BLINKEN!
autumn sunday | November 2015 | nummer 2 | prijs € 8,95

Wat leert de stilte jou?
Ton Hillen | Tim Slagboom | Carien van der Laan
Nana Bouwens | Abel Derks | Minke Tromp
Lisette Tanis | Quincy Jongeleen | Ineke Walravens
Het Magazine – UITBLINKEN! | 1

3

Editorial, wat leert de stilte jou?

10

Ton Hillen, zolang ik maar tienen om me heen heb

15

Altijd lachen, die uitblinkers

16

Tim Slagboom, ieder spelletje wil ik winnen

18

Versnellende stilte, over vertrouwen op jezelf

22

Carien van der Laan, er is een enorme vrijheid

26

Nana Bouwens, ik dacht: hup!

30

Abel Derks, twitterende boswachters

34

Minke Tromp, de succesparadox

40

Uitblinken! de kaarten

42

Lisette Tanis, er is niets wat mij tegenhoudt

46

Ineke Walravens, haar opdrachtgevers aan het woord

50

Quincy Jongeleen, in groep 7 had ik al een eigen bedrijf

52

Gadgets blinken uit

54

De weg naar vanzelfsprekendheid

56

Uitzichten, het zijn bijna kunstwerken

“Uitblinken! heeft
een impact die
groter is dan ik
kan overzien.”

Colofon

Uitblinken! © november 2015, Walravens Associates BV
Met dit magazine willen we 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 af en toe een korte, krachtige blog?
Stuur dan een berichtje naar ineke@walravens.nl en je ontvangt voortaan
ook de tweemaandelijkse e-zine.
Redactieteam
Fotografie
Ontwerp

Met medewerking van: Nana Bouwens, Ton Hillen, Quincy Jongeleen, Carien van der Laan,
Tim Slagboom, Lisette Tanis en Minke Tromp.

Abel Derks, Lynn van der Vegt, Ineke Walravens
Boudeweijn Bernardus, Ineke Walravens
Abel Derks (abel@abelderks.nl)
Wil je informatie overnemen uit dit magazine? Vraag dan eerst even toestemming
aan Ineke Walravens (ineke@walravens.nl).
uitblinken.nl | walravens.nl | FB facebook.com/uitblinken | T @UitblinkenHHKJL

2 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 3

oms vraag ik me af waarom ik dit allemaal doe. Al die tijd die er gaat zitten in het schrijven
van blogs, het afnemen van interviews, het opmaken van het magazine. Wie zit hier nou op
te wachten? Schijnbaar vanuit het niets krijg ik dan een mailtje dat alle inspanningen goedmaakt: ‘Leuke nieuwsbrief Ineke. Weliswaar 1 van de 200+ mails na mijn vakantie en tóch,
met zin, helemaal uitgelezen.’ Of een belletje van een trainer waarbij het magazine per ongeluk bij het oud papier is beland. Of ik een nieuwe wil opsturen, om te bewaren. Uitblinken!
heeft een impact die groter is dan ik kan overzien.
Van het een komt het ander. Het begint vaak met een eerste initiatief dat ik niet altijd plaatsen
kan. Foto’s nemen tijdens het werk, is er zo een. Het zijn willekeurige momenten, snapshots
met nauwelijks betekenis. Totdat ik ze aan conceptueel ontwerper Abel laat zien. We tikken
wat heen en weer, woorden duikelen over elkaar heen, en voor we het weten, zien we het
verband. Het resultaat? Een prachtige nieuwe serie kaarten over werkinspiratie.
De Uitblinken! kaarten kom ik inmiddels overal tegen: op bureaus leunend tegen het beeldscherm, op prikborden naast mission statement en to-dolijsten, en zelfs op keukenkastjes.
De eerste keer dat ik er een zag hangen, was ik verbaasd. Ik had het niet durven dromen.
Die zinnen met een twist blijven dus hangen. Het werkt! Inmiddels gaan ze ook viraal. Als
ik hoor dat een schooldirecteur ze in een presentatie heeft gebruikt, ben ik apetrots op hem.
Er zit meer in zijn managementteam, dat voelt hij, en dat is precies waar ik het voor doe. Dat
hij dát eruit wil halen.
Het moet ergens in 2003 zijn geweest. In een van mijn workshops kreeg ik een sudoku voorgelegd. Ik had er nog nooit van gehoord, van die ingewikkelde puzzel met meerdere invalshoeken. Nadat ze me hadden uitgelegd hoe het werkte, hielp ik met de oplossing. Had ik dat
maar niet gedaan. Ik ben verslaafd geweest aan sudokuen. Hoe ingewikkelder een puzzel,
interviewen. Over mij… Deze grande dame van de executive search

Succes omwille van het succes is leeg, stelt organisatiefilosoof Min-

is heel kritisch en weet altijd de onderste steen boven te krijgen. Ze

ke. Speciaal voor Uitblinken! schreef zij een intrigerend betoog over

Dat is wat ik zo mooi vind aan mijn werk: het oplossen van complexe vraagstukken die

had één voorwaarde voor haar inspanningen: dat ik de oogst in dit

de succesparadox. Inderdaad. Leiders blinken uit door anderen te

muurvast zitten. Voor mij draait het om implementeren, want resultaten boeken is het al-

magazine zou opnemen. Ook ik moest er nu aan geloven. Super-

laten uitblinken. Ze barsten van de zelfreflectie. Ze durven iedere

lerleukste wat er is. De kick die het geeft wanneer in een interim-opdracht de productiviteit

spannend. “Na complimenten hebben Nederlanders altijd ook een

confrontatie aan te gaan, ook met de stilte. Omdat ze weten waar-

met dubbele cijfers omhoog gaat. Of een team dat na een serie workshops miljoenen weet

maar, wat ze niet goed vinden aan iemand”, zo begon Carien haar

voor ze het doen.

te verdienen. Een directeur die ik heb mogen begeleiden om van manager naar leider te

terugkoppeling. “Bij jou waren ze alleen maar lovend. Unaniem.” Ik

groeien. De kracht die hij dan laat zien! Eerst goed analyseren vanuit alle invalshoeken. De

werd er stil van. Rode koontjes, tot ver achter mijn oren.

hoe mooier ik het vind. Er is altijd een oplossing, en meestal zelfs meer dan één.

Wat leert de stilte jou?

oplossing ligt vervolgens in de details, daar de creativiteit en het lef te durven laten zien. Het
begeleiden van jou of je managementteam op die route naar succes, dat vind ik machtig.

Hollandser kan haast niet: ‘doe maar gewoon’ gold ook bij ons thuis.
Uitblinken is meer, dat bewijzen deze interviews weer. Ik heb van

Ieder interview weer word ik verrast door passie of doorzettingsvermogen. Door grote

de gesprekken genoten. Persoonlijkheden die zich, soms schoorvoe-

ambities of diepe overtuigingen. Of door onbevangenheid. Klinkende resultaten. Intuïtie.

tend, over hun ambities uitspreken. Die grote investeringen durven

Vooraf kan ik vaak niet benoemen waarom ik iemand wil interviewen. Iedere keer weer

te doen terwijl de opbrengsten onzeker zijn. Doorzetters die net zo-

ontdek ik tijdens het gesprek iets bijzonders. Ik smelt wanneer ik de zeventienjarige Quincy

lang volharden tot ze wereldkampioen worden. Van piepjong met

met veel zelfreflectie hoor zeggen: “Als mijn oma het niet snapt, leg ík het te moeilijk uit.” Op

een eerste diploma op zak tot gerijpt met de verantwoordelijkheid

die leeftijd al zo veel zelfinzicht hebben, dat raakt me diep. Hij snapt het. Helemaal.

voor een beursgenoteerd bedrijf. Wat een talenten. Zij inspireren
mij!

Verlegen haast werd ik van het voorstel van Carien om drie van mijn opdrachtgevers te

4 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 5

6 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 7

Jorge Mayet
De Mis Vivos y Mis Muertos
2008

4
2

6

7

7 2
8

6

5

7
1
1 6 4
5
3
3
4
8
6
2
7
5 2
3

8 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 9

“Als ik een acht ben,
is het prima,
zolang ik maar tienen
om me heen heb.”

Ton Hillen
Dat is een mooie uitspraak, maar volgens mij wil jij wel een tien zijn. Klopt dat?
“Ik kan geen tien zijn, want er zijn dingen waar ik minder bedreven in ben. Het is bij mij
heel simpel, ik ben een mavoklant. De lagere school deed je vroeger in zes jaar, die deed
ik in zeven jaar. Ik ben een keer gezakt voor mijn mavo-examen en over de hts heb ik een
half jaar langer gedaan. In mijn omgeving ben ik hét voorbeeld dat je met een langere route
ook ergens kunt komen. Ik heb veel last gehad van dyslexie, maar compenseer dit met een
steengoede secretaresse. Ik doe veel op intuïtie, vanuit mijn innerlijk. Dat enorme pushen
door ouders, met bijles en dat soort dingen: laat kinderen alsjeblieft ook kind zijn. Als het
erin zit, komt het er altijd uit.”
Je bent een gepassioneerd rallyrijder geweest, als navigator. Je zou verwachten dat iemand met
jouw carrière achter het stuur zou zitten. Of is dat een vooroordeel?
“Als navigator ben je richtingbepalend en geef je sturing aan het team. Het is een samenspel,
een teamsport. Zonder navigator gaat een rijder nooit hard. Vervolgens moet het hele serviceteam, dat bestaat uit vijf tot tien mensen, alles goed doen. Er moet voldoende benzine
in de auto zitten, alles moet goed vastgeschroefd zijn. Als wij een crash hebben gehad en de
auto is gerepareerd, moet de hoofdmonteur het sein veilig geven. Daar moeten we op kunnen vertrouwen en dat doen we dan ook. Anders kun je de wedstrijd niet winnen.
In 2001 kreeg ik samen met twee collega’s de verantwoordelijkheid over Heijmans Vastgoed
en Woningbouw en ben ik gestopt met racen. In 2009 ben ik weer begonnen omdat ik geen
ontspanning had. Drie jaar later ben ik definitief gestopt. Als je duurzaamheid hoog in het
vaandel hebt staan en vervolgens de straatstenen uit de weg trekt, is dat moeilijk te combineren. Daarbij, het is ook gevaarlijk. In Zagreb zijn we in april 1999 met zo’n 163 kilometer
per uur op een betonnen pijlertje geklapt. Dat is niet fijn. Zo’n dammetje zeg maar, van een
weg naar een erfje. Het was een heel zware crash, we hebben veel geluk gehad. Als ik nu
een ordner moet pakken, glijdt die door mijn hand heen. Bij mijn duim zit ergens iets wat
niet meer goed is gekomen. En als ik mijn enkel zwaar belast met tennis, dan zie ik ’m weer
langzaam dik worden.
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“Van mensen met
andere competenties
kun je veel leren. Ik
maak elke dag fouten,
maar probeer ze geen

Een maand later stonden we weer op de plek waar het gebeurd was. Mijn maatje zat nog in

tweede keer te maken.

het niet gezegd? Heb jij het niet gehoord? Het was heel emotioneel. We hebben de oorzaak

Ik kan goed tegen mijn
verlies, maar denk na

het gips, ik was net uit het gips. Snappen. Leren van wat er fout is gegaan. Evalueren. Heb jij
nooit kunnen achterhalen. In september gingen we weer rijden: de Hellendoorn Rally. Mijn
maatje liep nog met een kruk naar de auto, zo gek waren we van die sport. Er werden echt
weddenschappen afgesloten. Halen ze de eerste proef? Gaan ze de avond halen? En, komen
ze in de top?

over hoe ik de volgende

Er was geen vertrouwen meer. De wedstrijd daarna, in België, stonden we negentiende in

keer wel kan winnen.”

