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 et eerste half jaar dat ik in Delft Industrieel Ontwerpen studeerde, had ik het moeilijk. Ik 
voelde me eenzaam. Opgegroeid in een dorp waar iedereen elkaar kent en groet, Oirschot, 
belandde ik op een flat twaalf hoog. Aan het eind van de zomer van 1982 nam ik de trein 
naar Delft om me te melden voor de OW-week, de introductieweek voor nieuwe studenten. 
Met een loodzware tas vol kleren rende ik naar de aansluitende bus. Ik had de juiste lijn, dat 
wel, maar de verkeerde kant op. Het werd al donker. Ik kende er niemand. Ik sprak nog half 
dialect en werd nauwelijks verstaan. Hoe triest voel je je dan!

In die tijd van schaarste van woonruimte was het heel wat om een kamer te hebben, maar 
het sombere hok van twee bij vier meter droeg niet bepaald bij aan mijn zelfvertrouwen. Ik 
woonde op de Aart van der Leeuwlaan, op nummer 151, heel toevallig hetzelfde nummer 
als dat van mijn loting. De numerus fixus stond 150 studenten toe, maar er viel iemand uit. 
Geluk of misschien toch mijn lot?

Daar zat ik. Achter de boeken, studerend aan een deur die ik op twee schragen had gelegd. 
Met uitzicht op een snelweg die een immer zeurende ruis op de achtergrond gaf. Dat suizen 
hoorde ik op een gegeven moment niet meer, behalve als er op zondag weinig verkeer was. 
Dan werd het plotseling stil. Heel stil.

In Oirschot hadden ze me al gewaarschuwd. “Wa gadde gij toch doen, meidje?” Of ik me wel 
realiseerde dat ik een enorme studieschuld zou opbouwen? En meer van dat soort ontmoedi-
gende reacties. Als enige in de familie ging ik studeren: omdat ik mooie cijfers op mijn eind-
rapport had en omdat mijn ouders mij hadden meegegeven om dat te doen wat je graag doet.

Elk weekend ging ik terug voor het hockeyen en de gezelligheid. Maar iedere keer weer werd 
het bevestigd: ik leefde feitelijk in twee werelden. Ik was achttien. Ik durfde niet te kiezen. 
Tussen Oirschot en Delft vloeiden de tranen regelmatig. Aan de thee bij een jeugdvriendin 
brak het besef door: ik moest een keuze maken. Terug naar wat ik echt wilde. Industrieel 
ontwerpen. Daarvoor was ik naar Delft gegaan. 

Het is het derde weekend in november, 1982. Ik sta op zondagochtendvroeg op het hoc-
keyveld en deel met betraande wangen mijn besluit met het team. Ik stop met hockey en 
ga me volledig op mijn studie richten. Het kan niet anders. Een even pijnlijk als, achteraf, 
bevrijdend moment. 

Noem het ontspannen volharding. Wat je drijft, kun je namelijk niet opzij zetten. Daar wil 
je wat mee en dat kun je eindeloos lang volhouden. Omdat het van jou is. Dat is de bron 
van het uitblinken. Ik studeerde cum laude af. Al na een jaar werken bij Unilever was mijn 
studieschuld afgelost. En ik leerde een belangrijke les: er komt altijd iets nieuws, als je het 
oude durft af te sluiten.

Ook Uitblinken! ontstond pas toen ik mijn bestseller Problemen oplossen met creatieve tech-
nieken durfde los te laten. De uitgever vroeg me mijn creativiteitsboek te herschrijven, om-
dat het wat gedateerd was geworden, en ik merkte dat ik twijfelde. Ik vond het stoer om mijn 
naam op Bol.com te hebben staan, dat zou niet meer het geval zijn als ik ervoor paste, maar 
uiteindelijk kon ik er de energie niet meer voor opbrengen. Enkele maanden later begon ik 
spontaan te schrijven over uitblinken. Ik hoorde het ze in Oirschot bijna weer zeggen: wat 
gaat het meisje nou weer doen? Precies! Dat wat me drijft. 

Uitblinken! gaat niet over groots en meeslepend. Het is niet al-
leen het privédomein van carrièretijgers en steeds hogere latten. 
Het gaat ook over inspireren, lachen, uitdagen, wakker schud-
den en boeien. Over keuzes. Over stille momenten, eerlijke in-
tenties, authentieke ambities en luidruchtige dromen. 

Wie vind ik eigenlijk een uitblinker? Die vraag stelde ik mijzelf 
na het herlezen van mijn eigen boek. Is het de afkomst, de car-
rière of het bezit van een volle bankrekening? Is het de eerzucht, 
het doorzettingsvermogen of enkel de inval van een goed idee? 

