee, de poli-
tiek is echt niks voor mij. Wat betekenen voor anderen, dat wel.” U

CV  ANNELOES VAN VEEN
1990 GEBOREN IN NAALDWIJK
1997 LEERT ZEILEN
2001 WIL NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN
2011   JEUGD EUROPEES KAMPIOEN 470 MET NINA 

KEIJZER
2012  START OLYMPISCHE CAMPAGNE 470 MET 

AFRODITE ZEGERS-KYRANAKOU 
2012 BACHELOR GENEESKUNDE, ERASMUS MC
2015 OLYMPISCHE KWALIFICATIE 470
2016 ZILVER EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 470
 ZILVER OPEN EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 470
2016  NEEMT DEEL AAN DE OLYMPISCHE SPELEN IN RIO 

DE JANEIRO
2036  VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR VAN EEN 

ZIEKENHUIS

“Ooit word ik voorzitter van de Raad 
van Bestuur van een ziekenhuis.” WERKEN IS TOPSPORT 

Vlieg af en toe naar huis

Stel een haast onmogelijk doel

Handel preventief: 
praat vooraf met elkaar

Vertrouw op je intuïtie

Geef aan iedere beslissing 
100% commitment 

Vijf wijze lessen van olympisch zeilster Anneloes van Veen
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E e n  k i e k j e  w a s  h e t ,  n i e t  m e e r  d a n  d a t .  E e n  s n a p s h o t .  E e n  w e e k  l a n g  k u i e r d e  i k  e l k e 
o c h t e n d  o v e r  e e n  E n g e l s  s t r a n d .  I k  v o n d  h e t  n a u w e l i j k s  d e  m o e i t e  w a a r d ,  z o  n o r m a a l 
w a s  d i t  t a f e r e e l t j e  v a n  b u r e n  d i e  e l k a a r  b e g r o e t t e n .
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I k  w e e t  n o g  d a t  i k  a a n  h e t  e i n d e  v a n  d e  w e e k  b e d a c h t  o m  t o c h  m i j n  f o t o t o e s t e l  m e e 
t e  n e m e n .  Vo o r  j e  w e e t  m a a r  n o o i t .  N u  p a s  z i e  i k  h o e  o n v e r g e t e l i j k  m o o i  h e t  d a a r 
w a s .

DE HERINNERING
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MARIAN VERKERK 
NIET DE 

TOEKOMST, 
MAAR HET HIER 

EN NU STAAT 
OP DE VOOR-

GROND VAN  
VRIJHEID 



16 | UITBLINKEN! – Het Magazine

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 (nieuwe) onderneming 
aanscherpen, met executives ontdekken waar het 
plezier in het werk zit – of daarbuiten. 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 omarmen 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 het bedrijf en in zichzelf. 
Ze groeien ver boven zichzelf uit. Ze maken het leuk. 
Ze boeken resultaat. Wat een uitblinkers!

WIL JE OOK AAN DE SLAG?  
Tijd voor inspiratie! Met executive coaching laat ik je 
ontdekken wat jou drijft en waar je echt heen wilt. 

Ik geef je praktische handreikingen hoe je het wél voor 
elkaar krijgt. Want uitblinken kun jij ook!

Ik begeleid je graag op je route naar succes. 
Bel (+31 6 53 725 614) of mail (ineke@walravens.nl) 
me gerust, voor meer informatie of om meteen aan 
de slag te gaan.

“Ik neem medewerkers 
verdomd serieus.”

Guido 
Heezen
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MMet je bedrijf Effectory voer je onder meer medewerkersonderzoeken uit om organisaties te 
stimuleren zichzelf continu te verbeteren. Betrokkenheid en bevlogenheid zijn jouw thema’s, 
waar komt die drive vandaan?
“Mijn vader was extreem bevlogen in zijn werk. Hij was financieel directeur bij een glas-
groothandel. Er werkten tweehonderd man, bij zo’n oude vriendelijke baas. Bij gebrek aan 
opvolging werd het bedrijf verkocht aan een snelle jongen van het industrieterrein, zo’n 
type die zijn Mercedes op de eerste plek parkeerde en die het bedrijf zo snel mogelijk wilde 
doorverkopen. Het moest ineens allemaal snel en half. Ik zag gewoon dat mijn vader daar 
langzaam aan kapotging, omdat hij zijn missie niet meer kon leven. Ik denk dat ik daar veel 
van heb meegekregen.

Toen ik het vijftien jaar geleden over energie in organisaties had, keken mensen onder de 
tafel of ik geitenwollen sokken aan had. Het is nog steeds mijn thema, nu wordt het heel 
normaal gevonden wanneer ik het erover heb met bestuursleden. 

Regelmatig vraag ik aan een raad van bestuur wat ze willen bereiken. Dan is het antwoord 

“Vroeger had je een 
werkend leven en een 
privéleven. Om vijf uur 

ging de knop om. Wat 
je nu ziet, is dat mensen 

zeggen: ik heb een leven 
en in dat leven wil ik ook 
bijdragen door het werk 

dat ik doe.”

“Ik ben en 
blijf een 
idealist.”

bijvoorbeeld 1,1 miljard euro omzet met een bottomline resultaat 
van 37 miljoen euro. Is dat echt wat je wilt bereiken? Lopen mede-
werkers daar warm voor? Sommigen zeggen zelfs dan nog ‘ja’.

Ik vind dat we ons in organisaties voor een heel groot deel met el-
kaar bezighouden. We zetten soms de mens uit en de functionaris 
aan. Het is een soort van acteerwerk dat je met elkaar doet, het staat 
vrij ver af van het natuurlijke gedrag van mensen. Het zijn vaak in-
gesleten gewoonten. Daar zit ik vol verbazing naar te kijken. Als je 
medewerkers namelijk niet te veel behandelt als fte of als handjes, 
dan kun je echt iets moois doen. Dan bereik je in feite dat medewer-
kers continu denken: zijn wij impactvol bezig?

Elke organisatie doet iets wat nuttig is. Soms weten ze het nog niet, 
maar ze doen allemaal iets wat een maatschappelijke functie heeft, 
wat zinvol is. Wij willen er met Effectory voor zorgen dat organi-

saties dat op een zo plezierig mogelijke manier met hun medewer-
kers kunnen doen. Dat is waar wij voor staan. Medewerkers in hun 
kracht zetten.”

Ook binnen Effectory zelf geef je heel veel ruimte aan medewerkers. 
Al in 2012 hebben jullie zelfsturende teams geïmplementeerd. Hoe ga 
je als directeur-eigenaar om met de vrijheid die de teams daarmee 
krijgen?
“Op het moment dat je werkt met zelforganisatie wordt nog weleens 
gedacht dat het een zooitje wordt, maar dan wordt die vrijheid ver-
ward met vrijblijvendheid. We hebben met zijn allen wél iets te doen 
hier: de klant goed bedienen, innoveren, de organisatie gezond hou-
den enzovoorts. De kunst is dat je tegenover die vrijheid een goede 
portie verantwoordelijkheid zet. 

De teams zelf vroegen om kaders. Die zijn nu ingevuld als klantte-
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vredenheid, rendement, een volle pijplijn, welzijn, innovatief ver-
mogen en reputatie. Die meten we ook, daar praten we elke zes we-
ken met elkaar over.

Ik neem mijn medewerkers verdomd serieus. Met name in hun 
intuïtie, in hun inschattingsvermogen. We hebben hier een enor-
me feedbackcultuur gecreëerd, alles kan tegen iedereen worden 
gezegd en zonder consequenties. Open. Mensen die niet passen, 
vertrekken vanzelf weer, of het team zegt: dit werkt niet. Drie keer 
per jaar geven we elkaar ook formeel feedback, dat doet iedereen 
bij minimaal zeven andere mensen. De feedback wordt met afzen-
der en al teruggestuurd, we doen niks anoniem. Daardoor worden 
ook geen dingen opgeschreven die mensen niet al weten. Op het 
moment dat hier iets gebeurt namelijk, wordt dat behoorlijk direct 
gezegd.