was in oktober, met vallende bladeren en veel regen. De proef zat er drie keer in: een lange

het algemeen klassement terwijl we met onze reputatie in de top vijf moesten staan. Dat
afdaling met een kruising. We wisten van de concurrenten dat als je wilde jumpen, je bovenaan vol moest accelereren. Dan vlieg je eroverheen, anders moet je remmen. Eerste keer:
niet gedurfd. Tweede keer: niet gedurfd. Derde keer. Er is een foto waarop je alleen maar de
bodem van de auto ziet, en je ziet de gezichten van de mensen in het publiek. Zo’n hoge flow.
Alles of niks. Een enorme dreun. Toen waren we over het dode punt heen. We hadden weer
vertrouwen in elkaar. Het jaar daarna wonnen we de EK-10 wedstrijd Ina Croatia Rally op
het parcours in Zagreb. De ultieme revanche.”
Een voor Nederland unieke prestatie die in de geschiedenisboeken is bijgeschreven. Je hebt heel
veel gewonnen, en met vier verschillende rijders. Er zit dus iets in jou. Wat is dat iets?
“Ik denk dat ik de vaardigheid heb om mensen te motiveren. Coachen. Begeleiden. Teams om
me heen weet te verzamelen om dingen te realiseren. Ik kan afstand nemen en op het moment
dat dingen niet goed geregeld zijn, kom ik heel dichtbij. In 2008 kreeg ik Woningbouw onder
mijn hoede. Toen heb ik in 2009 voor de eerste keer ‘nul restpunten’ geroepen. Alle bouwdirecteuren zeiden: onmogelijk. Kansloos. Hoezo? We zitten nu op gemiddeld 0,9 restpunten
per woning. In 2009 hadden we er gemiddeld twintig!
Als je elke keer een prototype moet maken, zitten daar meer restpunten in. We zijn dus begonnen met standaardiseren. Bij grondgebonden woningen kan dat makkelijker dan bij binnenstedelijke ontwikkeling. Maar ook dan kan je attitude nul restpunten zijn, dan lever je maar
drie weken later op. Herhalen. Continu meten, terugmelden en blijven herhalen. Leren van
wat er mis is gegaan.
Ik kom redelijk vaak op bouwwerken, ik heb er ook opmerkingen over. Mensen vinden dat ik
af en toe te gedetailleerd ben, maar het gaat juist om de details. In de rallysport gaat het er niet
om of je snel van A naar B kunt rijden. Het gaat erom dat je die bocht goed ingaat, het clipping
point goed benadert en goed accelererend de bocht uitkomt. Het is niet één seconde, het zijn
tienden van secondes. Dat is mijn denken. Het gaat om het beheersen van je risico en je proces. Als je een wedstrijd niet goed voorbereidt, zul je die wedstrijd nooit winnen. Dus moet je
trainen, je moet er tijd in investeren, je moet je voorbereiden. Met bouwen is het niet anders.
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Altijd
lachen

“Ik ben zo
geel als een
kanarie.”

Uitblinkers hebben die bijzondere blik in hun
ogen, die mengeling van van alles wat. Open
en tegelijkertijd soms een ietsje argwanend.
Scherp.

Kwetsbaar

ook.

Nieuwsgierig.

Frank. Verlegen. Losjes. Verbeten soms, als
Ik geloof in de kracht van teamwork. Ik heb net zoveel respect voor

we nooit verder. Ik wil slimmer zijn dan de concurrent. Dat komt

je ze betrapt op het moment dat ze zich-

de monteur als voor de teammanager en de rijder. Dat is hetzelfde

uit mijn sport. Nooit genoegen nemen, altijd weer blijven nadenken

zelf even in de weg zitten. Bijtend op hun

als voor de mensen die om zeven uur ’s ochtends staan te timmeren.

over hoe het beter kan. De kansen in de markt zien. Ik werk al meer

lip, plukkend aan een wenkbrauw. En altijd

Zonder hen heb ik geen huis. Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld bij alle

dan twintig jaar bij Heijmans. Het voelt als mijn bedrijf.”

menselijk, met een ongewone warmte in hun
blik. Heerlijk om naar te kijken.

trainingsdagen voor bouwplaatspersoneel de eerste twee uur met ze
in debat gegaan. Wat speelt er nou? Wat voelen jullie op de werkvloer?
Een organisatie ziet of het echt is wat je doet, of niet. Dat is wat ik

Je kunt ontzettend met ze lachen. Ze heb-

terughoor, ik ben gewoon mijzelf.”

ben maar weinig nodig. Een kleine aanleiding, het schijnen van de zon of een tsi tsi

Je bent erg betrokken bij innovaties. Wat is jouw invloed?

tsit van een pimpelmees, is genoeg voor ze

“Wat ik zie in de hele woningmarkt is dat we naar industriële proces-

om een feestje te vieren. Soms zijn ze wat
stiller, of een tikkeltje teruggetrokken. Ze

sen gaan. Dat zien we ook in de auto-industrie: dezelfde bodemplaten
bij verschillende merken maar wel met een andere verschijningsvorm.

Curriculum vitae

laten ook wel eens een traan: van verdriet,

Waarom kan dat niet in een huis? De kosten moeten naar beneden.

1961

Geboren in Bussum

medeleven of van blijdschap. Ze staan in het

Het is aan ons om, als we die visie hebben, dat ook waar te maken.

1986

Start rally rijden

middelpunt of langs de kant, maar je herkent

1987

HTS Utrecht Weg- en Waterbouw

ze altijd meteen. Ze hebben energie. Heel

1991

Winnaar Open Nederlands Rally

veel energie. Het bruist om hen heen. Het

een verplaatsbare woning voor jonge eenpersoonshuishoudens. In

Kampioenschap, met Chiel Bos

leeft. Alles komt tot bloei. En altijd zijn ze

het begin was dat meer een ideaal dan dat daar een businessplan ach-

(Lancia Delta HF Integrale)

aardig. Ze hebben steevast een vriendelijk

In dienst bij Heijmans als aankomend

woord over, voor iedereen en voor alles. Zo

projectontwikkelaar

positief zijn ze.

Jonge mensen in onze organisatie hebben de Heijmans ONE bedacht,

ter zat. We hebben ze de ruimte gegeven en inmiddels zijn er twee

1992

gebouwd. We geloofden erin, dus zijn we het gewoon gaan doen.
Dat is een stuk feeling, het lef om te proberen. In innovatie mag je

1994,

best falen. Net als in de sport, daar wordt ook veel geïnnoveerd en
gaat ook wel eens iets mis. Zolang je maar blijft evalueren, leren en
verbeteren. Dit project valt in de categorie durfprojecten. We gaan
er nu dertig bouwen. Dat besluit kan ik voor ze nemen.

1999

Kampioenschap, met Bert de Jong

Ze dragen de kleding die jij en ik ook dragen.

(Ford Escort Cosworth)

Een soepel vallende jurk of een modieuze

Zware crash Ina Croatia Rally in Zagreb

broek. Een mantelpakje of een informele spij-

2000

Winst EK rally Zagreb, met Bert de Jong (Subaru)

kerbroek. Een colbert. Een lekkere trui. Een

2001

Treedt toe tot divisiedirectie Heijmans Vastgoed

onopvallend T-shirt. Een charmante zonne-

Stopt met rally rijden

bril. Sjaal. Leren riem. Of Happy Socks met

Lid dagelijks bestuur

gympen. Net waar ze die dag zin in hebben.

Aan de ene kant geef ik vertrouwen, aan de andere kant de ruimte
om fouten te maken en daarmee zelfbewuster te worden. Ik vraag

1995, 1996, Winnaar Open Internationaal Rally

2005

Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

misschien wel veel van mijn mensen, die strengheid zit er ook in
als ik vind dat iets niet goed bedacht is of niet goed doordacht. Dat

2006

Voorzitter divisiedirectie Heijmans Vastgoed

krijg ik ook terug, dan worden mensen nerveus. Als mensen mij iets

2008

Concerndirecteur Heijmans

vertellen, moeten ze erachter staan. Als ik hun verhaal binnen drie

	met portefeuille Vastgoed en Woningbouw

vragen omver kan kieperen, vind ik dat niet goed. Zonde van de tijd.

2008

Uitblinkers? Je herkent ze meteen!

Bestuurslid NEPROM (Vereniging van Nederlandse

	Projectontwikkeling Maatschappijen)

Het raakt me dat we in een sector zitten waarin het gewoon nog heel

2009

Comeback rally rijden

lastig is. Als we alles blijven doen zoals we het vroeger deden, komen

2011

Lid Raad van Toezicht
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen
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Stopt definitief met rally rijden

2012

Lid Raad van Bestuur Heijmans NV

2014

Introductie Heijmans ONE
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“Ik wil de beste zijn
in alles wat ik doe
en ieder spelletje
wil ik winnen.”
Tim Slagboom
– T W E E V O U DI G W E R E L DK AM P I O E N S T R AT E G O ( 2 0 1 3 E N 2 0 1 4 ) –
– WE REL DKAM P I O E N L ANDE NT E AM S ( 2 0 0 4 , 2 0 0 7 , 2 0 0 9 T / M 2 0 1 3 E N 2 0 1 5 ) –

“Ik speel al vanaf mijn vijfde. Ik verloor altijd van mijn oudere neefje en ben net
zolang doorgegaan tot ik ging winnen. Ik speel alleen het klassieke Stratego, met
de traditionele stukken. Je kent ze wel: de mineur met het helmpje en de kolonel
met de veer.
Wereldkampioen worden was een levensdoel. Het is een lange weg geweest. Ik heb
zelfs even overwogen om te stoppen, nadat ik in 2012 voor de vierde keer tweede
werd. Het liefst had ik die bekers ergens in een rivier gegooid, maar het was geen
optie om niet te slagen. Ik ben doorgegaan. Voor de eer!
De maarschalk is het machtigste stuk. In die zin lijk ik wel op hem: ik win bijna
alles en heb ook graag controle. Presteren en resultaat boeken zijn heel belangrijk
voor me. Dat doelgerichte komt uit mijzelf, dat zit in mij. Ik wil altijd beter, sneller
en meer. Ik ben heel kritisch op mijzelf en niet snel tevreden.
Ik kan bluffen en tegenstanders alles doen geloven. Statistisch ben ik heel goed en
met de creativiteit in mijn opstellingen verras ik mijn tegenstanders vaak. Het lezen
van het spel, het aanvoelen van stukken zonder ze gezien te hebben, dat kan ik als
geen ander.”
16 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 17

We hebben
zo’n haast
gekregen in
ons dagelijks
leven.
Heel veel
haast. Maar
waarom?

Versnellende
stilte
In de stilte wordt de richting van alle volgende stappen bepaald. Daar begint het proces. Je
kunt er simpelweg niet omheen. Je hebt het nodig omdat het je de ruimte geeft om dát los te
laten wat niet van jou is en je niet meer nodig hebt. Hier bepaal je je pad. Ga je te hard, of sla
je deze stap helemaal over, dan loop je verderop onherroepelijk vast.
Eigenlijk valt stilte niet te beschrijven. Het is de eenvoud zelf. Het is niets, en daarmee tegelijkertijd heel veel. Alleen in de vergelijking met aanwezigheid valt de leegte op. De kromgebogen man die door de straat sjokt, díe man maakt de straat uitgestorven. Of het onheil dat
een stilte voor de storm in zich kan hebben, dat maakt het naderende noodweer zo dreigend.

geldt ook voor de organisatie waarin je werkt. Samen met je collega’s

de systemen van besluitvorming. Naar het nut van al die bezighe-

Elk synoniem geeft een lading aan de stilte: een emotie, een geluid of een beweging. Maar de

maak jij immers het geheel. Een school vissen, hangend in de oceaan,

den. Hoe dragen deze bij aan het succes van het bedrijf? Waar zit de

stilte zelf heeft dat alles niet. In de stilte is het gewoon stil.

is een prachtige formatie. Vreedzaam. Schijnbaar in rust. Tot er iets

energie? Waar de waardering? Herken je de blokkades? Begin je al te

gebeurt. Plotseling, exact op hetzelfde moment, maken ze met elkaar

begrijpen waarom projecten lukken? Of waarom ze juist mislukken?