Bij het maken van een lijstje met namen, ontdekte ik dat ik op 
een grote verscheidenheid van persoonlijkheden uitkwam. Van 
jong tot oud, van hard werkend tot hoog opgeleid, van superge-
dreven tot strategisch slim. Van het een komt het ander en dus 
ben ik ze gaan interviewen. Fantastisch!

Hier in Nederland zijn wij erg bescheiden. Onterecht als je het 
mij vraagt. Het zal onze calvinistische inslag zijn of onze opvoe-
ding, maar het blijft vreemd dat wij in het algemeen zo’n moeite 
hebben om ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. Als je 
goed durft te kijken, blinkt iedereen ergens in uit. Schijnbaar 
gewone mensen die schijnbaar gewone dingen doen, blijken bij-
zondere verhalen met zich mee te dragen.

Tien interviews later weet ik waarom ik juist deze uitblinkers 
heb gevraagd: om de volle overtuiging waarmee ze doen wat 
ze doen. Mensen die alles uit hun mogelijkheden halen, en het 
liefst nog iets meer dan dat, dát vind ik uitblinkers. Of je nou 
beginnend kunstenaar, spijkerbroekenverkoper of directievoor-
zitter bent. Iedere dag weer, dat wat je te doen staat extreem goed 
doen, dát maakt iemand bijzonder!

Als je goed kijkt, als je dat durft, dan blinkt iedereen wel ergens 
in uit. Jij ook. Zelfs als je het nog niet weet. Als je Uitblinken! met 
die ogen leest, ontdek je het vanzelf. Of – als je wil – met een 
beetje hulp van mijn kant!

Waar ga jij voor?
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Processen zijn een 

vereenvoudigde weergave van 

de werkelijkheid. Details blijven 

zo klein als ze moeten blijven 

en dromen worden zo groot als 

ze horen te zijn. Het begint met 

overzicht. Het gaat om de kern. 

Juist in de afwisseling tussen 

groot en klein zit de sleutel. 

Tussen overzicht en diepgang, 

tussen later als je groot bent en zo 

meteen, tussen een grote mond 

en kwetsbaarheid. Ver weg heb 

je nodig om iets bijzonders te 

kunnen realiseren. Dichtbij moet 

je elke drempel over om sowieso 

verder te kunnen komen. Leer 

vooral om te schakelen, tussen 

het schier onmogelijke en een 

appeltje-eitje.

Ook uitblinken is een proces. Het kent telkens eenzelfde opeenvolging van fases. Zie het als 
een continuüm waarbij elke stap je naar een volgende fase brengt. Telkens weer een nieuw 
begin. Er is geen hiërarchie in de volgorde, een bepaalde fase is niet belangrijker dan een 
andere. Het gaat om de aansluiting en om het totaal. Het is leren. Misschien doorloop je het 
proces maar één keer en herken je meteen waaraan het je ontbreekt. Dan ben je in staat om 
dat onmiddellijk aan te vullen en in een rechte lijn op je doel af te gaan. En laat dat dan niet 
je eerste en enige doel zijn. Misschien doorloop je de fases een aantal malen en zet je telkens 
slechts een kleine stap voorwaarts. Maar ook al ga je misschien langzaam, bedenk dat je nog 
steeds iedereen verslaat die stilzit en zich niet verroert. Laat het vooral jouw proces zijn.

Het proces kent vijf fases.
 
1. Stilte schept ruimte en haalt alle belemmeringen weg. Het laat je dichter bij jezelf komen 
en brengt zowel puurheid als productiviteit. Stilte gaat over jezelf en het vertrouwen op je 
eigen wijsheid.

2. Intentie is een zeker weten wat je wilt. Durven dromen. Het geeft je richting. Dat wat je 
raakt, zet je in beweging. Als vanzelf. Hoe sterker je verlangen is, hoe groter je doorzettings-
vermogen zal zijn.

3. Beweging heb je nodig om ergens te kunnen komen. Het is je leergeld om steeds effectiever 
te worden in wat je wel of niet moet doen. Elke stap die je zet is een stap dichter bij je doel.

4. Kracht gaat over verbinding en het maakt je sterk. Kracht gaat over waar je voor staat en 
wie je werkelijk bent. Diep van binnen. Het gaat over keuzes maken tussen ontwijken om 
geen energie te verspillen en soepel overnemen terwijl je meebeweegt.

5. Volharding maakt dat je door blijft gaan. Het levert je de resultaten op die je voor ogen 
hebt. Het maakt je geloofwaardig, voor anderen maar vooral ook voor jezelf. Volharding gaat 
over hoe ver je jezelf ergens in durft te verliezen.

Lerend proces
– het grote geheel begint bij jou  –

De uitdaging zit in de bijvoeglijke naamwoorden. Versnellend, eer-
lijk, continu, innerlijk en ontspannen. Ze raken de kern van elke fase. 
Op welke manier doen ze dat?