Waar ik heel trots op ben, is dat we onze missiegedrevenheid hebben 
behouden. De mensen die bij Effectory werken, zijn over het alge-
meen wereldverbeteraars, het zijn allemaal een beetje John Lennons. 
Het belangrijkste selectiecriterium bij een sollicitatie is dan ook of 
het een leuk iemand is om mee om te gaan. Stel je voor dat je met 
die persoon in de auto zit en autopech krijgt. Er is niks, behalve een 
klein kroegje vijf kilometer verderop en daar moet je de avond sa-
men doorbrengen. Baal je of vind je dat wel grappig?”

Samen met Arne Barends heb je het bedrijf opgebouwd tot een inter-
nationale speler. Indrukwekkend. Wat was jullie oorspronkelijke plan? 
“Arne en ik hebben nooit bedacht om een organisatie met 150 men-
sen te bouwen. Het is organisch ontstaan. We waren allebei stu-

dent-assistent bij het management development center op Nyenrode 
en hadden bedacht om projectmatig werk te gaan doen. Knarie en 
Knijn, zo presenteerden we ons. Toen we eenmaal afgestudeerd wa-
ren, vonden we dat we een naam moesten hebben die solide was, het 
werd Nederlands Centrum voor Bedrijfskundige Projecten. NCBP, 
nog niet wetende dat dat wel heel ambtelijk klinkt. Zo zijn we begon-
nen, met een heleboel bedrijfskundige projecten. 

Rabobank Apeldoorn wilde destijds klantgerichter worden. Het 
was in de tijd dat een succesvolle bank nog heel erg van het bank-
kantoor afhing. Eerst hebben we aan de medewerkers gevraagd 
wat zij dachten dat de klanten van hen verwachtten. Ze hadden 
geen idee. Vervolgens gingen wij het marktplein op. Gewoon vra-
gen aan klanten: wat verwacht je van een bank? Daarna hebben we 
een soort van methode gemaakt zodat ze zelf konden gaan meten. 
Klanten werden serieus genomen en medewerkers gingen ermee 
aan de slag. Een jaar later werd Rabobank Apeldoorn uitgeroe-
pen tot meest klantgerichte bank van Nederland. De dag daarop 
hadden we 37 Rabobanken aan de telefoon. Die wilden allemaal 
datzelfde project van Apeldoorn. 

Achteraf hebben we het pas kunnen kaderen. Op dat moment wis-
ten we het nog niet. Het was heel intuïtief: hier zit een gat in de 
markt. Destijds zaten we nog heel erg op de lijn van klanttevreden-
heid. Maar wat het eigenlijk was, was medewerkers in hun kracht 
zetten. Serieus nemen en onderdeel laten uitmaken van een veran-
dering. Aan medewerkers zelf vragen wat er anders kan, slimmer, 
beter, goedkoper, succesvoller enzovoorts. Gebruikmaken van die 
collectieve intelligentie.”

Het kan haast niet anders dan dat je nog veel toekomstplannen hebt. 
Waar wil je naartoe met Effectory? Wat zijn je ambities voor jezelf?
“Ons vakgebied wordt technologischer, we zetten behoorlijk in op 
technologie ontwikkeling. Internationaal willen wij nog fors groei-
en. Maar bovenal willen we gewoon leuke dingen blijven doen. Ik 
vind het werk dat ik doe helemaal fantastisch. In die zin moet je ook 
genieten van wat er is en van wat je al hebt bereikt. 

Ik zie nog wel een paar grote thema’s waar ik wat mee zou willen 
doen. Zoals het omschakelen naar zonne-energie: die energietran-
sitie, daar ben ik heel erg van gecharmeerd. Elk dorp heeft wel een 
industriegebied met enorme gebouwen en platte daken. In die circu-
lariteit kun je heel veel doen. Bijvoorbeeld kleinere gemeenschappen 
opzetten waarbij je voor elkaar energie opwekt.

Het oplossen van het verdelingsprobleem raakt me ook. Ik heb een 
extreme hekel aan onrecht, daar kan ik slecht tegen. Feit is dat het 
effect van het kapitalisme is dat 62 mensen meer geld bezitten dan 
de armste helft van onze wereldbevolking. Wat ik zou willen, is tech-
nologie inzetten om dat te verbeteren, met name blockchain tech-
nologie, zodat je rechtstreeks kunt doneren zonder dat er iets aan 
strijkstokken blijft hangen. Als je kapitaal eerlijker verdeelt, heb je 
vanzelf ook minder conflicten.

“Als ik Effectory niet zou doen, zou ik waarschijnlijk iets met deze 
twee thema’s doen.” U

CV  GUIDO HEEZEN
1969 GEBOREN IN ARNHEM
1990  BEDRIJFSKUNDE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT
1990  RICHT SAMEN MET ARNE BARENDS NCBP OP
1996 EFFECTORY BV
2000  INITIATOR BESTE WERKGEVERS AWARDS
2007  EFFECTORY INTERNATIONAL BV
2012  START MET ZELFSTURENDE TEAMS
2013  EFFECTORY SLIMSTE BEDRIJF VAN NEDERLAND

“Ik ben trots op 
de impact die we 
hebben op het 
bedrijfsleven.”



22 | UITBLINKEN! – Het Magazine Het Magazine – UITBLINKEN! | 23

zijn. Zo kent elke organisatie haar eigen oerkracht. De reden van 
bestaan. Het punt van waaruit het ooit allemaal begonnen is. Bij-
voorbeeld een uitzonderlijk groot gevoel voor gezamenlijkheid, 
het onvoorwaardelijk delen van de materie die we bezitten, van 
waaruit een goededoelenstichting kan zijn ontstaan. Of de beste 
willen zijn, tegen elke prijs en inzet, en daardoor al jaren de markt 
dicteren. Niet anders kunnen zijn dan de beste, een tweede plaats 
telt immers niet. Of het mysterieuze handeldrijven, het gewiekste 
ritselen en regelen, waarbij nooit echt duidelijk wordt hoe een deal 
tot stand is gekomen. Dat het een fantastische deal is, dat staat 
buiten kijf. Dat is namelijk elke deal.

Dit soort krachten kun je niet veranderen. Nooit. Wat je ook doet. 
Ze komen altijd weer bovendrijven. De oorspronkelijke bedoeling 
van een organisatie is de reden van zijn, daarom bestaat het bedrijf 
nu eenmaal, dat is zijn DNA. Koester dat, stimuleer het en geef het 
zijn richting. Iedereen die binnen een organisatie werkt, in welke 
functie of rol dan ook, kan daaraan bijdragen.

Op papier werkt alles. Strategieën zitten vaak vernuftig in elkaar. 
Markten en doelgroepen worden scherp geanalyseerd. Trends 
worden in kaart gebracht en de toekomst wordt haarscherp voor-
speld. Grafieken worden geëxtrapoleerd. Concurrenten van tafel 
geveegd. Het nieuwe beleid wordt deskundig uitgewerkt, in een 
lijvig rapport, en flitsend gepresenteerd in een gelikte roadshow. 
Adviseurs, strak in het pak, staan pal achter de directeur. Iedereen 
is het ermee eens, zelfs met het organogram en de bijlagen, maar 

diezelfde managers zijn een jaar later hevig teleurgesteld. Het klopt 
niet. Het werkt niet.