Stilte gaat over jezelf. Als je een periode niet communiceert met je omgeving, in welke vorm

een beweging. Alsof ze één organisme zijn. Volledig op elkaar afge-

dan ook, ontvang je daarvoor je wijsheid terug. Er is immers niets meer wat je kan aflei-

stemd. Synchroon.

Als je bang bent voor de stilte, ben je bang voor jezelf.

zien bij het zitten op een bank in het bos, of bij het staren naar de ondergaande zon aan de

Op de meeste kantoren gaat het heel anders. Mensen lopen langs

Stilte confronteert. Ze confronteert die belangrijke manager die maar

horizon. Hoe meer tijd je de stilte geeft, hoe duidelijker het voor je wordt. Stilte kent geen

elkaar heen of ontwijken elkaar. Bij het koffieapparaat wordt fluis-

half luistert naar de medewerker die aan zijn bureau staat, zijn blik

barrières. Leegte geen enkele belemmering. Alles wat ons ervan weerhoudt om dát te doen

terend gemopperd en in vergaderingen vraag je je weleens af wie nu

nog steeds gericht op het beeldscherm voor hem. Hij gaat vanzelf je

wat we moeten doen, hebben we zélf gecreëerd. Het zijn onze eigen overtuigingen. Het zijn

eigenlijk naar wie aan het luisteren is.

aanwezigheid voelen als je in de deuropening gaat staan. Hij zal op-

den van waar het voor jou werkelijk om gaat. Het is hetzelfde inzicht dat zich vluchtig laat

kijken en zich afvragen wat je aan het doen bent. Misschien wordt hij

reddingsboeien uit het verleden, en sommige daarvan zijn inmiddels ankers geworden. Ze
Wanneer je een uur, of misschien wel een middag, op een stoel gaat

er wel onrustig van. En heel misschien vraagt hij zichzelf na verloop

zitten en om je heen kijkt, leer je meer over hoe de organisatie ervoor

van tijd ook af wat hij eigenlijk aan het doen is. Of die afdeling die

Stilte gaat over het vertrouwen op je eigen inzicht en waarneming. Los van wat er vroeger

staat dan in een week lang vergaderen. Gewoon. Gaan zitten. Niets

zichzelf een (h)echt team vindt. Zijn ze dat ook? Hebben ze oog voor

ooit is gebeurd, los van alle automatismen die in de loop van de tijd bezit van je hebben

zeggen. Kijken naar wat er nu werkelijk gebeurt. Naar wat iedereen

elkaar? Stemmen ze met elkaar af? Bruist het van de energie? Of is

genomen. Stilte gaat over het nu. Over dit moment. Dat geldt voor jou als individu, maar dat

feitelijk aan het doen is. Naar de patronen in de communicatie. Naar

het ieder voor zich? Wie het eerst komt, het eerst maalt? Is de team-

weerhouden ons van het nemen van de juiste beslissingen.
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Executive coaching
leider ook de echte leider? Of is er een informele leider die, al dan

enige juiste beslissing neemt? Zie je hem of haar daardoor groeien?

Soms ben je in je carrière op een punt beland dat je het gevoel hebt dat je

niet in de coulissen, het spel regisseert? En hoe vindt hij het dat je in

Verantwoordelijkheid nemen? Mooi! Dat geeft jou dan de ruimte om

vastloopt. Je zit jezelf al een tijdje in de weg. Je hebt meer ambities dan je,

je vaker even af te zonderen om je te kunnen concentreren op we-

met je organisatie, voor elkaar krijgt en dat knaagt aan je.

alle rust staat toe te kijken? En hoe vind jij het om zo toe te kijken?

zenlijke zaken.
Gangen van organisaties verraden veel. Het kan er soms zo onge-

Herken je jezelf in één van de volgende uitspraken?

makkelijk stil zijn. Medewerkers trekken zich terug in hun kantoren,

In zo’n afzondering zit een productiviteit die wij in ons dagelijks werk

“Ik werk me helemaal de tandjes, ik verwaarloos mijn gezin en heb nauwelijks

misschien zelfs wel met de deuren potdicht. Een collega die snel door

nauwelijks meer kennen. Het is een fantastische ervaring, die je jezelf

tijd voor mijzelf. Zo kan ik niet doorgaan. Er moet íets gebeuren, maar wat?”

de gang glipt, als in een verlaten straat, die hoopt dat niemand hem

eigenlijk niet mag onthouden. Heb je iets groots neer te zetten? Ben

aanschiet voor een vraag. Stel je voor. Hoe stiller het is op de gangen,

je op zoek naar een verhelderend inzicht? Zoek dan de eenzaamheid

“Ze luisteren niet naar me. Iedereen gaat zijn eigen gang en ondertussen

hoe minder goed het loopt met een organisatie. Dat is namelijk stilte

op! Een week, of twee, of meer. Alleen. In een klooster, in de natuur

komt er van al die mooie plannen niets terecht. Wie is hier eigenlijk de baas?”

van een andere soort. Het is de stilte van het bedekt houden, van het

of waar dan ook. Laat je collega’s jouw dagelijkse taken overnemen.

verbergen van wat niet goed gaat. Het is de stilte van de ontkenning.

Vind een plek waar je slimme telefoon geen bereik heeft. Trek de

“Werken was altijd leuk, maar tegenwoordig kom ik doodmoe thuis. Nu ik

stekkers van internet, tv en radio uit het stopcontact. Luister enkel

dat bereikt heb wat ik wilde, heb ik nergens meer energie voor. Waar ben ik

Gelukkig kan het ook anders. Gedeelde passie in het werk brengt

naar de stilte om je heen. Concentreer je op dat wat je wilt schep-

onderweg mijn plezier verloren?”

leven in de brouwerij. Dan wordt er overlegd, feedback gegeven en

pen: een projectplan, een managementboek of voornemens voor het

gelachen. Uitbundig. Met elkaar, met de deuren wagenwijd open.

realiseren van je dromen. Het is immens wat er met je gebeurt. Er

De mailbox heeft je in de greep. Je secretaresse plant je agenda voller dan

Collega’s dagen elkaar voortdurend uit, om het voor elkaar en voor

komen krachten naar boven die je niet herkent. Het scheppen gaat

vol en je werkdag begint steeds vroeger. Je hebt veel te weinig energie, ligt

de klant nog beter te kunnen doen. Dat gaat over verbinden. Ieder-

steeds makkelijker. Je dagproductie verdrievoudigt. Minstens. Het

’s nachts wakker en ergert je aan je eigen gemopper. Je realiseert je dat je

een draagt bij aan de strategie. Alles helder.

kost minder en minder moeite. Je komt dichter bij jezelf. Keuzes

zo niet kunt doorgaan.

maken voor je dromen wordt vanzelfsprekend. Een scherpe strategie
Die natuurlijke samenwerking gaat veel verder dan ons bewuste

neerzetten en weten wat je werkelijk wilt bereiken net zo. Dat ergens

Aan de slag! Tijd voor inspiratie.

brein kan omvatten. Sommigen noemen het contact maken met Het

helemaal in opgaan. Die overgave, daar kan geen heisessie tegenop.

Met executive coaching laat ik je ontdekken wat jou drijft en waar je echt

Veld, anderen hebben het over de hand van God of van Allah, of

Ze kent geen afleiding. Er zijn geen verplichtingen. Er is geen tegen-

heen wilt. Want uitblinken kun jij ook!

over de gidsen uit de spirituele wereld. Wat het ook zijn mag, het

zin. Geen rekening houden met. Gewoon zo, zoals het zijn moet. Zo

heeft alles te maken met een, op een zeker moment, absoluut weten.

ontstaat het. Zo komt het op papier. En als die strategie of droom zich

Leer hoe je het wél voor elkaar krijgt!

Daarvoor is ruimte nodig. Eerst stil zijn. Zonder oordeel de casus

eenmaal heeft ontvouwd, dan kun je niet anders meer dan zorgen dat

Executive coaching, een programma voor jou alleen, gaat over:

overzien. Zonder vast te zitten in patronen mogelijke oplossingen

die ook werkelijkheid wordt. In een ongekende versnelling.

1. Rust en overzicht, de versnellende stilte
2. Terug naar wat je echt wilt, de eerlijke intentie

verkennen. Ontdekken wat voor vrijheden er zijn. Kansen creëren,
voorbij de angst kijken. Terug naar de puurheid van het enige juis-

Afzondering brengt je bij je ware bedoeling.

3. Beginnen met te gaan doen, de continue beweging

te. Soms zijn dat beslissingen die met durf zijn genomen. Intuïtie is

4. Zelfvertrouwen en energie opbouwen, de innerlijke kracht

weten zonder te weten hóe je het weet. Als je zover bent, dan weet je

5. Doorgaan en het leuk maken, de ontspannen volharding

het ook zeker. Zo moet het zijn. Precies zo. Dan is het heel eenvoudig
uitleggen waarom je deze beslissing hebt genomen. Dan zal iedereen

Je herkent dat wat jou onnodig tegenhoudt en krijgt het zelfvertrouwen om

ook begrijpen waarom het gaat zoals het gaan moet. Zonder weer-

dat los te laten. Er komt dialoog in de overleggen die je voert. Je hoeft

stand. Moeiteloos. Volmaakt.

steeds minder te controleren. Belangrijke projecten worden op tijd afgerond.

Stilte maakt je sterk.

Je vindt weer oplossingen, ook voor de vraagstukken die je zo bezighouden.
Beslissingen nemen, over investeringen of de toekomst, wordt eenvoudig.

Soms durft een organisatie niet stil te zijn. Iedereen stoort elkaar, de

Bron: Uitblinken! Hoe hoog kan jouw lat?

hele dag door, met ditjes en datjes die vaak niet eens de moeite van

Walravens, Ineke (2013).

het overleg waard zijn. Er is geen focus op dat wat er moet gebeuren.

Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen.

Het is een vlucht, op zoek naar een vreemd soort houvast. In dit soort
omgevingen lijkt het alsof je onmisbaar bent, maar is dat ook zo? Wat

Je managementteam ondersteunt je keuzes en jij doet er weer toe.
De cijfers gaan omhoog. Je groeit als leider en weet waarvoor je
staat. Werken wordt weer leuk.

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

gebeurt er als je er niet bent? Hoe worden de dingen dan opgelost?

Ik begeleid je graag op je route naar succes. Bel (+31 6 53 725 614) of

Is het de tijd die een oplossing brengt? Of staat er iemand op die de

mail (ineke@walravens.nl) me gerust, voor meer informatie of om meteen
aan de slag te gaan.
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“Werk geeft inhoud aan
je leven, inhoud die
ergens toe doet. Ik ben
inmiddels 65, maar wil
nog niet ophouden.
Het hangt af van mijn
relevantie hoe lang ik
doorga, het liefst werk
ik door tot ik tachtig
ben. Ik zou willen dat de
vrouwen in de wereld
er dan veel beter voor
staan dan nu.”