Stilte om de stilte voegt weinig toe. Stilte om de ruimte die ze creëert, 
is bijzonder waardevol. Door eerst ruimte te maken kun je vervol-
gens een ongekende versnelling teweegbrengen.

Intentie werkt alleen als ze eerlijk en oprecht is. Als je bedoeling je 
niet diep vanbinnen raakt, dan wordt het een vertwijfeling. Dan kom 
je er maar niet achter waarom het niet lukken wil.

Alleen als je in beweging blijft, kan er ook daadwerkelijk iets gebeu-
ren. Het houdt je op koers, tenminste als je continu blijft bewegen, 
anders drijf je af.

Kracht die van jou is, die van binnenuit komt, maakt je zeker en be-
slissend. Dat kun je heel lang volhouden. Als je je kracht haalt uit 
jaloezie of het moeten bewijzen, dan raak je snel uitgeput.

Volharding kan omslaan in verkramping en verstarring, maar niet als 
je in die vasthoudendheid ook kunt ontspannen. Dan brengt het je 
creativiteit en inventiviteit, en vind je uitwegen voor problemen die 
schijnbaar onoplosbaar leken.

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
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de Kunst van Uitblinken!

 
soms ben je op een punt in je loopbaan beland waarop je het gevoel 
hebt dat je bent vastgelopen. er zit meer in je dan er nu uitkomt. Je zit 
jezelf al een tijdje in de weg. Je hebt knagende ambities die je niet weet 
waar te maken. Je realiseert je dat je daar iets mee moet, maar je weet 
misschien nog niet precies wat. 

herken je jezelf in één van de volgende uitspraken?
“werken was altijd leuk, maar tegenwoordig kom ik doodmoe thuis. nu 
ik alles heb bereikt wat ik wilde, heb ik nergens meer energie voor. waar 
ben ik onderweg mijn plezier verloren?”

“ik werd toch altijd gevraagd, voor de mooiste opdrachten, maar de 
laatste tijd is het wel heel stil. het begint nu echt nijpend te worden. wat 
is er aan de hand (met mij)?”

“ik werk me helemaal de tandjes, maar mijn baas ziet me niet staan. ik 
verwaarloos mijn gezin en heb nauwelijks tijd voor iets anders. waar doe 
ik het eigenlijk voor?”

“ik herken me niet meer in het bedrijf. pas ik hier nog wel? op deze ma-
nier heb ik er geen zin meer in, maar ik wil natuurlijk wel op mijn niveau 
blijven werken. wat nu?”

krijg je dit soort signalen al langer? dan is het tijd om er iets mee te doen!
Je hebt veel te weinig energie, je ligt ’s nachts wakker of je ergert je aan 
je eigen gemopper. 
dat is toch niet de manier waarop je jezelf naar je pensioen wilt sleuren? 
Jij wilde toch altijd schitteren? waar is de glans en de passie gebleven? 
hoe krijg je die weer terug?

Focus
Tijd voor executive coaching!

wil jij ook met meer plezier werken en veel meer successen vieren? 
wil je al jouw talenten inzetten en je ambities nu eindelijk realiseren?

leer hoe je dat wél voor elkaar krijgt!
volg het executive programma van de kunst van uitblinken!

Met de kunst van uitblinken! helpt ineke walravens jou graag:
• je (verborgen) talenten te ontwikkelen;
• een succesvolle carrière te bouwen;
• resultaten te boeken die je niet voor mogelijk hield.

in vijf stappen neemt zij je mee in de kunst van het uitblinken:
1. rust en overzicht, de versnellende stilte.
2. terug naar wat je echt wilt, de eerlijke intentie.
3. beginnen met te gaan doen, de continue beweging.
4. Zelfvertrouwen en energie opbouwen, de innerlijke kracht.
5. doorgaan en het leuk maken, de ontspannen volharding.

de kunst van uitblinken! laat je maximale resultaten behalen. het is een 
programma voor jou alleen! Mét exclusief werkboek om meteen aan de 
slag te gaan. Mail (ineke@walravens.nl) of bel ineke (+31 6 53 725 614) 
voor meer informatie of om direct een afspraak te maken. 