Weleens meegemaakt? Vast wel. Lag het aan de strategie? Of lag 
het aan de medewerkers?

Een strategie werkt alleen als deze aansluit bij de oorsprong van 
het bedrijf. Medewerkers zijn pas succesvol als zij passen bij de 
strategie. In de kern. In wie ze zijn. En als jouw ware intentie over-
eenkomt met de oerkracht van het bedrijf waarvoor je werkt, dan 
heb je de mooiste baan die er bestaat. Doe het niet voor minder. 
Zorg dat je zo’n baan hebt!

Je werkelijke bedoeling is vele malen sterker dan jijzelf.

Kijk goed naar iemand als je hem of haar ontmoet. Kijk eens wat 
langer dan normaal. Maak echt kennis. Let niet op de kleren, dat is 
slechts uiterlijk. Ze kunnen zeer bedrieglijk zijn. Achter een Itali-
aans mantelpakje zit niet per se een geslaagde zakenvrouw, achter 
een smoezelige overall niet altijd een oliedomme fabrieksarbeider. 
Sta eens bewust stil bij het moment. Hoe vaak laat je je leiden door 
die eerste kennismaking? De eerste paar minuten, het binnenko-
men, het schudden van de hand? Weet je zeker dat je openstaat 
voor de persoon voor je? Echt open? Durf je goed te observeren? 
Zonder vooroordeel? Zonder de persoon in een hokje te plaatsen, 
zonder je te laten leiden door je ervaringen uit het verleden? Kijk 
eens voorbij de eerste verlegenheid of het overschreeuwen van de 

We willen 
tegenwoordig 

zo veel. 
Althans, dat 
roepen we. 

Maar willen we 
dat ook écht?

De kiem van intentie vind je in de stilte die eraan voorafgaat. Intentie zelf, maar alleen 
als deze eerlijk is, werkt als een fundament. Het is je basis van waaruit je alle actie onder-
neemt. Je kunt erop terugvallen als het even tegenzit en het geeft je de kracht om door te 
blijven gaan. Daar doe je het immers voor.

Het verschil tussen een beslissing en een keuze is qua semantiek niet zo groot. Er is 
ergens een afweging over te maken. En er is uitsluitsel gekomen. Je weet wat er te doen 
staat. Je gaat ergens voor. Maar als het gaat om intentie is het onderscheid tussen deze 
twee woorden levensgroot. Beslissingen zijn vaak rationeel. Je maakt een logische afwe-
ging. Alles overziend hebbende, iedereen gehoord hebbende en alle partijen uitgebreid 
gemasseerd hebbende, kan er niets anders uitkomen dan dit. Dit moet het zijn. Zo gaan 
we het doen, want het moet wel realistisch blijven. Dat hoort nu eenmaal bij een beslis-
sing.

Keuzes gaan ver voorbij zo’n cognitieve aanpak. Je kiest voor iets, vanuit je hart en met 
je ziel. Met alle consequenties die daarbij horen. Nadat je er lang over hebt nagedacht, 
of met je ziel onder je arm hebt gelopen, hebt lopen dralen, wikken en wegen, mitsen en 
maren, komt er iets uit. Maar het lijstje met voor- en nadelen is ondertussen aan de kant 
gelegd. De plussen en minnen blijken anders op te tellen dan je op de basisschool hebt 
geleerd. Je kunt niet anders dan dit. Vanuit je intuïtie. Vanuit je zijn. Omdat je eerlijk bent 
tegen jezelf, tegen wie je diep vanbinnen bent. Zo, niet anders. Keuzes zijn niet altijd uit te 
leggen. Zelfs niet aan jezelf. Maar uiteindelijk zijn ze altijd zo helder als wat. Haarscherp. 
Trefzeker.

Zuivere intentie, in alle echtheid, overtuigt altijd. 

Organisaties zijn in deze zin net als individuen. Ook zij drijven op keuzes die ooit gemaakt 

EERLIJKE IN  TENTIE
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moeilijke situatie. Laat het echt ontstaan. Neem de persoon rustig 
in je op, wat hij of zij te vertellen heeft, wie hij of zij echt is, en hoe 
hij of zij in het leven staat. Dat zit niet in kleding of kapsel. Dat zit 
zelfs maar gedeeltelijk in woorden. Dat zie je in de ogen. In de blik. 
In de uitstraling. En bovenal in de bedoeling waarmee iemand jou 
aankijkt. Dat zegt zo veel meer dan een zijden stropdas of smerige 
handen.

Mocht je nog twijfelen aan het nut van het uitstellen van je oordeel, 
denk dan eens terug aan die keren dat jijzelf totaal verkeerd werd 
ingeschat. Wat deed dat bij jou?

Als het iemand menens is, dan gaat het ook gebeuren. De blik van 
een voetballer, vlak voordat hij een strafschop neemt, verraadt al-
les. Zet het geluid van de televisie gerust eens uit tijdens een wed-
strijd. In de uitdrukking in zijn gezicht, in zijn non-verbale com-
municatie, in zijn houding, in hoe hij de aanloop neemt, in alles 
kun je zien of hij het doelpunt zal gaan maken. Een bal het net in 
jagen kunnen alle professionals, die techniek hebben ze in huis, 
maar zichzelf wapenen tegen de spanning van het moment, daar 
gaat het om. Heeft hij de overtuiging? Heeft hij het geloof in zich-
zelf? Voelt hij zich sterk, sterk genoeg tegenover de opgewonden 
springende keeper en het joelende publiek? Kan hij dusdanig ont-
spannen dat hij het beste in zichzelf naar boven laat komen? Heeft 
hij de werkelijke overtuiging, oprecht, vanuit het diepste van zijn 
bron, dat hij dit doelpunt gaat maken? Dat hij het waard is? Dat hij 
beslissend wordt? Het gaat om die factoren. Die zijn cruciaal. Ze 
bepalen het verschil tussen ‘ik heb toch mijn best gedaan’ en ‘het is 
ons weer gelukt’. Het verschil tussen net niet en een overwinning. 

Tussen de onbekende tweede en de eeuwige roem. Waar kies jij 
voor?

Alleen als je eerlijk durft te zijn, ontdek je wat je echt wilt.

Binnen organisaties is het niet anders dan in het strafschopgebied. 
Plannen maken kunnen veel mensen, en als dat niet lukt, helpen 
een training of consultant je wel op weg. Een goed plan is ook 
noodzakelijk. Vanzelfsprekend. Maar het is geen garantie voor 
succes. De beslissing forceren, het daadwerkelijke resultaat boe-
ken, dat kan niet iedereen. Daar is een allesoverheersende intentie 
voor nodig. Wat er ook moet gebeuren, je realiseert je doelstel-
ling. Vanuit een ontspanning die het beste in jezelf en in anderen 
naar boven haalt. Niets of niemand die je van de wijs kan brengen. 
Je pad voor ogen hebben. Creativiteit aanboren daar waar je het 
onderweg nodig hebt. Tegenvallers vertalen in uitdagingen. Kri-
tiek ombuigen in kansen. Focus. Geloof. Aanpakken. En vooral 
die helderheid. Die alleszeggende helderheid. Als je dat herkent in 
iemand die met een plan voor je staat, dan hoef je dat voorstel niet 
eens meer te lezen. Een volmondig ja volstaat. Je weet het namelijk 
al. Het gaat een succes worden.

Ware bedoeling zet je als vanzelf in beweging.

Bron: Uitblinken! Hoe hoog kan jouw lat?

Walravens, Ineke (2013).

Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

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

Brownies met karamel en pecannoten

Onvoorstelbaar 
lekker

Patissier Mariska Langeveld droeg 
Esther Gouwerok aan voor een in-
terview. Zelf is ze ook een absolute 
uitblinker: ze maakt overheerlijke 
zoete en hartige taarten. Voor in de 
picknickmand of op een zomerse 
zondagmiddag in de tuin. Als des-
sert of als lunch. Of gewoon omdat 
je jezelf wilt verwennen.

Er zijn klanten die vanuit Wijchen 
naar Haarlem rijden voor haar  
onovertroffen brownies. Zo on-
voorstelbaar lekker! 

Patisserie Juliette vind je op de Ramplaan 46 in Haarlem of op patisseriejuliette.nl
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“Er is altijd iets wat 
iemand heel goed kan.”
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Esther  
Gouwerok
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S

in het pand natuurlijk. Soms zijn er nieuwe jongens die dan om half 
tien meteen naar buiten gaan. Dan zeg ik: ‘Het is wel pauze, maar ik 
wil je toch even zien. Kom eerst maar vijf minuten koffiedrinken.’ 

Ik noem mijzelf altijd een bordercollie, ik houd de kudde bij elkaar. 
Als er eentje afdwaalt, ga ik hem halen. Dan vraag ik wat er aan de 
hand is. We hebben hier een jongen met een vorm van autisme.  Bij 
een aantal bedrijven lukte het niet om hem goed te laten functione-
ren, maar bij ons werkt hij al tien jaar. Zijn werk is zijn lust en zijn 
leven. Wat hij doet, doet hij fantastisch, dus houden wij van hem. Hij 
krijgt wat meer privileges dan een ander en als iemand daar last van 
heeft, leg ik dat uit. 

Hard kan ik ook zijn, als je loopt te lanterfanten bijvoorbeeld. Ik heb 
ook weleens iemand gehad die helemaal niet goed functioneerde. 
Dan ga ik het gesprek aan: ‘Wat vind je er zelf van? Dit kan toch niet 
zo?’ Als je hier werkt, vraag ik om je inzet. Als je dat toont, krijg je 
er een fantastische baan voor terug. We zoeken net zolang tot we iets 
gevonden hebben waar je tot je recht komt. Als je bijvoorbeeld te on-
gedurig bent om een goede engineer te zijn maar wel een heel goede 
inkoper zou kunnen zijn, dan gaan we dat proberen. Misschien is 
dat wel wat ons zo hecht maakt. We vinden altijd iets wat iemand 
heel goed kan.”

Je bent de zesde generatie in een familiebedrijf dat al vanaf 1851 
bestaat. Was je voorbestemd?
“Ik heb nooit gedacht: ik volg later mijn vader op. Helemaal niet. 
Het is begonnen met vakantiewerk tijdens mijn studie. Ik leid de 
dagelijkse gang van zaken en mijn compagnon Michel is technisch 
commercieel verantwoordelijk. Ik hecht niet aan het feit dat hij geen 
Gouwerok heet. Hij heeft HTS Scheepsbouwkunde gedaan, en re-
kent aan de hand van tekeningen precies uit wat de kostprijs moet 
zijn. Hij liep stage bij ons. Het was een intuïtieve keuze, de klik was er. 

Als je de kansen grijpt, zijn ze er. Ikzelf ben begonnen als secre-
taresse van mijn vader. Nu ben ik vijftig procent eigenaar van het 
bedrijf. Ik ben het aanspreekpunt voor de jongens en voor iedereen 
die hier over de vloer komt. Alles wat we doen, moet goed zijn. De 
salarisadministratie doe ik bijvoorbeeld zelf. Van iedere persoon re-
ken ik uit wat het moet zijn. Als er overuren zijn, hebben ze die drie 
dagen nadat het briefje is ingeleverd, tot op de cent nauwkeurig en 
altijd kloppend terug. Ik heb het hartstikke druk, dus ik zou het best 
kunnen uitbesteden. Dat wil ik niet. Ik vind het juist belangrijk dat 

als iemand vragen heeft, ik daar een antwoord op weet. Zoiets we-
zenlijks als je salaris moet gewoon goed zijn.

Van bootjes kijken, kan ik erg genieten. Dat is er met de paplepel 
ingegoten. Mijn vader van 76 jaar werkt nog steeds in het bedrijf. We 
zijn onze eigen boot aan het bouwen, daar steekt hij nu veel tijd in.”

De concurrentie is groot, scheepswerf Gouwerok is een begrip. 
Wat maakt jullie zo bijzonder?
“Luisteren naar de klant, dat is het allerbelangrijkste. Geen twee 
schepen zijn hetzelfde, alles wat wij maken, is custom build. We zijn 
groeiende; de schepen die we bouwen, worden steeds complexer en 
bijzonderder. Er zijn ontwerpers die speciaal naar ons komen omdat 
ze willen dat wij het maken. We zijn eigenwijs, geven tegengas. Wij 
zitten aan het begin van de keten. De klant die straks met het schip 
gaat varen, mag het hebben zoals hij het wil, maar weet het niet al-
tijd al precies. Wij blijven doorvragen, omdat anders bijvoorbeeld de 
levertijd in gevaar komt. Aan het eind heeft de klant een completer 
schip. Het is de samenwerking die we zoeken, de synergie. 

We hebben nog een hoop ambities. We zijn een intensieve samen-
werking aangegaan met onze belangrijkste klant. Denken steeds eer-
der in het ontwerpproces mee. We willen onze hal beter benutten, 
dat vraagt om een grote verbouwing. Groeien in aantal medewer-
kers. Laagjes en baasjes en tussenbaasjes, daar zijn wij niet zo van. 
Dat vind ik wel een uitdaging: of we het ook efficiënt en daadkrach-
tig kunnen houden als we groter worden.” U

CV  ESTHER  GOUWEROK
1968 GEBOREN IN UITHOORN
1986 START VAKANTIEWERK IN FAMILIEBEDRIJF
1987  DIPLOMA ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM
1989  DIPLOMA SCHOEVERS SECRETARESSEOPLEIDING
1990 SECRETARESSE VAN VADER AAT GOUWEROK
2001  OVERNAME 50% AANDELEN JACHT- EN SCHEEPS-

WERF GOUWEROK BV
2001  DIRECTEUR, SAMEN MET COMPAGNON MICHEL 

VERMEULEN
2016 ONTWERP EN BOUW EIGEN BOOT

“Eén moment van 
de dag wil ik even 

iedereen zien.”

“Ik ben een vrouw in 
een mannenwereld. 
Dat wordt over het 

algemeen als bijzonder 
gezien. Dat voel ik zelf 

alleen niet zo.”

Scheepswerf Gouwerok bouwt aluminium casco’s en dekhuizen 
voor megajachten. Ik weet dat je bescheiden bent, maar het kan 
niet anders dan dat jij een hand in het succes hebt. Hoe ben jij als 
directeur?
“We hebben nauwelijks verloop, veel jongens werken hier al vanaf 
hun zestiende. ’s Ochtends om half tien hebben we pauze. Dan drin-
ken we met zijn allen koffie in de kantine. Ik niet alleen, ook mijn 
compagnon, mijn vader en iedereen die hier op kantoor zit, samen 
met de mannen van de werkvloer. Er mag niet meer gerookt worden 

“Een bedrijf is leuk om de mensen die er werken.”
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HHet lijkt of het je allemaal komt aanwaaien. Is dat ook zo?
“Ik doe mijn werk en dat doe ik op een hoog niveau. Voor mij is 
dat gewoon, zo denk ik over eten. Ik word daarmee door Michelin 
beloond met een ster, 24 jaar was ik toen ik mijn eerste kreeg. Op 
dat moment is het heel overweldigend. Je denkt bij jezelf: jezus, on-
gelooflijk. Daarna zijn we gewoon weer gaan koken. Een ster is fijn, 
echt heel fijn. Ik heb hem nu al elf jaar, maar het geeft mij geen extra 
druk. Het moet áltijd goed zijn. Iedere avond weer, of er nou iemand 
van Michelin komt eten of een mevrouw voor een driegangendiner 
van de Albert Heijn-actie. 