Carien
van der Laan
Je geeft nauwelijks interviews, stelt je altijd ten dienste van anderen. Wat drijft je?
“Toen ik in 2006 met executive search begon, was dat omdat ik het niet eerlijk vond dat
vrouwen niet voor topposities in aanmerking kwamen. Nu doe ik het omdat ik vind dat het
in de meeste organisaties niet zo goed gaat. Er moeten andersdenkenden aan de top komen.
Een aantal daarvan moet vrouwen zijn. Zij benoemen zaken waar mannen graag van wegkijken. Ze vragen door. Er vindt een enorme verandering plaats in onze maatschappij, daar
moeten bedrijven zich op aanpassen.
Mijn doelen liggen steeds hoger, want ik heb niet zoveel tijd meer. Ik ben op een leeftijd
gekomen dat ik meer impact wil hebben, zoals bijvoorbeeld met het helpen opzetten van
een investeringsfonds van honderd miljoen. Het idee is dat het beleggen in bedrijven die

“Er is een enorme
vrijheid als je eenmaal
		ontdekt hebt
		 wat je wilt doen.”

diversiteit echt in hun cultuur hebben, meer rendement zal opleveren. De meeropbrengsten
worden dan ingezet om vrouwen in andere landen te helpen waar een beetje economische
zelfstandigheid een groot verschil zal maken.
Ik ben naar Harvard Business School geweest. Van mijn jaar is een aantal mensen vermogend geworden. Het is een zaak van je netwerk gebruiken. Van het één komt dan het ander,
totdat je bij diegene komt die zegt: ‘Hier wil ik in investeren; dit past bij mij.’ Wij vrouwen
zouden onze netwerken beter kunnen gebruiken. Als je met een goed onderbouwd verhaal
komt, sta je verrast hoeveel mensen zich daartoe aangetrokken voelen.
Om dingen in beweging te krijgen, moet je er in het begin wel onevenredig veel effort in
stoppen. Maar als de goede mensen erop zitten en als die volhouden, kan het heel hard
gaan. Karmijn Kapitaal bewijst dat. Karmijn Kapitaal verstrekt risicodragend vermogen aan
Nederlandse, niet-beursgenoteerde mkb-ondernemingen die door een gemengd team van
mannen en vrouwen wordt geleid. Ik begon in 2008 om daarover na te denken. Nou, een
slechtere timing voor het oprichten van een private equityfonds kon je niet bedenken. Ik kon
de juiste mensen voor het idee winnen, drie topvrouwen bij elkaar, en verder heb ik juichend
langs de kant gestaan. Het is succesvol en daar ben ik enorm trots op.”
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“Als ik iemand zou helpen met wat ik nu gezegd heb, dan zou ik blij zijn.”
heb ik ook lang naar geleefd, maar in de loop der jaren heb ik ge-

mely zelfverzekerd zijn. Die hebben uitstraling, die deinen mee met de organisatie, hebben

leerd dat ik niet alles zelf meer hoef te doen.”

een beetje humor maar laten bepaalde dingen niet over hun kant gaan. Ze weten dus wanneer ze moeten ingrijpen en wanneer niet. Ze hebben een zelfbewustzijn die de mensen om

Je hebt altijd oog voor de ander en hebt het eigenlijk nooit over je eigen

hen heen geruststelt, zo van: in haar buurt ben je oké.

carrière. Wat zijn jouw grootste successen?
“Ik heb heel veel gedaan. Ik ben ook veel zoekende geweest. Soms

Je moet ook een visie hebben waar het naartoe moet gaan. Een visie kan over van alles gaan:

rijd ik door het land en zie ik waar ik allemaal gewerkt heb. Ik ben

over je functie, over het bedrijf, over de sector. Je kan mensen inspireren met een overtui-

een veteraan van duizend presentaties en businessplannen, voor an-

gend verhaal dat de test van veel commentaar overleeft. Daarom moet je het vaak vertellen,

deren geschreven en voor mijn eigen bedrijven. Ik neig dat te verge-

je krijgt altijd input waarvan je denkt: ja, daar heb ik nooit aan gedacht. Zorg dus dat je een

ten, ik kijk altijd vooruit. Ik heb nog zoveel te doen.

verhaal hebt dat aangeeft dat je over meer nadenkt dan alleen je werk goed doen.”

Overheid en bedrijfsleven zouden bijvoorbeeld nader tot elkaar

Je vindt het moeilijk om voor jezelf te denken in termen van uitblinken. Je bent nog zo bevlogen,

moeten komen. Ik ben bezig dat idee verder uit te werken. Er is een

alsof je pas aan het begin van je carrière staat. Wanneer is het goed?

zeker dedain voor elkaar en dat is geen goede zaak. Je mag best de

“Voor mijzelf heb ik het goed gedaan als ik een echt goed gesprek heb gehad, met man of

zaken anders bekijken, maar je moet de belangen aan beide kan-

vrouw, opdrachtgever of kandidaat. Ik word heel blij als ik kindred spirits ontmoet. Mensen

ten begrijpen. Respect voor elkaar hebben. Waarom beginnen we

die je raken, waardoor je elkaar niet vergeet en elkaar telkens weer met plezier en belang-

niet met het bij elkaar brengen van tien topambtenaren met tien za-

stelling ziet.

kenvrouwen uit het bedrijfsleven? Twinning. Heb een gesprek met
Je bent partner van een executive searchbureau dat jouw naam draagt.

elkaar. Wat doe jij? Wat zijn jouw issues? Hoe werkt dat? Ik denk

Ik vergelijk mijzelf nooit met anderen, ik ken ook geen enkele jaloezie. Als iemand presteert,

Mensen matchen is je dagtaak. Wat valt je in al die gesprekken op?

dat als je deze mensen gewoon bij elkaar zet, dat dat ontzettend in-

denk ik: wauw, dit is geweldig. Ik wens iedereen het beste. Mijn eigen lat ligt heel hoog. Dat

“Als ik vrouwen vraag waar ze goed in zijn, noemt 99 procent hun

teressant gaat zijn.”

leer je in Amerika.”

relationele skills. Zij zeggen bijna altijd: ‘Ik kan mensen motiveren
en in beweging krijgen, ik vind het leuk om mijn mensen te ont-

Dat is een heel bescheiden antwoord. Je bent goed in het creëren van

wikkelen.’ Het gaat bijna nooit over: ‘Ik ben gewoon een heel sterke

een winning mood en het boeken van resultaten. Hoe doe je dat?

CFO.’ Vrouwen gaan altijd op die relatie zitten en op de zachte kant.

“Het is twintig jaar geleden dat ik bij KPN werkte. Af en toe komen

Ik moet echt vragen: ‘Wat kun je in de ogen van een man?’

we nog bij elkaar. Een aantal collega’s zegt nog steeds dat dat jaar

“Ik blijf gedreven om alles
heel goed te doen.”

samen de beste tijd van hun carrière is geweest. Het is niet eens zo
Opgegroeid ben ik met de gedachte dat het erg belangrijk is om in-

hoogdravend. Een team maken, iedereen een plaats daarin geven,

telligent te zijn. Intelligent en analytisch. Het was voor mij een gro-

respect hebben en focus houden. Doorgaan. Wij moesten ISDN in

Curriculum vitae

te ontdekking toen ik in dit vak stapte, dat je inschatting voor een

de markt zetten. Onze opgelegde doelstelling was 50.000 aansluitin-

1949		

Geboren in Den Haag

groot deel op je intuïtie drijft en dat dat ook werkt. Feit is dat een

gen, maar dat vonden we niet genoeg. Iedere week kwamen we bij

1955		

Verhuisd naar Syracuse, New York

aantal van de ‘harde eisen’ ten aanzien van achtergrond en ervaring

elkaar en de enige vraag was: ‘Wat heb jij gedaan om de honderddui-

1967		

Terugkeer naar Nederland

vervalt op het moment dat de persoonlijke eigenschappen precies

zend te halen?’ Iedere vergadering weer. Iedereen had zijn taak. Het

1974		

Meester in de Rechten, Universiteit van Utrecht

een fit zijn met wat men zoekt. Ik heb de afgelopen jaren duizenden

was iedereen volstrekt helder waar we wilden eindigen. We hebben

1980		

MBA Harvard Business School USA

vrouwen gesproken. Dat is zo waardevol. Ik kan dus komen met

uiteindelijk de 170.000 gehaald!

1980 - 1983

Consultant McKinsey

1983 - 1988

National Sales Manager GE Information Services

Daarna bij Versatel was ik algemeen directeur. Iedere ochtend zaten

1988 - 1991

General Manager Sicommerce

we om acht uur met een multidisciplinaire groep aan tafel om te

1992 - 1997

Business Line manager 06, Vaste Verbindingen en ISDN bij KPN

Een groot deel van je jeugd heb je in Amerika doorgebracht. Dat is een

delen wat er gisteren gebeurd was: wat was er gelukt, wat niet en wat

1993 - 2008	President Harvard Business School Club of The Netherlands

heel belangrijke periode geweest. Hoe heeft dat jou gevormd?

gingen we die dag doen. Iedere ochtend. Gedurende een half jaar.

1997 - 2000

Oprichter en CCO callcenter ClientLogic

“Mijn formative years in Amerika, van mijn vijfde tot mijn zeven-

Gewoon aandacht blijven geven.”

2000 - 2001

Managing director Versatel Nederland

2006 - 2011

Oprichter en partner Woman Capital

iemand die iets anders brengt en toch past. Dat zijn de matches die
het leukste zijn.”

tiende jaar, zijn heel bepalend geweest. In Nederland mag je zijn wie
je bent. In Amerika word je opgevoed met het idee dat je jezelf kunt

Eindeloos doorgaan is één van jouw succesfactoren. Is er in al die men-

2011 - 2013

Jurylid Opzij 100 Machtigste vrouwen

verbeteren en dat je succes kunt boeken als je hard genoeg werkt.

sen die jij hebt gesproken een andere algemene deler te vinden?

2011 - heden	

Bestuurslid John Adams Institute Amsterdam

Dat was lange tijd ook mijn motto: hard werken en sterk zijn. Daar

“De vrouwen die het meeste succes hebben, zijn diegenen die supre-

2011 - heden	

Oprichter en partner Van der Laan & Company
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“Ik besloot dat alles
anders moest. Toen
kon dat nog met de
overwaarde van je
hypotheek. Ik dacht:
hup, en ben een
jaar lang fulltime naar
school gegaan: om
meubelmaker én
meubelstoffeerder te
worden. Als ze daar

Nana
Bouwens

zeiden: ‘Pauze’, dan
dacht ik: daar heb ik
helemaal geen tijd voor.
De mogelijkheden zijn

Wat een ommezwaai. Heb je nooit getwijfeld?

oneindig als je én met

lijk, alsof alles zo op zijn plek viel. Het waren eigenlijk allemaal kleine stapjes.

“Ik ging er gewoon vanuit dat het zou gaan lukken. Het moest gewoon. Alles ging zo makke-

hout én met stof kunt

Mijn lievelingsoma woonde veertig jaar in dit pand, dus dit is een deel van mijn leven. Eerst

werken.”

Het irriteerde me mateloos dat ik dan nooit meer naar boven zou kunnen. Dat ik niet lekker

zat ik alleen op de begane grond, mijn vader wilde de andere verdiepingen gaan verhuren.
meer voor het raam zou kunnen zitten, een beetje naar buiten kijken. Al die herinneringen
ook, dit pand is gewoon een deel van mijn leven. Toen heb ik de rest erbij gehuurd. Zo stoer
van mijzelf.