Al bijna twintig jaar leidt Ineke Walravens organisaties en hun medewerkers door veranderende 

omstandigheden. Maximaal resultaat behalen is wat haar drijft. Vinden waar het vastloopt, pro-

cessen of strategie aanpassen, mensen in hun kracht zetten. 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 zij het voor doet.

kijk, ze lachen
de scherpte is er even af,
maar de focus is daar
in het hart.
Ze lachen. Meestal, vooral onderweg. 
Ze coachen, trainen, kneden, 
leren en denken verder.
crossmediaal, transmediaal, 
en altijd in duidelijke taal.
Ze denken niet in middelen maar in concepten. 
vertellen, vormgeven, verbinden, verspreiden.
On- en offline.
totaalplaatjes. 
niet te zwart-wit, niet te scherp.
maar altijd met focus.
net als dit prachtige blad.

dat is het Xmedialab

robert pallencaöe en abel derks zijn al jaren een succesvol creatief duo. Ze zetten hun tanden 
graag in verrassend creatieve, crossmediale communicatie-oplossingen. in de bedrijven waar 
zij hun Xmedialab implementeren, helpen ze communicatie specialisten verder op het pad van 
concepting, storytelling en co-creatie.  Met het jaarverslag voor staatsbosbeheer wonnen zij 
vorig jaar de rbb-award 2014 bij de rijksbrede benchmark groep.

   robert en abel begeleiden communicatietrajecten op aanvraag. 
   nieuwsgierig? stuur dan een mail aan abel@abelderks.nl
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Hart en zIel

Jeroen kiest met zijn hart.
Hij accepteert geen steentjes in zijn schoe-
nen, dat wat hem irriteert, pakt hij aan. Hij 
is intuïtief, ambitieus en uitermate dienend 

naar zijn klanten. Hij wil alleen maar de 
beste zijn, en dat lukt hem: store manager 
op zijn 21ste en inmiddels twee jaar op rij 

Best Store Performance G-Star. Wereldwijd! 
Ga er maar aanstaan!

Zo wijs al voor zijn leeftijd: “Klanten voelen 
het als ik mijzelf ben. Ik geloof heel erg in 

het moment van nu.” Op zijn lauweren rus-
ten doet hij nooit: iedere ochtend begint hij 

opnieuw aan de wedstrijd. Nu zijn winkel 
bovenaan staat en hij zijn concurrenten 

achter zich laat, wil hij zichzelf overtreffen. 
Scherp als hij is!

Laat je inspireren door hoe het verlies van 
zijn vader hem heeft gevormd.

   

“Ik geloof heel erg in het moment van nu. Als je iets wilt, moet je het nu doen. Niemand kan 
mij vertellen of ik tachtig jaar word.” 
 
Je had van alles kunnen worden. Waarom storemanager?
“Ik hou van spullen kopen en ik weet wat winkelen is. Daarom begrijp ik klanten: ik weet 
hoe ze zich voelen. Ik vind het prachtig om klanten blij de deur uit te laten gaan. Dat ze 
binnenkomen, een vraag hebben en dat ik ze als specialist kan laten slagen. In mijn winkel. 
Dat is de kick. 

Als kind al had ik een soort van geldingsdrang. Ik denk dat dat uit onzekerheid komt. Ik 
heb dat nog steeds. Als er niemand de winkel binnenloopt, ben ik bang dat we failliet gaan. 
Altijd. Ik wil dat het slaagt! Iedere dag opnieuw. Mijn lat kan altijd hoger. Iedere dag wil ik 
meer omzet draaien dan daarvoor. Ik kan ook heel chagrijnig zijn als dat een keer niet lukt.
 
Ik vind mezelf niet oud met mijn tweeëndertig jaar, maar het is aan de klant om dat te beoor-
delen. Een puber wil misschien wel liever door een bink van achttien jaar worden geholpen. 
Dan moet ik afstand nemen. Uiteindelijk gaat het niet om mij. Als de klant gelukkig weggaat 
en ik een goede bon heb aangeslagen, is iedereen tevreden.
 
Ik moet vooral mijzelf blijven, dat voelen klanten als ze in de winkel komen.” 
 
Het lijkt of alles ook lukt bij je. Waar doe jij het voor?
“Negentig procent gaat goed, maar ik baal van die tien procent die fout gaat. Daar kan ik niet 
tegen, vooral niet als de fouten onnodig zijn. Dagelijks vraag ik mijzelf af wat ik ervan heb 
geleerd, en soms leer ik ook dingen die ik al wist.
 
Ik ben best wel saai, of noem het misschien serieus. Ik heb maar een paar goede vrienden. 
Eén hobby, motorrijden, en één vriendin. Daar ga ik voor de volle honderd procent voor. 
Want wat ik doe, wil ik heel graag goed doen. 
 
Het is ook een prestatie om iets moois te kopen. Schoenen van zevenhonderd euro bijvoor-
beeld. Dat ik dat durf. Ik kijk met mijn hart naar de waarde van iets, niet naar het prijskaart-
je. Dan weet ik zeker dat ik geen spijt krijg. 
 
Een normaal leven opbouwen, met een vrouw en kinderen, dat is mijn ambitie. Het gaat om 

Jeroen Been 

– eerlijke intentie  –

“Klanten voelen 
het als ik 

mijzelf blijf.”