Al vanaf mijn zestiende sta ik iedere dag in de keuken. Als iemand 
bijvoorbeeld al achttien jaar bij de Bruna werkt, wil die ook weleens 
wat anders. Ik ben nu meer ondernemer dan kok: ik moet zorgen 
dat de cijfers kloppen, dat de administratie gedaan wordt, de wijn 
goed wordt ingekocht, het personeel het naar zijn zin heeft. Het is 
mijn bedrijf, ik heb een verantwoordelijkheid voor de twaalf men-
sen die hier werken. Ik praat heel veel met mensen buiten de horeca 
over hoe ik mijn restaurant beter kan maken, die kijken er op een 
andere manier naar. Daardoor hebben we nu een online winkel, de 

Niven 
Kunz 

“Vroeger belde ik 
alle collega’s op 

als bijvoorbeeld de 
GaultMillau bekend 
was, tegenwoordig 
doet het me niet zo 
veel meer. Ik zie dat 

hier iedere avond 
45 tot 50 mensen 

zitten te eten. 
Mensen een fijne 
avond geven, op 
mijn manier, met 

heel veel groenten 
– dat is wat ik 

doe. Het is nu een 
trend, maar ik vond 

tomaten altijd al 
mooier dan eend.”

“Ik vond 
tomaten altijd 
al mooier 
dan eend.”
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ook een groot aandeel in. Zij heeft helemaal niets met horeca maar 
is sociaal ijzersterk. Als bijvoorbeeld iemand jarig is, zorgt zij dat er 
een cadeautje ligt. Daar leer ik heel veel van. 

Vroeger was ik erg kortaf. Echt een kok. Die komt moeilijk de keu-
ken uit, kan niet praten met mensen. In het begin, bijvoorbeeld, ging 
ik op vakantie alleen maar naar sterrenrestaurants. Eten. Meer niet. 
Gerechtjes analyseren. Dat soort werk. Tegenwoordig zit ik er echt 
voor de gezelligheid. Dat is veel prettiger, voor mijzelf en ook voor 
de mensen om me heen.

Bewondering heb ik voor mensen die iets van zichzelf proberen te 
maken. Of je nou afwasser bent of vuilnisman, ik respecteer echt 

“Ik zoek de 
eerlijkheid en de 

oprechtheid.”

Nivenshop. We zijn bezig met likeuren die we zelf ontwikkelen. Een 
foodbox. Een driegangendiner dat wordt thuisbezorgd.”

Je barst van de creativiteit en neemt veel risico’s. Je was het eerste 
sterrenrestaurant dat een Groupon-actie aandurfde. Nooit bang?
“Dat is dus heel raar, ik zie die risico’s niet. Ik doe het op gevoel. En 
als het helemaal fout gaat, wat gaat er dan fout? Misschien dat ik 
tienduizend euro verlies. Dan heb ik een maand of meer voor niets 
gewerkt, dat is dan maar zo. Ik ben nog jong. Ik heb liever dat ik 
achteraf kan zeggen dat we het toch maar mooi hebben geprobeerd. 

Ik hoef niet de beste kok van Nederland te worden. Helemaal niet. 
Als wij een goede bezetting hebben gehad, als de gasten tevreden 
het restaurant zijn uitgegaan, als mijn personeel tevreden is en we 
zijn gezond, dan ben ik ook heel erg tevreden. Natuurlijk, dat mag 
je niet vergeten, daar hoort bij dat je er financieel wat aan over hebt 
gehouden. Ik kan niet als ik dadelijk een huis wil kopen, zeggen dat 
ik heel goed kan koken maar geen geld heb.” 

Hoe stuur jij je brigade aan?
“Als personeel hier nieuw komt, heb ik een gesprek met ze. Dan zeg 
ik ook dat als ik iets vraag, ik dat niet voor niks vraag. Dan bedoel 
ik niet dat ze over twee dagen, of over een uur, alsjeblieft het brood 
in die bakjes willen doen. Er zijn nú gasten, anders vraag ik het niet. 

Ik ben helemaal niet zo’n Gordon Ramsay, maar ik vind het wel te 
veel als iemand in anderhalve maand drie keer te laat komt. Dan 
ben ik heel direct: ‘Als je nog één keer te laat komt, kun je gelijk naar 
huis.’ Ja, kom op zeg. Je wilt in een sterrenzaak werken, dan moet je 
gewoon eerder van huis vertrekken. 

Inzet vind ik belangrijker dan intelligentie. Sociaal goed zijn, om-
gaan met mensen. Dus dat je kan accepteren dat iemand verbeter-
punten heeft of dat je een compliment geeft, dat kan allebei. Voor 
het eerst hebben we nu echt een team waar bediening-, kantoor- en 
keukenpersoneel heel fijne mensen zijn om mee te werken. Dat is 
uniek. Ik heb dat team niet alleen gevormd, mijn vriendin heeft daar 
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mijn best te doen en nog heel veel te leren. Ik zou het fijn vinden 
dat als ik zestig ben, de mensen zeggen: ‘Het was een sociale, lieve 
jongen.’ 

Ik vraag me altijd af waarom je iets doet. Waarom, waarom? Waar-
om moet je een bord altijd van rechts inzetten? Dat is onzin. Als 
iemand in een onbereikbare hoek zit, moet de ober een of andere 
truc uithalen en ook de gast moet zich naar voren buigen. Waarom 
mag je dat bord dan niet van links inzetten? Wie heeft die etiquette 
bedacht? Dan denk ik: je maakt het voor de gast makkelijker én voor 
de bediening. Dat houdt me bezig.
 
Als chef heb ik een voorbeeldfunctie om te laten zien hoe leuk, lek-
ker en vooral ook hoe makkelijk het is om met meer groenten te 
koken. Ik sta heel erg achter de filosofie van 80/20: tachtig procent 
groenten en twintig procent vlees of vis. Het moet er mooi uitzien, 
het moet smakelijk zijn, met niet te veel liflafjes en poespas.”  U

CV NIVEN KUNZ
1981  GEBOREN IN GORINCHEM
1997  KOOKT BIJ KASTEEL VAN RHOON, RHOON
1999  KOOKT BIJ DE LIBRIJE, ZWOLLE
2000  KOOKT BIJ DE BOKKEDOORNS, OVERVEEN
2003  MEDE-EIGENAAR HET RAETHUYS, WATERINGEN
2008  TREEDT TOE TOT ALLIANCE GASTRONOMIQUE 

NÉERLANDAISE
2006 – 2009  MICHELINSTER MET HET RAETHUYS, WATERINGEN
2009 OPENT NIVEN, RIJSWIJK
2009 – 2016  MICHELINSTER MET NIVEN, RIJSWIJK
2011  GAULTMILLAU BELOFTE VAN HET JAAR
2012  GROENTERESTAURANT VAN HET JAAR  

START ALS EERSTE TOPKOK MET GROUPON-ACTIE
2014  BRENGT KOOKBOEK NIVEN 80/20 UIT
2015  DOET MEE AAN ALBERT HEIJN-ACTIE

“Ik wil zo veel 
mogelijk mensen mijn 

eten laten zien.”
iedereen. Soms denk ik weleens: als jij nou even een stapje harder 
zet de komende twee, drie jaar, dan heb je echt een basis gelegd voor 
je toekomst. Sommigen kiezen daarvoor, anderen niet. Die kiezen 
voor iets lagers waar ze ook content mee zijn. Waarom zou ik er dan 
iets van zeggen?”