“Ik dacht:
hup!”
26 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Ik weet nog niet waar het eindigt. Ik vind het super om het allemaal te bedenken. Vroeger
wilde ik alleen maar dingen maken, maar ik merk dat dat zo veel tijd kost. Ik ben aan het
groeien, er komt de laatste tijd steeds meer werk op me af. Ik heb iemand nodig die het gaat
uitvoeren. Dat had ik van tevoren nooit bedacht, dat ik meer een soort van baasje ga worden.
Deze week kwam er iemand solliciteren. Daarvoor had ik misschien gedacht van: ik heb
iemand nodig, dus ik zeg geen nee. Nu niet. Binnen vier seconden wist ik het: ‘O, jou wil ik
niet. Al wil je hier gratis werken, dit gaat het gewoon niet worden.’ Dat vond ik heel dapper
van mezelf.
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workshops
De markt waarin je opereert, verandert in hoog tempo, de druk op
Het contact met de klant blijf ik zelf doen. Het is bijna altijd alsof

je managementteam neemt toe. Er móet nu gepresteerd worden, maar

die mensen vrienden worden. Voor de meeste klanten zit er emotie

soms lijkt het wel of de interne politiek belangrijker is dan het resultaat. De

in het meubelstuk. Het is van een opa of oma geweest, ze zijn er

begroting wordt ternauwernood gehaald, of niet, maar jij bent de enige die

misschien jarenlang in voorgelezen. Ik vind het belangrijk om daar

dat als een groot probleem ervaart. Af en toe vraag je je af of jij nog wel de

heel zorgvuldig mee om te gaan. Er zijn mensen die dertig jaar lang

geschikte manager bent.

een stoeltje boven op zolder hebben staan, waar ze niks mee doen
omdat het niet in hun interieur past. Ik neem de tijd voor ze, ik kom

Er zijn keurig doelen gesteld. Op papier klopt de visie, maar de praktijk is

bij die mensen thuis. Klanten zijn daarna zó blij.”

weerbarstig. Er moet zoveel gebeuren dat je niet weet waar te beginnen.
En wat zou het fijn zijn als de strategie ook door iedereen gedragen wordt.

Je verbindt je helemaal, is dat je kunstenaarschap?
“Ik maak iets voor iemand anders, niet voor mijzelf. Vaak kan ik

Word je geleefd door die waan van alledag? Weet je diep van binnen

nog beter dan de klant zelf de emotie aanvoelen; ik ben een soort

dat jij en je organisatie een volgende stap moeten zetten? Vraag je je af hóe

verlengstuk, de handen van de klant, om het te maken. Het kost veel

je dat doet?

energie. Soms ga ik er te ver in, dan ben ik er veel langer mee bezig
dan zou moeten. Als ik bijvoorbeeld een tas maak en de klant zegt:

Kies dan voor inspiratie, samen met je managementteam! In mijn

‘Ik wil dit, en dit, en dit’, dan kan ik er nog een week over nadenken

workshops laat ik je ontdekken waar jij en je managementteam met de or-

wat voor die klant nog meer handig zou zijn. Als de tas klaar is, wil

ganisatie naartoe willen én hoe je dat met elkaar bereikt. Ik leer je hoe jij en je

ik hem het liefst nog twee dagen bij me houden. Ik vind het gewoon

managementteam resultaten boeken.

jammer dat hij weggaat. Daarom ben ik ook zo blij als klanten me
later nog een fotootje sturen, van hun eigen tas die niemand anders

Door mijn persoonlijke aanpak weet ik jullie altijd de juiste stappen te

heeft. Dat vind ik machtig.

laten zetten:

Alles, bijna alles, is massaproductie. Het heeft voor mij meer waarde
als iets speciaal voor iemand is gemaakt. Geld is niet belangrijk. Ik
moet boodschappen doen, en natuurlijk de huur betalen. Het meest
geniet ik van de waardering. Dat is veel meer waard. Ooit stond ik
tassen te verkopen toen er een klant kwam die helemaal weg was

“Ik heb alles in
mijn uppie gedaan,
op eigen kracht.”

1. Zaken vallen op hun plek door het overzicht dat ontstaat.
2. Moeten wordt willen en daarmee wordt de strategie van iedereen.
3. Doen wat nog niet eerder is gedaan, brengt het eerste succes.
4. Ambitie geeft de energie om daarna de juiste bergen te verzetten.
5. Creatieve oplossingen zorgen ervoor dat alle doelen worden behaald.

van een exemplaar. Ze kon het echt niet betalen. Een tientje had ze,

Het resultaat?

meer niet. Ik heb haar de tas verkocht, voor dat ene briefje. Ze stond

1. De strategie wordt gedragen.

te huilen aan mijn stalletje, zo blij was ze ermee. Hadden we allebei

2. Het actieplan dat daarbij hoort, is verrassend helder voor iedereen.

een mooie dag.

3. Mislukkingen worden omgebogen tot leerervaringen.
4. Alle medewerkers doen wat hun te doen staat.
5. De cijfers gaan omhoog en doelen worden weer behaald.

Drie weken later kwam ze me oude zeilen brengen, die had ze ergens

Curriculum vitae

gevonden. Voor mij was dat materiaal veel meer waard dan die ene

1972

Geboren in Haarlem

tas. Ze heeft nog heel veel klanten doorgestuurd ook. Daar krijg ik

1991

Ondernemerscollege Kennemerland

Je team neemt verantwoordelijkheid. De begroting wordt over-

nou een kick van. Ik weet dat het, linksom of rechtsom, wel weer

1992

Medewerkster Bouwens/Bal Autoverhuur

troffen en er wordt weer gelachen. Want uitblinken kunnen jij en je

goed komt. Daar ga je op een gegeven moment op vertrouwen.”

2000

Wereldreis

team ook!

2001	Reisconsulente Pro Golf reizen
2006

Medewerkster Customer Services Hoogesteger

De workshops zijn heerlijk no-nonsense en to the point. Verre van ingewik-

2008

HMC – meubelmaker en meubelstoffeerder

keld en direct toepasbaar.

2009

Made buy Nana, huur eerste atelier 12m²

2010

SVGB – ontwerpen en produceren tassen

Ik begeleid jullie graag op je route naar succes. Bel (+31 6 53 725 614)

2014

Huur pand Turfmarkt 30 Haarlem, drie etages

of mail (ineke@walravens.nl) me gerust, voor meer informatie of om meteen
aan de slag te gaan.
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Twitterende
boswachters

“Stel je voor dat je het jaarverslag opent en je vliegt als het ware over Nederland. Je ziet de natuurgebieden liggen.
Door op markeringen te klikken roep je tal van verhalen op.” – Staatsbosbeheer 2009 –

van Staatsbosbeheer

Blogwachters bootcamp.
Specialisten van RTL Nederland, AVR
en Universiteit Utrecht leren boswachters nieuwe media slim te gebruiken.
Via ‘how to’ discussies naar een
heldere communicatie formule.

“Vermijd het defensief reageren op inspraak.
Ga voor de actieve dialoog met burgers.” – Abel Derks 2009 –

Pioniersgroep. Twintig boswachters starten met Twitter, Facebook, blogs,
Youtube, organiseren van bijeenkomsten. Dialoog over lastige zaken als aanlijnen
van honden en uitdunnen van bos. Eerste begrip van burgers.
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Jaarverslag 2012 Filmpje pakken. Tachtig succesverhalen uit de natuur
verfilmd tot mini documentaires. #filmpjepakken trending topic
De cijfers, zes jaar na het eerste crossmedia-lab.
Ruim 130 twitterende boswachters.
28.700 dagelijkse volgers.
15.400 tweets van boswachters.
Ruim 66.000 likes voor Facebook pagina Staatsbosbeheer.
Honderden getuigenissen in tekst, beeld en video.

Abel
Derks

Jaarverslag 2013 PrachtPlekken. Burgers zenden hun mooiste natuurbeleving in.
SBS 6 zendt Prachtplekken uit.

RBB Award voor Prachtplekken.
De jury roemde de innovatieve wijze waarop
het jaarverslag is ingezet als middel
om de dialoog aan te gaan met de achterban.
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DE
suc
ces
pa
ra
dox

Waarom zou een manager of bestuurder zijn eigen waarheid opgeven? Waarom reflecteren terwijl we zoveel belangrijke beslissingen
moeten nemen? Waarom filosoferen als we ook kunnen uitblinken?

Zou het niet fantastisch zijn
als presteren en reflecteren in balans komen?

Het antwoord is simpel: omwille van prestaties en vanwege prestaties. Prestaties verkleinen de denkruimte en tegelijkertijd hebben zij
die presteren de macht: een goede reden om wijs te worden.
Tussen presteren en reflecteren bestaat een spanning. Het is een
paradox. Ruimte voor reflectie eist zelden tijd voor zichzelf op, het
moet bevochten worden. Nee, tijd en ruimte opeisen doet de andere
kant, het presteren.
Organisaties bestaan omwille van een doel en het denken is daarop
gericht. In de praktijk is dit heel herkenbaar. Effectiviteit en efficiency gelden, ondanks een rijke variëteit aan organisatieculturele waarden, overal als valide criteria voor besluitvorming.
Behalve een inhoudelijk deel kent dit denken ook een sociale component. Het is belangrijk om dingen snel te weten. Bij voorkeur sneller dan je collega’s: je stijgt in de pikorde wanneer je als eerste de
rode draad ziet en kunt benoemen. Je stelt je positie veilig door het
beter te weten dan een collega. Je groeit in aanzien als je het gesprek
naar jouw hand weet te zetten. Om succesvol te zijn binnen organisaties moet je, kortom, niet-reflectief gedrag vertonen.
Prestatie-denken vraagt steeds meer ruimte voor zichzelf. Het geeft
nooit voldoening omdat ‘meer’ en ‘sneller’ eindeloos en onverzadigbaar zijn. Het heeft in zichzelf de neiging om ‘ander-denken’ uit te
sluiten. Het onbekende lijkt immers nutteloos. Je wordt een slaaf van
je eigen geest. Zwaar uitgedrukt misschien, maar als je een serieuze
poging onderneemt om te reflecteren, zul je merken hoe sterk de
kracht der gewoonte is. Je merkt dan hoe snel de vraag opkomt: wat
heb ik hieraan?, hoe sterk de gedachte is: waar leidt dit toe?
Zowel individueel als collectief, inhoudelijk en sociaal, in de antropologe realiteit en in theorie kunnen we stellen dat succes en prestaties reflectie remmen. Zij belemmeren de voorwaarden en beperken
denkruimte.
Synchroon aan het verkleinen van de potentiële reflectieruimte
groeit het belang ervan. Hoe succesvoller, hoe groter de prestaties.
Hoe vaardiger in de realisatie van de doelen, hoe waardevoller de reflectie. En tegelijkertijd wordt de ruimte daarvoor dus steeds kleiner.
Tragiek voor het oprapen.
Dat de machtige wijs moet worden, is een oud idee. Plato schreef
al over filosofenkoningen, als beeld van precies dat idee. Eeuwen-

34 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 35

lang heeft het weerklank gevonden en leidde het tot scholing in de

andere kant van de paradox helpt, maar de ontwikkeling van een

vrije kunsten. Reflectie en filosofie waren geen ijdele hobby’s van

gezond denkklimaat vraagt om verandering in het systeem.

belangrijke en gezaghebbende functionarissen. Vrij denken en de
vaardigheid om dat in een groep te genereren, waren voorwaarden,

Welke vragen kunnen er tijdens onze vergadering gesteld worden?

was het begin, noodzakelijke bagage. De denkruimte had, interes-

Welke kritieken zijn ‘done’? Welke niet? Hoe zorgvuldig is het denk-

sant genoeg, wel betrekking op juist die zaken die zo belangrijk wa-

proces? Hoe lang kunnen we het uithouden om niet te weten waar

ren. Destijds was dat een blijk van bekwaamheid om juist dat waar

een gesprek naartoe gaat? Wanneer wordt de druk van oplossen en

men aan hechtte in alle vrijheid te kunnen overdenken.

presteren te groot? Hoe scherp mag een analyse zijn? Hoe waarachtig zijn we? Hoe goed begrijpen we wat we bespreken en wat dat

Behalve het historische argument van lange tradities is er nog een

voor onze praktijk hier en nu betekent? Hoe reflectief zijn we? En

argument voor het belang van de combinatie ‘wijze macht’. Om

tot op welke hoogte spreken we elkaar daarop aan?