Het Magazine – UITBLINKEN! | 11
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thuis, dat dat allemaal goed is. Voor mij is dat de basis van waaruit ik 
kan presteren. Om dat voor elkaar te krijgen, ben ik bereid heel veel 
opzij te zetten. 
 
Het is ook fijn als het even stil is. Als ik alleen ben. Ik moet het af en 
toe loslaten, anders kan ik de touwtjes niet strak houden. Dan ver-
krampt het. Dan sla ik door. Daarna kan ik weer scherp zijn. Want 
als ik me goed voel, neem ik ook de goede beslissingen.”
 
Je bent je vader vroeg verloren. Welke rol heeft hij in het bedrijf 
en in je leven gespeeld?
“Het is meer dan werk. Het is een familiebedrijf. Ik hoorde er al bij 
toen ik negen jaar was. Zo voelde dat. Ik heb er alles aan gedaan om 
de andere kant op te gaan. Ik heb zelfs als boekhouder gesolliciteerd, 
maar halverwege het sollicitatiegesprek kwam ik erachter dat ik toch 
een betere verkoper ben. Mijn vader heeft me uiteindelijk naar het 
magazijn gestuurd, om voor een paar dagen te gaan meehelpen. In 
de tien jaar dat ik er nu werk, ben ik met het bedrijf meegegroeid.
 
Mijn vader is gevallen met de motor. Hij is nog een maand kunst-
matig in leven gehouden, maar toen was hij mijn vader al niet meer. 
Beslissingen die het zwaarst wegen, blijken vaak de makkelijkste 
keuzes. Zo had hij zelf ook niet verder gewild. Mijn oom was al van 
jongs af aan mijn voogd. Hij is er altijd voor mij. Ik laat hem niet 
vallen. We maken het samen af, zijn bedrijf. Na mijn vaders dood 
ben ik echt gaan staan, daar ben ik trots op. Als ik iets vond, ben ik 
het gaan zeggen. Als ik iets wilde, ben ik het gaan doen. 
 
Dat de winkel al twee jaar de beste G Star winkel van de wereld is, 
dat is geweldig. Daar heb ik heel veel voor gedaan. Nu de winkel 
bovenaan staat, wordt het alleen maar moeilijker. Ik moet niet al-
leen die nummer één positie evenaren, ik moet ook nog plussen. 
Nummer één zijn duurt maar een dag: iedere ochtend weer begint 
de wedstrijd opnieuw.”

“Eerlijk zijn 
tegen mijzelf, 

dat is het 
allerbelangrijkst.”

CurriCulum vitae

1982 geboren in rotterdaM
1999 MavodiploMa
2002 vestigingsManager groothandel 
 Zadkine beroepsonderwiJs
2003 cracks clothing coMpany
2009 overliJden vader
2011 best store perForMance g-star
2012 best store perForMance g-star
2014 Medeaandeelhouder ccc 
2014 geboorte dochter

zIJn

Ineke over Jeroen
Mijn maat spijkerbroek weet ik niet uit 

mijn hoofd. Jeroen wel. Bijna altijd is de 
eerste broek die hij uit het rek pakt, ook de 

broek waarmee ik naar huis ga. Daarom 
rijd ik er speciaal voor naar Rotterdam: ik 
hou namelijk helemaal niet van winkelen.

Jeroen wil écht alleen het beste voor je, 
omdat hij nu eenmaal als mens zo in elkaar 

steekt. Je voelt je thuis in zijn winkel: geen 
verkooptrucs, en dus ook geen miskopen. 

Hij heeft de intuïtie en de creativiteit om 
je een kledingstuk aan te reiken waarvan 
je niet gedacht had dat het je zo goed zou 
staan. Dat is lef hebben en juist daardoor 

krijgt hij met de winkel zoveel voor elkaar. 
Klanten blij de deur uit laten gaan is zijn 

zuivere intentie. Dat voel je!
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GeWaaGd

Bas werkt exclusief met toppers 
en is zelf ook zo’n topper.

Ongeremd ambitieus, tot in Vladivostok. 
Onvoorstelbaar gedreven, vanuit het diepst 

van zijn ziel. Iedere lat heeft voor hem als 
doel het latje weer verder te leggen. Daar zit 

zijn lol. Hij gelooft absoluut in de maak-
baarheid en tegelijkertijd in het toeval. Hij 

dwingt het simpelweg af.
Hij is authentiek, open en altijd met volle 

aandacht. Je durft het nauwelijks te geloven 
hoeveel vertrouwen deze oud-officier in de 

mens heeft. Ongekend!
   