Wanneer is voor jou een gerecht geslaagd? En wanneer je carri-
ère?
“Smaak is natuurlijk altijd het belangrijkste. Het oog wil ook wat. 
En dan vooral vind ik het heel erg knap als je met een heel normaal 
product, bijvoorbeeld een rode biet, echt zo’n gerecht neerzet dat je 
denkt van: jongens, jongens, jongens, dat vind ik echt knap dat je dit 
verzonnen hebt. Heel veel mensen denken dat het makkelijk is om 
dat te verzinnen, maar simpel koken is juist heel moeilijk.

Ze hoeven later niet te zeggen dat ik een topkok was. Ik ben een 
normale knul die ook weleens ergens geen zin in heeft. Ik probeer 
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Deze heerlijkheden 
zijn te koop op 
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“Tot nu toe dacht ik dat mijn vrijheid eruit bestond om zo veel mogelijk voorbereid te 
zijn op dat wat gaat komen. Ik leefde vooral in de toekomst. Een toekomst die onder mijn 
controle moest staan en die te plannen was... Maar ik zie nu opeens in dat vrijheid eigenlijk 
over het heden gaat. Ik vergat te leven in het hier en nu.” Dat riep een manager enigszins 
perplex tijdens een workshop met leidinggevenden en managers uit het publieke domein. 

Een opvallend inzicht? Ja, zeker voor de man zelf, maar anderzijds is die vrijheid gericht 
op de toekomst juist heel passend voor de tijd waarin wij thans leven. Veelal wordt per-
soonlijke vrijheid tenslotte gedefinieerd in termen van vrije keuze en controle. We zijn de 
ultieme keuzemakers geworden: we kiezen ons eigen levensproject en willen ook zo veel 
mogelijk uit dat leven halen. 

Met het geloof dat we meer en meer weten over onszelf en over de wereld, komt ook de 
gedachte dat we alles onder controle kunnen krijgen. Immers, de werkelijkheid, inclusief 
wijzelf, lijkt geen verrassingen meer voor ons te hebben. Onze keuzes zijn geïnformeerd en 
bedoeld, en daarmee ogenschijnlijk ook ons leven. We kiezen ervoor kinderen te krijgen. 
We kiezen voor een partner. We kiezen voor een carrière boven gezin. We kiezen voor een 
gezonde leefstijl of misschien wel juist niet. In elk geval zijn wij het zelf die het bepalen, 
zelfs als het onmogelijk is. 

In haar lied Leven zonder angst bezingt Brigitte Kaandorp het laatmoderne levensgevoel 
treffend: 
  ‘Ik wil reizen zonder doel
  Ik wil zeilen zonder haven
  Ik wil een graf zonder te graven
  Ik wil vissen zonder vangst
  Ik wil oud zonder bederven
  Ik wil dood zonder sterven
  Ik wil leven, ik wil leven
  Ik wil leven zonder angst’

Kortom, ik wil alles zonder dat mijn keuze door iets of iemand wordt bepaald. Persoonlijke 
vrijheid is de vrijheid van het onbegrensde zelf. Tegelijkertijd bijt die vrijheid zich in zijn 
eigen staart. Want als vrijheid betekent: kiezen, of beter, als de keuze zelf het enige is wat 
telt, wat moet ik dan kiezen? Vooronderstelt kiezen niet juist altijd een grens, of in elk 

Kwetsbare vrijheid 

bespiegeling Chiharu Shiota
The Key in the Hand

2015
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geval een horizon die de ruimte schetst waarbinnen mijn keuzes vorm krijgen? Ik kies altijd 
voor iets tegen de achtergrond van iets anders dat voor mij de moeite waard is. Het niet 
weten wat te kiezen, is misschien wel een vorm van grote onvrijheid.

In zijn recent vertaalde boek De ziel van de marionet stelt de hedendaagse Engelse filo-
soof John Gray tegenover de vrijheid tot keuze, de vrijheid van keuze. Hij noemt daarbij 
Heinrich von Kleist die verhaalt dat het juist de marionet is die werkelijk vrij is. Immers, hij 
doet precies wat hij moet doen. Hij hoeft niet te kiezen, hij volgt eigenlijk zijn bestemming. 
De marionet gehoorzaamt aan de ‘beweger’ en is daarmee vrij van keuze en dus werkelijk 
vrij. In feite is die gedachte een variant op elk idee dat de werkelijk vrije mens de mens is 
die zijn bestemming heeft gevonden. Zo leed de huisvrouw volgens het radicaal feminisme 
aan een vals bewustzijn in de jaren zeventig, toen zij stelde dat zij het verzorgen van man 
en kind uit vrije wil deed. Het marxisme vertelde ons dat wij pas werkelijk vrij zijn in de 
communistische heilstaat. Je denkt dat je vrij bent, maar dat is niet zo. Pas wanneer je je 
bestemming hebt gevonden, zul je echte persoonlijke vrijheid ervaren. Iedere bekeerde tot 
het ware geloof herkent deze vrijheid. Het gaat er alleen nog maar om de juiste bestem-
ming te vinden. En zo kan vrijheid omslaan – zoals de filosoof Isaiah Berlin stelde – in 
dwang en terreur.

Er is nog een andere opvatting van vrijheid: het weten dat het bestaan ons overkomt, 
waarbij vrijheid betekent zich te verhouden tot dat bestaan als een betekenisvol bestaan. 
Vrijheid is betekenis te geven aan het leven en wel zo, dat ik dat leven herken en erken als 
mijn leven. Een leven dat er voor mij toe doet. Dat leven is niet maakbaar, en ook niet 
controleerbaar. Ik word in het leven ‘geworpen’, zegt de Franse filosoof Gilles Deleuze. 
Het leven is al op een bepaalde manier ‘voorgevormd’ en het is zaak mij daartoe in het hier 
en nu te verhouden. Niet de toekomst, maar het hier en nu staat op de voorgrond van deze 
vrijheid. Niet het plannen en controleren, maar het aanvaarden in betekenis maakt de vrij-
heid uit. Die betekenisgeving vraagt altijd een kader, een morele horizon. Voor zover we 
vorm geven en keuzes maken aan en in het leven, doen we dat altijd in relatie tot die waar-
den. We kiezen binnen een betekeniskader dat van waarde is: liefde, geluk, vriendschap, 
waarden die ertoe doen in het leven van mensen zelf. Natuurlijk verschillen we daarin met 
elkaar. Ieder van ons zal in vrijheid zijn eigen accenten leggen in dat wat van betekenis is. 

Die betekenisvolle vrijheid is een voorlopige en kwetsbare vrijheid die telkens weer beves-
tigd of herijkt moet worden. Kwetsbaar en voorlopig, omdat we weten dat wij onszelf en 
onze wereld niet in de hand hebben. Het leven loopt niet volgens plan en is niet de op-
telsom van een aantal vooraf bepaalde doelen. Vrijheid is het aanvaarden van het leven 
zoals het komt en misschien wel juist aan dat feit ook betekenis te ontlenen. Misschien is 
persoonlijke vrijheid vooral innerlijke vrijheid in een wereld die zich als niet-maakbaar en 
-controleerbaar aandient. Of, zoals John Gray in zijn boek zegt: ‘Wie er niet naar streeft 

tot de hemel op te stijgen, kan vrijheid vinden in het vallen naar de aarde.’ 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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Va n  A  n a a r  B .  Va n  d a a r  n a a r  h i e r  e n  v a n  s t r a k s  n a a r  v r o e g e r .  Va n  m o e t e n  n a a r  w i l l e n .  Va n  h e b b e n 
n a a r  z i j n .  M e t  e l k e  s t a p  d i e  j e  z e t ,  k o m  j e  d i c h t e r  b i j  w a a r  j e  u i t e i n d e l i j k  w i l t  k o m e n .  We l k e  k a n t 
j e  o o k  o p g a a t ,  h e t  i s  a a n  j o u .
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““Uitblinken doe je als je in de 
schijnwerpers staat.”
Ronald van Venrooij

“Alles doen wat in je 
vermogen ligt, en nog nét een 
beetje meer dan dat.”
Ineke Walravens

“Uitblinken is 
beter zijn dan 
jezelf de dag 
ervoor.”
Anneloes van Veen

Concept-ontwikkelaar voor een 
communicatie-vraagstuk of 
een nieuwe strategie. Motor én 
motivator bij de uitvoering ervan. 
Ontwerper van alle bijbehorende 
(grafische) middelen. 

abelderks.nl | +31 6 27 00 78 78

“Een goed idee schuilt 
soms in een klein hoekje, 
je moet hem alleen wel 
herkennen als je hem treft.”