macht aan te wenden voor het goede, moeten we de dynamiek om
ons heen goed begrijpen. Politiek, business-wise, ethisch, humaan,

Dit zijn allemaal bovenpersoonlijke kenmerken die, inderdaad, toch

pedagogisch en spiritueel. Het feit dat deze dimensies niet altijd en

snel weer persoonlijk worden gemaakt. Als Piet iets zegt, hoef je het

overal legitiem zijn, maakt ze niet minder echt. Misschien ben je

niet al te serieus te nemen. Als de voorzitter het zegt, moeten we in

allergisch voor de toon van een discours, of lijkt het klinkklare on-

elk geval doen alsof wij het ook vinden. Als die nieuwe collega het

zin omdat muesli-jurken je nu eenmaal de neus uitkomen. Wat je er

vraagt, kent hij onze mores nog niet. De ontwikkeling van een denk-

ook bij voelt of van vindt, het is echt, en als jouw invloed groeit, heb

klimaat is een genuanceerd spel waarbij je voor je het weet vervalt

je ermee te maken. Daarom wordt Socrates ook wel voorgesteld als

in het oude denken. Instrumentalisme vindt vaak op subtiele wijze

‘horzel op een edel paard’: reflectie als noodzakelijke verstoring van

toch wel weer een plekje voor zichzelf.

mensen met aanzien, gezag en macht.
Het gaat erom dat wanneer je te ver doordraaft, iemand jou een goeLeiderschapsdeugd is bij uitstek de kunst van rechtvaardigheid! Het

de vraag stelt naar de grens van de geldigheid van je aannamen. En

geheel overzien. Weten wat je te doen staat. Begrijpen hoe ieder deel

dat je na je teleurstelling of irritatie toch een antwoord op de gestel-

bijdraagt aan het grotere geheel. De juiste verhouding zien tussen

de vraag overweegt. Of dat wanneer je dat niet doet, iemand anders

het grote en het kleine. Betekenis geven aan cruciale details. Net op

jou daarop wijst.

het juiste moment de juiste dingen zeggen. Ogenschijnlijk toevallig,

Een leidinggevende die vertrouwd wil worden, begrijpt dat vertrou-

en lang niet altijd bewust ingezet, maar ‘spot-on’ en essentieel. Ethi-

wen niet opeisbaar is. Een advocatenkantoor dat wil werken aan het

ca is het resultaat van gezonde verstoring, van de optimale verhou-

gevoel van veiligheid tijdens vergaderingen, zal dat woord niet ge-

ding tussen reflectie en prestatie.

bruiken, maar zúlke gesprekken agenderen en deze op zó’n manier
voeren, dat veiligheid toeneemt.

De klassieke oudheid is een schatkamer aan voorbeelden van prak-
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tijken waarin men dit oefende, zich hierin schoolde en de geest

Langzaam maar zeker is deze ontwikkeling gelukkig wel gaande.

vormde. Het is maar hoe je het zeggen wilt. Maar hoe kunnen we

Ondanks een royale portie windowdressing is er een kanteling inge-

in onze huidige tijd aan de succesparadox ontkomen? Hoe is een

zet. Steeds meer organisaties en bedrijven doen ‘iets met dialoog en

synthese mogelijk? Hoe ontstaan hieruit inspiratie en energie?

reflectie’. Steeds meer managers en directeuren stemmen in met het

Je kunt beginnen met een assessment reflectieve kwaliteiten om het

belang van reflectie. Maar in de praktijk stuit deze instemming nog

startpunt in kaart te brengen en iets van houvast te hebben. Dit kun

op een grote handelingsverlegenheid. Hoe moet dat? Hoe kan dat?

je herhalen om te weten wat er is verbeterd. Zeker. Aansluiten bij de

En wanneer, in godsnaam? De succesparadox in de praktijk dus.
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Ik kan dit goed begrijpen en meevoelen in het dilemma. Misschien
juist daarom voel ik ook een enorme drive om reflectie wel een goede en passende plek te geven binnen organisaties. Het gaat mij aan
het hart dat we omwille van succes onszelf en onze omgeving beperken. Het is zo wezenlijk om ten diepste te begrijpen dat gretigheid en
eenzijdigheid deze doelen juist in de weg staan. Dat doelgerichtheid
een context nodig heeft. Dat succes omwille van het succes leeg is.
Het gevangen denken raakt me. Alsof we onszelf klem zetten, onnodig zelf aangedaan leed veroorzaken. Het niet herkennen van de
invloed van het eigen denken in ons dagelijks bestaan. Die zaken
gaan mij aan het hart. Juist omdat onze geesteswereld onze praktijk
creëert, is het zo belangrijk daar aandacht aan te besteden. Of ik
vind dat we dan allemaal filosoof moeten worden? Nee hoor. Laten
we alsjeblieft ook dingen blijven doen, realiseren en neerzetten in de
wereld. Maar graag wel vermengd met voldoende reflectie.
Eerst maakte de deceptie me boos, wanneer mensen tegen wie ik opkeek niet eens in staat bleken goede vragen te stellen. Nu begrijp ik
beter waar de onmacht vandaan komt en dat er een oprecht verlangen onder zit naar goede gesprekken, met echte vragen, waarachtige
visieontwikkeling – juist op het werk. Nu sluit ik aan bij die verlangens. Soms is een behoorlijke confrontatie nodig met professionele
grootspraak of helpt het spel ‘wie-is-de-slimste’ om serieus genomen
te worden. Soms werkt het beter als we rustig en kalm te werk gaan,
we samen zoeken naar de juiste woorden en royaal tijd besteden aan
de formulering van een vraag. Hoe het ook aangepakt moet worden
– zodra het echt ergens over gaat, doe ik mee, zet ik me in om reflectieve kwaliteiten maximaal te ontwikkelen.
Want zou het niet fantastisch zijn als presteren en reflecteren steeds
meer in balans komen? Zou ons succes dan niet veel meer betekenen? Zouden we met z’n allen dan niet beter af zijn? Ik geloof dat
vrijheid van geest in essentie dat is: een culturele voorwaarde voor
rechtvaardigheid en gemeenschappelijk excelleren.
Minke Tromp, organisatiefilosoof
BVTF bureau voor toegepaste filosofie, bvtf.nl
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“Ik ben hiervoor nooit ondernemer geweest. Tegenwoordig zou je zeggen dat het typisch vrouw is om
allemaal dingen te bedenken waarom je het niet zou
doen. Ik werd gevraagd om drie benzinestations te
runnen, als franchisenemer. Toen ik het ging afpellen, was het enige wat overbleef, dat ik bang was of
ik het wel zou kunnen. Ik heb het gewoon gedaan.
Als je die houding hebt, kun je natuurlijk van alles en
nog wat bereiken. Vriendinnen liggen vaak in een
deuk: Lisette gaat het weer gewoon doen.”

Lisette Tanis

“Als ik angstig word,
ga ik het gewoon doen.”
42 | UITBLINKEN! – Het Magazine
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Je bent onverschrokken, zo stevig ben je. Hoe kreeg jij je medewerkers ook

bij laten komen om geen periode van rust in te hoeven plannen. Finan-

zover, dat ze net als jij zo stralen?

cieel, mijn tijd verdoen, ego, status ook. Ik kwam erachter dat ik wel een

“Ik heb geleerd dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je van tevo-

doel nodig heb, dus heb ik tegen mijzelf gezegd dat het niet echt met

ren denkt. In een situatie dat ik moest snijden in het personeel, heb

werk te maken mocht hebben.

ik gedeeld dat ik de mensen ook perspectief wilde bieden. Ik ben heel
open geweest. We konden eindeloos moeilijk tegen elkaar gaan doen, of

Ik heb mijzelf de vraag gesteld wat ik echt wilde, dat heb ik op een briefje

kijken wat wél kon. Ik heb gewoon gevraagd wat ze zelf wilden: één me-

op mijn werkkamer gehangen. Eén woord. Waar ik beter in wil worden,

dewerkster wilde heel graag retailer worden. Dus heb ik haar opgeleid

is loslaten. Niet zeggen dat het je niet uitmaakt, maar dat je qua gevoel

binnen de organisatie en daarna ook mijn netwerk laten weten dat ik

ook echt weet dat het zo goed voelt. Dat is mijn uitdaging. Intuïtie is

een heel goede dame had staan. Het is haar gelukt: ze is nu zelf retailer!

daarvoor mijn basis. Luisteren naar mezelf. Vertrouwen hebben in mij-

“Er is niets wat
mij tegenhoudt.”

zelf. Daar neem ik nu mijn tijd voor.
Plezier was de identiteit van mijn organisatie van benzinestations. Als
je een auto hebt, moet er benzine in. Daar is heel veel concurrentie in.

Hiervoor ben ik regiomanager geweest. Rotterdam Rijnmond was van

Dan moet je beseffen dat de klant hard heeft gewerkt en heeft besloten

mij, ik had tweeëntwintig tankstations onder me. Het ene moment was

om een stukje van zijn geld naar jou te komen brengen. Daar wordt je

ik echt puur operationeel bezig en het volgende moment hoorde ik ver-

salaris van betaald, dan mag je zo’n klant toch wel enthousiast ontvan-

halen aan, als een maatschappelijk werkster. Dan was ik bezig met het

gen? We moeten hier plezier hebben, dat vertelde ik en dat sprak ook

behalen van mijn doelen, vervolgens zat ik bij Shell over strategie te

de medewerkers aan.

praten. Dus ik was continu aan het schakelen. En dan hoopte ik ook
nog dat er geen calamiteit tussendoor kwam, want dan was ik degene

Het moet van binnenuit komen, door naar hun talenten te kijken. Eén

die alles moest regelen.

medewerker bijvoorbeeld begon aan iets en was hij daarmee bezig, dan
zag hij iets anders en ging hij daar weer verder. Voor je het wist, zag je

Daar ben ik het beste in, in continu schakelen. Mensen begrijpen het

allemaal onafgemaakte dingen in de winkel. Ik heb zijn vierkante me-

niet altijd, die willen je heel graag in vakjes stoppen. De meesten hebben

ters beperkt. Dat had nog nooit iemand met hem gedaan. Toen ik hem

toch zoiets van: waar ben je dan het beste in? Niet dat ik me onbegrepen

achter de kassa, en alleen daar, neerzette, gingen de klanten op Face-

voel, het is aan mij om daarin te schakelen. Dat is juist mijn talent. Daar

book schrijven hoe leuk hij was.

kan ik altijd op terugvallen.”

Het is goed naar mensen kijken en er met hen over praten. Naar ze

Je hebt een bijzonder verleden. Waar haal jij je kracht vandaan?

luisteren en vragen waar ze goed in zijn. ‘Vertel eens, wat doe jij thuis?

“Ik ben bij mijn oma opgegroeid, dat is Surinaams. Mijn moeder was

Waar word jij blij van?’ En soms zit het in kleine dingen. Toen iemand

heel jong toen ze mij kreeg, mijn vader was vertrokken. Dan ga je van

zei dat hij thuis tekende, zette ik hem de volgende keer dat we een actie

gezin naar gezin. Uiteindelijk hadden ze besloten dat ik naar Nederland

opzetten daarop in. Dan gebruikte ik die creativiteit, mocht hij de actie

zou gaan, dat ik bij mijn tante zou gaan wonen. Ik was vijf jaar.

bedenken en organiseren.