“Mensen kunnen niet altijd dat heel mooie dat ze hebben vastpakken. Er zijn altijd heel, heel 
goede redenen om dat niet te doen. Wat ik zo leuk vind is als mensen, leiders en beïnvloe-
ders, gaan zien dat ze dat wel in zich hebben. De kick dat zij merken: ja, maar dat wil ik ook 
bij anderen doen. De power die daarbij vrijkomt!”

Je bent officier geweest bij de Koninklijke landmacht, een leider dus. Waarom dan toch 
een bureau dat anderen verder wil brengen in hun leiderschap?
“De kern van waar ik mee bezig ben is dat leiders gelukkiger worden op het moment dat ze 
zien dat ze bijdragen aan het geluk van anderen. Simpeler kan ik het eigenlijk niet maken. 
Dat te zien gebeuren is de ultieme kick. Ik krijg daar nooit genoeg van.
Wat mij daarin drijft? Zolang ik leef die sneeuwbal groter maken zodat ik later op een wolk 
tevreden naar beneden kan kijken dat hij nog steeds aan het rollen is. Het is de manier van 
kijken waarmee we veel onzin en gedoe uit de wereld kunnen halen. We hebben binnen ons 
bureau een model ontwikkeld van zeven schillen, de gelaagdheid van een mens. Als ze met 
ons in zee gaan, hebben we het eigenlijk alleen maar over de onderste vier lagen. Het gaat 
over authenticiteit en kernwaarden. Wat betekenen die voor jou? Hoe voelt dat? We hebben 
het veel over ego’s: welke helpen je, welke zitten je dwars? We hebben het over blokkerende 
en stimulerende normen. Wat zijn jouw do’s en don’ts? Wat zijn ze echt? Dat is een zoek-
tocht. Ik kan er in een halfuurtje uit zijn, maar dan landt het gewoon niet. Iemand moet het 
zelf gaan ontdekken.

Bas Blekkingh
– eerlijke intentie  –
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“Ik heb een 
heilig geloof 
dat de mens 
waanzinnig 
mooi is.”
Vaak komen mensen via referentie bij ons. Mensen weten dat je daarvoor naar Authentiek Leiderschap moet gaan, of naar Bas. Daarmee 
zitten we eigenlijk al met 2-0 voor aan tafel. Iemand voelt in no time: ik ben er voor jou. En dat ben ik ook. Volledig. Hij of zij voelt zich vrij 
om alle twijfels uit te mogen spreken. Hoe lekker is het als je zeker weet dat er iemand tegenover je zit die jou volledig oké vindt! Daarmee 
gaat iemand snel open. We krijgen alles te horen. Mensen voelen zich nul afgekeurd. Wij noemen het de verborgen kracht ontsluiten en 
verbinden met andere mensen. Dat doen wij op een redelijk analytische no-nonsense manier. Je zou het bijna een soort van no-nonsense 
spiritualiteit kunnen noemen.

We gaan niet naar het verleden. Heel veel coaches gaan op zoek naar waar iets vandaan komt. Waar wij achter zijn gekomen is dat dat vaak 
juist niet goed werkt. Want onbewust zit er een legitimering in het verleden voor de keuzes die je nu maakt. Daar hebben we een effectme-
ting naar gedaan. We gooien leiders dus terug naar het gedrag van nu. Wat is de opbrengst van je gedrag nu? Is het de angstdrijfveer? Prima, 
maar wees je er bewust van. Of is het een creatiedrijfveer? Schitterend, maak die keuze. Ik wil weten wat het je bijvoorbeeld nu oplevert om 
niet je hoofd boven het maaiveld te steken.

Je mag angst hebben. Angst is een goede raadgever omdat het je helpt dingen te voorkomen die je niet wilt. Angst is dus niet hetzelfde als 
bang. Er zijn drie basisangsten van een mens: ik wil niet dood, ik wil geen fysieke pijn en ik wil niet uit de groep gestoten worden. Door 
die laatste ontwikkelen wij mooie patronen, die heten ego’s. Ikzelf bijvoorbeeld wil heel graag nodig gevonden worden. Ik vind het leuk om 
getuige te zijn van de groei. Ik kan absoluut het ego van de adviseur inzetten, van kijk mij eens nodig zijn. De aardigerd, dus ik kan iemand 
inpakken. De zelfstandige, ik kan alles zelf en heb geen hulp nodig. En de trotse. Moet je je voorstellen, ik heb er al vier van de acht te pakken. 
Ze zijn prima. Ik moet er alleen niet in doorschieten, want dan gaat het mis, dan schaad ik de relatie.