Abel
Derks 
concepting | creating | coaching
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Ronald 
van Venrooij

“Wat ik doe, 
doe ik goed.”
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“Als ik op mijn werk ben, hoef 
ik niet aan mijn problemen te 
denken. Ik probeer altijd op 
tijd op mijn werk te zijn, maar 
soms wil dat niet lukken. 
Daar weten ze hier van.” 
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J

In mijn hoofd weet ik het eigenlijk wel, maar toch moet ik het 
elke dag vragen. Als ik ’s avonds naar huis ga, wil ik altijd van 
mijn direct leidinggevende Henry weten of er de volgende dag 
nog voldoende werk is. 

Zekerheid is belangrijk voor me. Als ik dat niet heb, ga ik pieke-
ren en kan ik nergens anders meer aan denken. Dan ga ik weer 
alles controleren. Heel raar.”

Je leidt verder een heel normaal leven, je woont al lang op jezelf. 
Hoe regel je dat allemaal?
“Als ik iets niet weet, vraag ik het aan mijn hulpverlener  
Gerrit. Hij komt elke week om te praten hoe het met mij  
gaat en maakt met mij een weekplanning. Ook kijken we  

Je bent er heel open over, dus kan ik ernaar vragen. Wat maakt het voor 
jou moeilijk om op tijd te komen?
“Ik heb een dwangstoornis: knopjes controleren, of die goed uit zijn als 
ik ze aan heb gehad. Het is heel extreem geweest, toen was ik er wel een 
uur of twee per dag mee bezig. Dan ben ik zo geconcentreerd met die 
dwang bezig, dat ik wel dertig keer het slot van de auto controleer. Ik 
zou er wel vanaf willen, dat zou een hoop tijd schelen. 

In eerste instantie stond ik heel afwijzend tegenover werken bij IBN. 
Daar werken alleen gehandicapten en mensen met het syndroom van 
Down, dacht ik. Toen ik een rondleiding kreeg, bleken het allemaal heel 
aardige mensen te zijn. Ik mag niet meer zeggen dat het een sociale 
werkplaats is. Het is een vrij bedrijf geworden, zo zeggen mijn bazen 
het tegen mij.”

Een baan hebben is voor veel mensen belangrijk, voor jou ook. Wat voor 
werk doe je precies? 
“Ik ben begonnen met inpakwerk: kerstpakketten, levensmiddelen en 
snoep. Nu maak ik de Raimond lamp voor het topmerk Moooi. In het 
begin zag ik het niet zitten om naar deze afdeling te gaan. Ik dacht dat 
het veel te ingewikkeld zou zijn: dat krijg ik nooit voor elkaar met die 
kleine schroefjes. Nu zie ik de Raimond lamp als een puzzel en ik puzzel 
graag, dus dat komt goed uit.

We krijgen metalen stripjes binnen, van verschillende maten, en 
schroefjes en ledlampjes. Twintig matjes passen in één frame. Als de 
binnenbol klaar is, zetten we de buitenbol eromheen. Ook weer met 
een frame en twintig matjes. Dát is het werk dat ik doe. Ik test ook of 
de ledlampjes het doen en er niet bijvoorbeeld één op zijn kop zit. Dan 
moet ik die zelf even repareren. 

Het is wel iedere dag hetzelfde werk, maar dat vind ik niet erg. Ik heb 
structuur nodig.” 

Wat zou er gebeuren als je géén werk zou hebben?
“Dan zou ik thuis komen te zitten en in een zwart gat vallen. Ik denk 
dat ik dan weer meer medicatie zou moeten gebruiken of zo. Voordat ik 
bij IBN ging werken, heb ik een paar maanden niets gehad. Ik durfde de 
straat niet op. Ik was toen heel, heel onzeker. 

CV RONALD VAN VENROOIJ
1976 GEBOREN IN VEGHEL
1996  DIPLOMA MBO SECRETARIEEL  

MEDEWERKER
1996 IN DIENST BIJ TRACON TRAILERS
2003 IN DIENST BIJ IBN
2007 GAAT OP ZICHZELF WONEN
2006 BASISVAKDIPLOMA PARFUMERIE
2013  PRODUCEERT DE LAMP RAIMOND 

VOOR MOOOI
2014 OPLEIDING PARFUMCONSULENT

IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) integreert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de samenleving door middel van werk. 
IBN is gevestigd in de regio Noordoost-Brabant. Ruim 3.800 gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN.

“Ze moeten me 
maar nemen 
zoals ik ben.”

dan samen naar mijn financiën, wat erin komt en wat eruit gaat.

Boodschappen doen, strijken, de administratie, poetsen, ik doe 
het allemaal. Koken kon ik niet toen ik uit huis ging. Ik ben het 
gewoon gaan doen. Ik heb aan mijn moeder gevraagd hoelang 
aardappelen op het vuur moeten staan. En als je vlees doorsnijdt, 
zie je vanzelf of het gaar is.

Nu heb ik als hobby bakken, ik heb alle boeken van Heel Holland 
bakt. Als ik tijd over heb, bak ik een taart of een brood.

Mijn echte passie is parfums maken, maar daarin is geen werk 
voor mij. Ik ben niet echt heel snel, eigenlijk vrij traag, met din-
gen produceren. Maar wat ik doe, doe ik goed!” U
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D Er staat twee uur voor het overleg gepland. Een enorme hap uit je 
agenda. Je hebt beloofd vandaag een keer op tijd thuis te zullen zijn: 
samen koken, naar de bios en daarna een kwaliteitsmomentje in jul-
lie favoriete kroeg. Dat moet kunnen, toch? Ook al is het doorde-
weeks. Bovendien wil je dat prospect nog bellen voordat je naar huis 
gaat. Je hebt vanochtend een plan uitgedacht hoe je die klant écht 
verder kunt helpen. Dat wil je met hem delen, je bent zo benieuwd 
hoe hij daarop zal reageren. Of je het goed hebt gezien. Of zijn or-
ganisatie daar inderdaad een flinke stap voorwaarts mee kan zetten. 
Daar doe je het immers voor: je klanten verder helpen. Vergaderen 
is bijzaak. Je zit een beetje op hete kolen, helemaal als een van je 
collega’s ook nog over een ditje en datje begint. Als je even later op 
je horloge kijkt, zie je dat er al meer dan tien minuten aan is besteed. 
Het gaat nergens over. En toch praat iedereen mee, iedereen heeft 
iets soortgelijks meegemaakt en iedereen heeft een idee over hoe je 
dit het beste kunt oplossen. 