Curriculum vitae

Van mijn opa kreeg ik nog mee dat we allemaal een rol hebben in het

1976

Geboren in district Marowijne, Suriname

Toen ik franchisenemer werd, was één van mijn doelen de medewerkers

leven. Ik kan me het moment net voordat ik naar Nederland vertrok nog

1981	Emigratie naar Nederland

echt toekomstgericht te laten functioneren. Dat is gelukt. Daar ben ik

heel goed herinneren. ‘Jongedame,’ zei hij, ‘jij bent gezegend met een

1998

heel trots op. De markt was aan het veranderen. Het werk van service-

aantal talenten, die heeft niet iedereen.’

Diploma SPD Bedrijfsadministratie
Hogeschool Markus Verbeek

2000	Rayonmanager 22 Shell tankstations

medewerker was een vak geworden, zo gingen ze ook naar hun werk
kijken. Het liep. Iedereen zat op zijn plek. Ze zetten zelf van alles in

Ik ben dus op heel jonge leeftijd losgemaakt van mijn basis. Ik denk

2008	Post-HBO Bedrijfskunde HES Rotterdam

gang. Ik liep daar gewoon in de weg, daar zag ik aan dat ik mijn doel

dat ik het daardoor altijd aanga. Ik loop ook altijd voorop. Ik ben stevig

2007	Eigenaar 3 tankstations

had bereikt. Toen heb ik mijn franchisecontract met Shell beëindigd.”

genoeg van mijzelf. Later, toen ik de middelbare school had afgemaakt,

2008

NCD lid

heeft mijn opa zijn trots daarover uitgesproken. Dat ik ondanks alle

2011

Lid Ouderraad basisschool De Schelf

Je bent heel gedreven, ik kan me nauwelijks voorstellen dat je nu niets

moeilijkheden en weerstanden mijn talenten gebruikt heb. Ik had heel

2014

Beëindiging franchisecontract Shell

doet. Hoe ga je om met deze periode?

vaak andere keuzes kunnen maken. Uitblinken is voor je talenten gaan

2014

Dynamic leadership TSM business school

“Nadat ik gestopt was, wilde ik gelijk door. Ik heb allerlei excuses voor-

staan. Dat is mijn basishouding, ook met mijn medewerkers.”

2015

DE-R management en advies
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Executive searcher Carien van der Laan
interviewde drie recente opdrachtgevers.

Jos Sewalt over Ineke Walravens

Marjolein ten Kroode over Ineke Walravens

“Ineke Walravens gaf leiding aan de backoffice bij SAR. De doelstelling was om de betrokkenheid en efficiëntie te

“Zij is een kundige manager, intelligent zowel cognitief als emotioneel, en dat weet ze goed in de praktijk te gebruiken. Ineke

verhogen door een managementlaag te schrappen en de medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven.

paart effectief invloed uitoefenen en resultaatgerichtheid aan oprechte interesse in wat mensen drijft. Op deze wijze komt een
team met haar altijd verder en beklijven veranderingen daadwerkelijk.

De kracht van Ineke is dat zij analytisch erg sterk is, maar ook bijzonder verbindend. Een combinatie van sterke
alfa- en bèta-eigenschappen. Enerzijds kan zij ogenschijnlijk ingewikkelde dingen snel terugbrengen tot de essentie.

Ineke heeft een goed gevoel voor verhoudingen, intuïtief weet ze wat mensen echt aankunnen. Zij is ook niet bang om in te

Anderzijds heeft ze goede mensenkennis: intuïtief ziet zij hoe iemand is, waar hij of zij goed in is en zij zet hen

grijpen als iets niet door de beugel kan en accepteert daarbij geen uitholling van normen.

vervolgens ‘in hun kracht’.
Verder is Ineke bijzonder omdat zij ook echt reflectief is, een onmisbare eigenschap in leidinggevende posities. Zij bevraagt
Ineke benut optimaal het talent van de medewerkers en stimuleert hen door ze te complimenteren als zij ziet dat het

zichzelf en kan goed omgaan met feedback. Ze gaat altijd de dialoog aan en waar de argumenten hout snijden, stuurt zij bij. Zij

inderdaad goed gaat. Zij bevestigt haar mensen en geeft ze moed. Ineke coacht de mensen ook in hun (nieuwe)

heeft een klein ego en zal niet vanuit eigen belang positie kiezen: Ineke redeneert vanuit inhoudelijkheid.”

rollen. Door steeds vragen te stellen, kan zij iemand laten zien wat er gebeurt en wat de opties zijn.
Ineke brengt altijd zichzelf mee. Zij is altijd optimistisch, altijd met een lach op haar gezicht, recht voor z’n raap en
weet daarmee in verbinding te komen met zowel de medewerkers als de mensen aan wie zij zelf rapporteert.
Voor haar opdrachtgever is zij heel duidelijk over de situatie en over wat zij wil. Zij beantwoordt alle vragen zonder
‘disclaimers’. Heel bijzonder in een juridische omgeving.
Last but not least: Ineke is heel loyaal, zij blijft tot de klus is geklaard. Iets wat soms voor haar zakelijk onhandig
uitpakt, maar dat deert haar niet.”

Marjolein studeerde Sociale Wetenschappen omdat het zo’n mooie

In 2009 werd ze verleid om over te stappen naar GGZ Rivierduinen; men

universele opleiding was, werd werkstudent, kwam in contact met computers

zocht naar een bestuurder die de organisatie kon omvormen naar een op het

en dataonderzoek, en heeft zo in de zeventiger jaren leren programmeren.

zorgproces gestoelde modernere bedrijfsvoering. Het bleek een ingewikkelde

Toen zij afstudeerde, was er geen werk in haar vakgebied sociale geografie,

opdracht, maar wel een van de meest interessante vanwege de mensen

maar wel veel vraag naar automatiseerders. Zij heeft tijdens haar eerste baan

die de GGZ bedient: mensen met complexe, psychiatrische problematiek.

bij een zorgverzekeraar haar Master Information Management en nadien een

Er werken hoogopgeleide, bevlogen zorgprofessionals voor wie hun cliënt

Master of Change Management behaald en tegelijkertijd ‘van binnenuit het

boven alles gaat.

vak geleerd’.
Marjolein heeft Ineke Walravens in 1997 ontmoet toen beiden bij MN Services
Daarna heeft zij gewerkt als Manager Informatievoorziening en IT bij

werkten, Ineke als interim-manager, en ook bij de Sociale Verzekeringsbank

pensioenuitvoerder MN Services, was zij directeur Informatiemanagement bij

hebben de twee samengewerkt. Ineke heeft als directeur Servicebedrijf a.i.

Jos is in zijn studententijd begonnen als ondernemer. Samen met zijn

Jos Sewalt is directeur van Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR).

het CWI, adjunct-directeur Dienst Basisinformatie bij de Gemeente Amsterdam

bij GGZ Rivierduinen de opdracht om een flexibel en wendbaar servicebedrijf

moeder zette hij een bedrijf op in import en export van kunstnijverheid.

SAR is de grootste juridische dienstverlener van Nederland en

en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

te realiseren.

Na zijn studie heeft de carrière van Jos een andere wending genomen.

geeft onafhankelijk juridische hulp aan mensen die verzekerd zijn bij

Samenvattend: Marjolein is leidinggevend van beroep met veel kennis en

Bij Delta Lloyd is hij Director Mortgages & Life Insurances geworden,

Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro. Per jaar lost SAR ruim

ervaring in verandermanagement en digitalisering van organisaties.

daarna Director Sales & Marketing, om vervolgens over te stappen

167.000 zaken op. De stichting heeft ruim zeshonderd ervaren en goed

naar Achmea SMART – het interne consultancybedrijf. Jos werd

opgeleide juristen in dienst. De verhouding tussen mannen en vrouwen

vervolgens directeur bij Stichting Rechtsbijstand van Interpolis.

is ongeveer 40/60. Ook in de directie van SAR zijn de verhoudingen

Uiteindelijk is deze stichting – onder leiding van Jos – gefuseerd met de

tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk.

rechtsbijstandsbedrijven van Achmea in de huidige stichting, Achmea
Rechtsbijstand. Jos werkte onlangs nauw samen met Ineke Walravens.
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Roland de Waal over Ineke Walravens
“Terwijl de meeste mensen staan op ‘zenden’, zal Ineke altijd goed doorvragen: vragen om iets wat
gezegd wordt uit te leggen, expliciet te maken. De oplossing voor vele problemen komt tevoorschijn bij
het nemen van een andere invalshoek. Er is een energie die vrijkomt als mensen begrijpen dat zij het zo
niet hebben gezien. De uitdaging om – op zoek naar iets nieuws – buiten de gebaande paden te denken,
de lat te verleggen. Ineke is oprecht nieuwsgierig en wil steeds verder onderzoeken, en dat doet zij door
goed door te vragen.
Bijzonder aan Ineke is de combinatie van haar nieuwsgierigheid en het daaruit voortvloeiende onderzoek,
en haar implementatiekracht. Eenmaal vastgesteld wat de zo optimaal mogelijke oplossing is, gaat het
ook gebeuren. Gewoon doen. En dat krijgt ze dan gedaan door tijdens de rit mensen voor zich te winnen
en te verbinden.
Ineke analyseert en komt heel snel tot de kern van het probleem; snapt hoe iets werkt. Wat haar
onderscheidt, is niet alleen het onderzoeken en adviseren, maar daarbij ook de implementatie ter hand te
nemen. Zij heeft de drive om iets af te maken. Zij monitort en bewaakt de voortgang en is niet bang om
mensen te bevragen of aan te spreken; zij zal niet iets laten lopen. Ineke is daarin heel zuiver en is ook heel
erg straight, er valt niet met haar te marchanderen.”

Roland de Waal is op 44-jarige leeftijd de jongste concerndirecteur van

Roland heeft Ineke Walravens voor het eerst ontmoet in 2001 toen hij een

Heijmans N.V. Hij heeft na de mts en hts ook Civiele Offshore Technologie

Executive MBA voor de Bouw volgde aan TSM Business School. Ineke

gestudeerd aan de TU Delft en is daar gepromoveerd op een aspect van

verzorgde daar een module over creativiteit; dat heeft bij hem teweeg

shield-driven tunnels. Daarna is hij gaan werken bij Heijmans, waar hij in

gebracht dat hij zocht naar een ‘iets andere manier om dingen te doen dan

zestien jaar tijd vijf directeursposities heeft bekleed, waarvan de laatste

wat wij gewend waren’. Dat brengt met zich mee dat tenders en projecten

(huidige) die van Concerndirecteur Wegen. Dat het een bijzonder moeilijke tijd

slimmer gedaan worden, qua methodiek, systematiek en manier van werken.

voor bouwbedrijven is, is wel bekend; Roland gebruikt deze periode om het

Naast diverse workshops die Ineke voor Heijmans verzorgde, werkte zij ook

bedrijf en zijn mensen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Zij hebben

als directeur a.i. Regio Noordwest bij Heijmans Wegen.

geleerd om altijd bezig te zijn met vernieuwen en verbeteren, om met inzet
van veranderende processen en techniek de projecten steeds sneller af te
maken.
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onderscheiden
overtreffen
schitteren
uitmunten
uitsteken
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“Als je eigen ondernemer
bent, gaat het allemaal
wat makkelijker.”
“In groep 7 had ik al een eigen bedrijf, mijn klasgenootjes speelden

Wat is je droom met je eigen onderneming?

het mee. Het nieuwe smartboard installeerde ik dan zo, dat we in de

“In een dikke Porsche rijden lijkt me prachtig, maar als ik gelukkig

klas tv konden kijken. En als mensen thuis of mijn oma problemen

ben, een mooi huisje en een gezin heb, ben ik tevreden. Voor een baas

hadden met hun computer, kwam ik even langs om het te maken.”

werken is ook leuk, maar dan kun je niet altijd je eigen ideeën uiten.

Quincy Jongeleen
“Als mijn oma het niet snapt,
leg ík het te moeilijk uit.”