Authentiek leiderschap is voor ons een authentieke manier van beïnvloeden. Leiders zijn niet alleen de managers, het zijn ook de beïnvloe-
ders. Met hen maken we veel meer impact. Daarmee creëren we veel meer reuring. Een ander woord voor authentiek? Puur. Echt. Diepste 
oprechte intentie. Zuiver. Als voorbeeld: ik doe nou niet leuk tegen jou omdat ik wil dat je me leuk vindt, ik doe leuk tegen jou omdat ik je 
leuk vind.”

als je dit op jezelf betrekt, waar loop jij dan tegenaan? Hoe her-
kenbaar is dat voor de leiders waarmee je werkt?
“De angst om bedonderd te worden vind ik een heel vervelende, en 
heeft mij lang beziggehouden. Hier, en gelukkig thuis ook, leggen 
we angsten op tafel. Daarmee zijn ze te hanteren, doordat je zegt dat 
het oké is. 

Het thema waar ik ook tegenaan loop, mijn hele leven al, is of ik 
zonder handrem mag leven. Mijzelf kleiner te maken om een ander 
een comfortabel gevoel te geven. Omdat het waanzinnig bedreigend 
is voor de ander, zonder dat het mijn intentie is, als ik volledig los ga. 
Daarom werk ik ook met klanten die dit aankunnen. Daarom zit ik 
ook bij die leiders. Die willen op een verantwoorde manier weer in 
het systeem gezet worden. Die willen heel snel schakelen.

Op topniveau is onvrede aan het ontstaan. Onvrede over alleen maar 
de mannetjesmakerij. Mensen prikken er steeds sneller doorheen. 
Ze willen echtheid. Men is meer en meer doordrongen van het feit 
dat je op een andere manier heel erg gelukkig kan worden. En dat is 
niet alleen maar je positie veiligstellen of het streven naar financieel 
resultaat. Als je je mensen effectiever en gelukkiger maakt, samen 
met het maken van efficiencyslagen, dan ben je een waanzinnig goe-
de leider. Dan heb je het helemaal door. 

Die leider laten we eerst zijn eigen missie herontdekken. Die missie 
zit er al. Je moet de leider alleen eventjes vastpakken, stimuleren en 
inspireren om uit de comfortzone te gaan. Dat is voor die leider net 
zo spannend als voor de beginnende medewerker. Ze hebben ge-
middeld genomen wel meer zelfvertrouwen, maar op de rand van de 
comfortzone zijn ze net zo onzeker als jij en ik. Die rand opzoeken, 
er net overheen gaan en in de groeizone gaan zitten. Te zien dat dat 
lukt, daar zo heerlijk bij stil te staan dat ook de leider daar zelfver-
trouwen in opbouwt. Wat een lol. Die leider dat te laten voelen, dat 
hij het lef krijgt om dat ook te laten zien. Dat, in the end, betekent 
ook nog eens dat hij nog meer op handen gedragen gaat worden. Hij 
is al succesvol, maar hoe mooi is het als een waanzinnig groot leider 
als een kind zo blij kan zijn als hij die slag maakt.

Het vervelendst voor een leider is dat als hij in zijn kracht gaat staan 
de mensen om hem heen een beetje bang worden. Je bent je aan het 
ontwikkelen, we noemen dat de twilight zone, en onbewust gaan an-
dere mensen je een beetje afremmen en misschien wel afkeuren om-
dat je zo sterk bent. Leven zonder handrem betekent dat een aantal 
mensen misschien ook afscheid van je nemen. Ze gaan je misschien 
wel arrogant vinden, terwijl het niets met arrogantie te maken heeft: 
je laat je kracht zien. Dat is zo herkenbaar voor mij.

Een leider is als de dood om betrapt te worden op een incompetentie 

die hij bij zichzelf allang herkend heeft. Ik was 32 en had mijn eerste 
coachingsgesprek met een lid van een raad van bestuur. Hij betrok 
die angst op zichzelf, maar ik ben er inmiddels achter dat dit univer-
seel is. Mijn stijl is om direct mijn positieve intentie aan te geven, 
ook als ik het erg spannend vind. Dus ik zei tegen hem: “Je had mijn 
vader kunnen zijn, je hebt qua leiderschap zo ontzettend veel meer 
ervaring. Ik vind het spannend of ik wel waarde kan toevoegen. Eén 
ding, ik ga mijn stinkende best doen. Maar laten we aan het eind van 
het gesprek wel evalueren, in alle openheid, of het jou wat gaat bren-
gen.” Die kwam bij hem binnen. “Goh, weet je, hier zit iemand die 
nóg zenuwachtiger is, want ik heb gehoord dat jij de goede vragen 
stelt”, antwoordde hij.”

Wanneer is een coach goed. Of liever nog, wat maakt hem excellent?
“Een goede coach heeft zijn eigen gedachtegoed. Een eigen kader 
waarbinnen je de coaching doet. Het is niet alleen maar meevoelen 
en een beetje meepraten, nee, je hebt een visie over hoe een mens is. 
Je hebt een visie over hoe een leider hoort te zijn. Dat vind ik een 
belangrijk ingrediënt. En je weet exact waar je mee bezig bent.