Is deze vergadering wel voorbereid, vraag je je af. Alle vergaderad-
viezen die je ooit hebt gekregen, worden in de wind geslagen. Er is 
geen voorzitter benoemd. Geen notulist. Geen tijdsindeling. Geen 
aanduiding of het onderwerp ter besluitvorming, ter informatie of 
ter wat dan ook op de agenda staat. Ook de besluitenlijst is weer eens 
niet meegestuurd. Alsof dat niet nodig is: het eenduidig verwoorden 
van wat er wordt afgesproken. Alsof iedereen elkaar meteen begrijpt. 
Je weet wel beter. Meestal gaat het toch echt anders. Na het overleg 
vinden pas de echte besluiten plaats. Dan moet je maar zien of je 
daarbij betrokken wordt. Anders is het gewoon een fait accompli. 

Terwijl je dit overdenkt, merk je dat je wordt meegezogen in de flow 
van het gesprek. Dit voelt anders, dit is geen gewone vergadering. 
Het lijkt wel of je met je beste vrienden een vakantie aan het uitzoe-
ken bent. Er wordt gelachen, er worden herinneringen opgehaald. 
Alles wat in het team ooit fout is gegaan, komt op tafel. Er wordt 
niets verdoezeld, alles wordt open en transparant besproken. Wat 
ook zo bijzonder is, is dat niemand zich aangesproken voelt. Inte-
gendeel. Er wordt geëvalueerd, er wordt verantwoordelijkheid geno-
men en de voorstellen voor verbetering rollen over elkaar heen. Nog 

De vergaderzaal is nog leeg als je naar binnen loopt. Er hangt een 
veelbelovende, serene rust in de ruimte. Je bent dan wel de eerste, 
maar je hebt er onverwachts alle vertrouwen in dat je collega’s dit 
keer allemaal op tijd zullen zijn. Je blik dwaalt naar buiten, naar het 
uitzicht over de stad. Weids en indrukwekkend. In de verte rijdt een 
continue sliert auto’s de stad in en de stad uit. De zon schijnt en 
in het park wandelen mensen. Even voelt het alsof iedereen vrij is 
behalve jij, maar dat gevoel verdwijnt ook net zo snel weer. Op de 
een of andere manier wil je liever hier zijn vandaag. Je vraagt je af 
waarom, maar dat zul je later in de vergadering ontdekken.

In die paar minuten dat je nog alleen bent, overdenk je je werkdag. 
Eindelijk een moment van aandacht voor dat wat je nog op je ta-

nooit heb je zo veel zelfreflectie bij elkaar gezien. Ongekend!
Het haalt het beste in je naar boven. Je voelt je onbelemmerd en 
vrij. Hoezo je inhouden? Hoezo op je hoede zijn? Je gaat er vol voor, 
net als al je collega’s. Er ontstaat dialoog. Er is volop begrip voor 
elkaar en er wordt geluisterd. Als je het even niet begrijpt, licht de 
collega links naast je de beargumentering toe, nog voordat je zelf 
om verheldering hebt kunnen vragen. Bijzonder dat zij dat eerder 
doorhad dan jijzelf, bedenk je terwijl je zit te genieten van de samen-
werking. Je neemt je voor om vanaf nu altijd zo in een vergadering 
te zitten: meedenkend, collegiaal, ondersteunend. Positief en opge-
wekt. Vooruitkijkend. Als iedereen dat doet, realiseer je je, dan kan 
de agenda wat jou betreft niet groot genoeg zijn. Kom maar op met 
die ambities.

Er is overeenstemming. Er is overgave aan het grotere geheel. In-
dividuele belangen doen er niet meer toe, het bedrijfsbelang staat 
bovenaan. De ego’s zijn verdwenen, moeiteloos komen jullie tot ge-
zamenlijke besluiten. Natuurlijk wil je ook jouw aandeel leveren, je 
trekt acties naar je toe zonder dat de hoeveelheid werk je benauwt. 
Vanzelfsprekend ga je dat doen. Heel graag zelfs. De impact van wat 
hier gebeurt, is immens. Dit is waar jullie voor staan, dit is de rele-
vantie van jullie organisatie. 

Je leunt eens achterover. Je ziet een managementteam aan het werk 
dat alles voor elkaar over heeft. Er is richting. Er is een gedeelde vi-
sie. Geweldig. Hier wil je voor altijd deel van uitmaken. Samen gaan 
jullie ongehoorde resultaten boeken, dat wordt je nu wel duidelijk. 
Hier hoor jij bij.

Na een uur is alles besproken wat er besproken moest worden. De 
notulen zijn ter plekke gemaakt. Met alle gemak van de wereld kun 
je straks aan je afdeling uitleggen wat er besloten is. Alles klip en 
klaar. Vol energie loop je naar buiten. Je bent nog nooit zo enthousi-
ast geweest. Wat kan werken toch heerlijk zijn!  U

Ineke Walravens

kenlijst hebt staan. Het is veel, maar het is te overzien. Je beseft dat 
je meer aankunt dan je vanochtend had gedacht en bovenal weet je 
dat wanneer het er echt op aankomt, je op je collega’s kunt rekenen. 
Die zijn er voor je. 

Het is een wolk van energie die binnenkomt. Het bruist. Het 
stroomt. Er komt leven naar binnen. Vijf van je collega’s stormen 
tegelijkertijd de vergaderzaal binnen. Er wordt volop gegesti-
culeerd. Je verstaat ze niet, je zit nog in je eigen gedachtewereld, 
maar de passie waarmee wordt gediscussieerd, is allesbelovend. 
Dit wordt een vergadering uit het boekje. Je kunt niet wachten tot 
het laatste mt-lid aanschuift. En natuurlijk sluit zij exact om half 
twee aan. Op de minuut.

Als alles klopt
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“De man of vrouw die in de gracht 
springt om mensen uit een auto te 
redden, dat is een uitblinker.”
Guido Heezen

“Als je dat wat 
je doet met 
passie doet, dan 
blink je uit.”
Esther Gouwerok

“Je hoeft niet de beste kok 
te zijn, als je maar sociaal 
en collegiaal bent.”
Niven Kunz

WORKSHOPS  
Als het loopt, als in een team iedereen elkaar blindelings 
weet te vinden, dat is 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?
In mijn workshops bepalen we waar jij en je manage-
mentteam met de organisatie naartoe willen én wat er 
voor nodig is om dat met elkaar te bereiken. We scher-
pen de strategie aan, we maken de samenwerking be-
spreekbaar en definiëren actieplannen. Samen houden 
we zicht op de vorderingen en het resultaat.

De workshops zijn heerlijk no-nonsense en to the point. 
Verre van ingewikkeld en direct toepasbaar. Met mijn 
persoonlijke aanpak weet ik jullie altijd de juiste stappen 
te laten zetten om het wél voor elkaar te krijgen.

Al twintig jaar leid ik organisaties en hun medewerkers 
door veranderende omstandigheden. Maximaal resultaat 
behalen is wat mij drijft. Iedere keer de grens opzoeken 
van wat mensen kunnen en ze helpen meer voor elkaar te 
krijgen dan ze zelf voor mogelijk houden. Laten uitblinken 
dus! Dat is waar ik het voor doe. 

Ik begeleid jullie graag op je route naar succes. 
Bel (+31 6 53 725 614) of mail (ineke@walravens.nl) me 
gerust, voor meer informatie of om meteen aan de slag 
te gaan.
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ABEL DERKS | ESTHER GOUWEROK | GUIDO HEEZEN 
NIVEN KUNZ | MARISKA LANGEVELD  | ANNELOES VAN VEEN

RONALD VAN VENROOIJ | MARIAN VERKERK | INEKE WALRAVENS

Wat kan werken 
toch heerlijk zijn! 

uitblinken.nl