Ik doe het nu in mijn eentje, maar later wil ik er medewerkers bij hebWaar komt dat vandaan, dat je zo met ICT bezig bent?

ben. Ik wil programma’s voor computers of hardware gaan ontwikke-

“Het is uit mijzelf gekomen, ik heb het gewoon een keer leuk gevon-

len, om bijvoorbeeld robots of stofzuigers aan te sturen. Mijn droom

den en ben ermee verder gegaan. Je hebt telkens iets nieuws. Je kan

is om een groot bedrijf te hebben, maar met een middelklein bedrijf

nú een app maken, maar over een jaar moet je weer nieuwe functies

ben ik ook tevreden. Als het maar gezellig is en we het leuk hebben.

inbouwen. Het wordt nooit saai, het blijft een uitdaging.

Brood op de plank, dat is misschien nog wel het belangrijkste.

Mijn bedrijf heet QJ Apps. De app die ik voor 4C heb gebouwd,

Verdienen doe ik nu nog niet zo heel veel, daarom werk ik er nog bij.

werd massaal door mijn klasgenootjes gebruikt. Ik zette het huis-

Bij de HEMA zeggen ze dat ik een leider ben. Ik werk er bijvoorbeeld

werk erin klaar, de woordjes die je moest leren, de studieboeken.

nieuwe mensen in. Dat is best een belangrijke functie, want als ik dat

Voor de speeltuinvereniging van Leidschendam heb ik ook net een

niet goed doe, doen zij het ook niet goed. Ik ben daar verkoper, sta

app gemaakt: de agenda zit erin, je kunt ermee betalen en je krijgt

in het restaurant, achter de kassa. Ze zien iets in me: ’s avonds op de

ook push notificaties. Als er bijvoorbeeld over twee weken een bingo

food-afdeling ben je het middelpunt van de winkel. Als je dat ver-

is, dan krijg je een berichtje: vergeet je niet in te schrijven. Als ik van

pest, komen de mensen niet meer terug. Dat is heel belangrijk voor

klanten hoor dat hij goed werkt en dat ze hem mooi vinden, is het

de HEMA, ons salaris moet uiteindelijk toch van de klant komen.

voor mij een succes.”
Waar ik tegenop kijk? Eigenlijk niet echt iets. Ik laat me altijd verrasSchool is niet altijd makkelijk voor je geweest. Hoe komt dat?

sen. Grote bedrijven als Facebook inspireren mij. Ik zou graag een

“Ik heb ADHD en heb mijn hele basisschooltijd medicijnen geslikt.

keer naar de Google Campus willen, in San Francisco. Ik ga erheen,

In groep 6 bijvoorbeeld deed ik het niveau van groep 5, dat zegt toch

dat is zeker, maar wanneer dat is de vraag.

wel wat. In de eerste klas van de middelbare school ben ik met die
medicijnen gestopt. Toen zijn mijn cijfers omhoog geschoten.

Hier op school sta ik bekend om mijn ICT-vaardigheden. Ik help
graag mensen. Als ik iets goed heb uitgelegd, ben ik voor mijzelf te-

Nu kan ik goed met mijn ADHD omgaan, dat komt door de hulp

vreden. Soms lukt dat niet. Dan moet ik even een stapje terug doen,

die ik van de ADHD-consulente heb gekregen. Het gaat nooit weg,

dan moet ik het anders vertellen.”

maar ik kan het nu zelf onderdrukken. Ik ben soms nog wel druk in
de klas, dat merkt mijn mentor ook, maar als ik rustig blijf nadenken, komt het goed.

Curriculum vitae
1998

Geboren in Delft

Ik ben trots dat ik nu mijn BBL-diploma heb behaald. Een diploma

2004

Basisschool Triangel Delftgauw

is belangrijk. Zo kom ik meteen in mbo 2 terecht, dan gaat het

2008

Begint een eigen ICT-bedrijf

allemaal wat sneller. Ik ga ICT studeren op ROC Mondriaan in

2011

Overgang naar middelbare school, Veurs Voorburg

Delft, daarna ga ik applicatiebeheer doen. Ik wil ook hbo gaan doen,

2012

Oprichter en eigenaar QJ Apps

dat is iets wat ik ooit heb gezegd. Mocht het niet lukken om eigen

2013

Vakkenvuller bij Hoogvliet

ondernemer te worden, dan kan ik altijd nog bij een bedrijf gaan

2014

Allround medewerker bij HEMA

solliciteren. Als je je diploma’s hebt, dan heb je je al bewezen en

2015

Diploma vmbo BBL Veurs Voorburg, sector Economie

nemen ze je makkelijker aan.”

2015

Start ICT-opleiding ROC Mondriaan Delft
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Uitblinkende
gadgets
ZUtA
De eerste mini robot printer!
youtu.be/h4ba5ommDa4

RIUT Rugzak

Topsecret usb-zegel

Veilige stadsrugzak met de openingen tegen de rug

Verzegel je digitale geheimen met een old school waszegel

vimeo.com/123929840

topsecretusb.com

ZTE SPro2 Smart Projector

BLEU SMART

Café Balāo

16GB intern geheugen, 1280 x 720 pixels

Waar is je reiskoffer?

Koffie zetten als een middeleeuwse alchemist

bluesmart.com

fastcodesign.com

wired.com/2015/03/best-mobile-world-congress
52 | UITBLINKEN! – Het Magazine

Het Magazine – UITBLINKEN! | 53

De weg naar
vanzelfsprekendheid

Je kiest voor een maand vakantie of een sab-batical. Je verliest je

aan de slag. Terug van weggeweest telt niet meer voor je. Je wilt niets

baan of valt tijdelijk uit vanwege ziekte. Als even alles stilvalt, raakt

anders meer dan dát doen wat er voor jou toe doet. Je hebt geen

plotseling je agenda leeg. De telefoon rinkelt in het begin nog wel,

idee waar het vandaan komt, of diep van binnen misschien toch wel.

maar daarna steeds minder vaak. Werd er eerst nog iedere dag op je

Maar waarom zou je het benoemen? Al die managementtermen als

gerekend, na een tijdje trekt er bijna niets of niemand meer aan je.

drijfveren en persoonlijke ontwikkelingsplannen klinken zo hol. Je

De dagen worden ongewisser, de vrijheid in tijd wordt een ruimte

wilt die vrijheid weer voelen. De ruimte innemen. De tijd vergeten.

die steeds leger gaat aanvoelen.
Werken wordt ontspannen. Niet meer van dat jagen door de dag,
Jij bent de continue factor. Daar verandert niets aan, jij blijft degene

rennend van vergaderzaal naar videoconferentie. Lunchend achter

die je was. Een maand of een half jaar ouder geworden misschien,

het stuur van je leaseauto. Stressend naar het kinderdagverblijf of de

maar nog steeds die geïnvolveerde, intelligente of ijverige persoon

sportschool. Je probeert eens een andere aanpak, durft het nieuwe

die je altijd al bent geweest. Ambitieus. Doortastend. Gevierd. Sterk

een kans te geven, meer dan ooit. Nieuwsgierig wacht je op het re-

als je was, vol zelfvertrouwen en passie, nadat je een bonus ontving

sultaat. Je leert ervan en durft steeds meer risico te nemen. Je staart

voor je extra inzet voor het bedrijf. Jij stond er toch maar mooi toen

wat voor je uit en zonder dat je er wakker van ligt, neem je de beslui-

het er echt op aankwam. Daadkrachtig en overtuigd van de glans-

ten die van je worden verwacht. Het papier is nog immer geduldig,

rijke carrière die je baas voor je had uitgestippeld. Hij gaf je niet

maar jij kijkt daar nu dwars doorheen. Je praat eens met een collega

voor niets die uitmuntende beoordeling en wist precies waar jouw

of toezichthouder over de veranderende buitenwereld en bent in de

carrière heen zou moeten.

volgende MT-vergadering scherper dan ooit. Niks sleuren of trekken. Je weet waar je heen wilt. Het bijzondere is dat je zo overtuigd

De stilte is je vriend. De ongedwongenheid van de eindeloze dag is

bent van dat alles, dat het nog gebeurt ook. Bizar.

je kans. Verpozen, lanterfanten, de tijd verbeiden. Werkwoorden
die je voorheen niet kende. Eindelijk kun je dat doen wat je altijd al

Langzaamaan begint je agenda zich weer te vullen. Je kiest waar je je

wilde doen. Uitslapen of middagdutjes doen. Het nieuws op de voet

wel mee bemoeit en wat jou te veel energie kost. Dáár heb je geen zin

volgen of gebiologeerd naar Tommy Teleshopping staren. Een dag-

meer in en hier juist heel veel. Je verlegt de koers van jezelf en van

je doorbrengen op de Huishoudbeurs of een nacht lang gamen met

je organisatie naar dat gevoel dat je nog steeds hebt vastgehouden:

een onbekende vriend uit een andere tijdzone. Theedrinken met die

geraakt te worden door wat je nastreeft. De strategie wordt helder-

buurvrouw van wie de kinderen allang het huis uit zijn. Filosoferen

der. Meer en meer collega’s begrijpen waar je naartoe wilt. Sommige

over de toekomst van Nederland. De politiek beoordelen. Je dromen

zaken laat je gaan en over andere spreek je je duidelijk uit. Gewoon,

verkennen. Zo breed en weids als de middag duurt. Geen bilateraal

omdat het zo voelt, omdat het van jou is.

of MT-vergadering meer die je afleidt. Jij mag lummelen, zo veel als
je wilt.

Het werkt. Je dagen vliegen voorbij. Alles begint als vanzelf te gaan.
Vergaderingen worden feestjes waar pret wordt gemaakt. Ideeën

De ongedwongenheid van dat niets is je opstap naar ware voldoe-

stromen over de gangen. Acties zijn gedaan voordat ze op een lijst

ning. Iedere drukbezette directeur is nu jaloers op jou. Jij hebt wel

kunnen belanden. Je bent zo heerlijk bezig, dat je bijna vergeet dat

de tijd om te ontdekken waar je hart ligt. Je mag alles proberen waar

er ongekende resultaten worden gerealiseerd. Je had het vooraf niet

je zin in hebt. Volop keuze. Geen verplichtingen. Je kunt dat wat te

durven dromen. Die vervolgstappen in je carrière doen er niet meer

veel energie vreet naast je neerleggen. Vandaag even niet. Daar waar

toe. Dat salaris nog minder. Passie is niet te koop, is je conclusie. Je

je ogen van gaan twinkelen, of een lach van op je gezicht verschijnt,

ontdekt dat zelfvertrouwen veel meer is dan ze je ooit in een training

daar voel jij je thuis. Morgen weer, en overmorgen ook. Dat doe je

hebben kunnen voordoen. Fluitend begin je aan de dag en met een

gewoon, omdat je daar zin in hebt. Daar waar jij je in verliest, jij

grote lach verlaat je ’s avonds het pand. Als laatste, terwijl het bijna

alleen, daar ligt je inspiratie. Dit is mooi, zo mooi.

voelt als spijbelen. Je kunt niet wachten tot het weer morgen is, tot
je je hart en je tijd weer mag verliezen. Op weg naar jouw vanzelf-

Dat gevoel van geraakt worden door je eigen bezigheden, dat móet

sprekendheid.

je mee terugnemen. De lange vakantie of sabbatical is voorbij. Je
hebt een nieuwe baan gevonden of je bent opgeknapt en gaat weer
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Uitzichten: het zijn bijna kunstwerken, zo
mooi kunnen ze zijn. Ze roepen een verlangen
op, naar het avontuur van een vakantie of naar
de wijsheid voor een te nemen besluit. Het zijn
de vrienden die dag en nacht bij je zijn. Als je
even stilstaat, brengen ze je het inzicht dat je
nodig hebt. Altijd. Gratis, dat ook nog!
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