Hij moet ook razendsnel kunnen analyseren, de context willen be-
grijpen, snel kunnen doorgronden. Hij moet snappen hoe organi-
saties werken en dus bedrijfskundige affiniteit hebben. Een coach 
heeft het talent om de olifant op tafel eerder te zien dan de coachee 
zelf en die bespreekbaar te maken. Noem het intuïtie, maar in ieder 
geval heeft hij heel veel ervaring op het gebied waar de coachee zich 
bevindt. Dat is onze stiel.

Een goede coach is niet bezig met wat de klant van hem vindt. In het 
contact met een coachee, of met een team of een organisatie, is hij 
alleen maar een buitengewoon briljant instrument. Volledig vanuit 
zijn authenticiteit is hij helemaal bij de ander. Volledig overgeven 
aan de ander. Dat is een goede coach!

Mijn vrouw Femke is zo’n waanzinnig belangrijke coach voor me. 
Zij voelt mij zo aan, echt, bam, in my face, geweldig. Al mijn collega’s 
hier, echt ook on the spot, zijn mijn coaches. We vertellen elkaar 
alles. Daar waar gedrag niet goed is, gaan we ook echt voor zitten. 
Latten zijn er niet. Iedere lat heeft als doel weer het latje verder te 
leggen, want daar zit de lol. Steeds weer. Continu. Continu die com-
fortzone oprekken. Nee, er is geen lat. Hoe gaaf is dat! Dat je af en 
toe een lat definieert, jezelf de vraag stelt waar wil ik zijn op dat 
tijdstip, dat is iets anders. 

Mijn kinderen moeten gezond volwassen worden met het nodige 
zelfvertrouwen. Mijn boek moest er zijn zodat het gedachtegoed 
niet weg is, mocht ik tegen een boom rijden. Dat zijn twee voor mij 
belangrijkste dingen die ik te doen had. 
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Twee collega’s zijn verantwoordelijk dat we nu aan het groeien zijn. 
Ik wilde eerst niet groeien als bedrijf, nu gaan we zelfs naar het 
buitenland. Zij hebben mij tot de orde geroepen: “Bas, wat houdt 
je tegen?” Ze hadden zo gelijk. Het was de angst om bedonderd te 
worden. Die had ik ergens weggestopt. Nou, die lag zo weer op tafel, 
dat raakte me zo.

Uitblinken is voor mij op vol vermogen al je talenten aanzetten met 
maar één doel: je omgeving op een hoger plan brengen. Of dat nou 
de trambestuurder, de bakker, ikzelf of een leider is: uitblinken is 
géén concessies doen aan je talenten. Daarmee maak je een onge-
looflijk grotere impact dan een ander. Het is het volledig overgeven 
aan je authenticiteit. Met al je talenten en met het grootst mogelijke 
zelfvertrouwen continu uit je comfortzone stappen en daar resulta-
ten in behalen.

Je gelooft het niet, maar in een gesprek houd ik mijn mond. Dan 
luister ik. Ik blijf gelukkig worden van het verhaal aan de andere 
kant. Leiders hebben zo veel verantwoordelijkheid, zo veel besluiten 
te nemen, de context is zo ingewikkeld. Daarin mee te denken, als 
een consigliere, die advocaat uit de film The Godfather. In die film 
kom je eigenlijk een beetje voor advies, maar die consigliere stuurt 
je dan altijd effetjes weer een andere kant op. Het is waanzinnig die 
rol te mogen vervullen.

Mijn rol zal steeds meer verschuiven naar het supergoed maken van 
mijn eigen mensen. Dat zij het van mij over kunnen nemen. We zijn 
met allerlei ontwikkelprogramma’s op het gebied van leiderschap 
bezig. En ik wil absoluut nog boeken gaan schrijven. Dat alles gaan 
we wereldwijd neerzetten.”

“Binnen vijf jaar heeft ons gedachtegoed Vladivostok aangetikt.”

CurriCulum vitae

1964 geboren in alMelo
1984 in dienst biJ koninkliJke landMacht
1989 oFFicier binnen de geneeskundige troepen
1993 consultant biJ baX nyst & Zwartkruis
1989 getrouwd Met FeMke
1993 geboorte eline
1996 oprichter bureau authentiek leiderschap
1997 geboorte nynke
2005 uitgave ‘authentiek leiderschap’
2007 opleiden van collega’s in gedachtegoed
2011 carina iannelli Mede-aandeelhouder
2011 eerste opdrachten buiten nederland
2013 hernieuwde uitgave authentiek leiderschap – 
 ontdek en leeF Je Missie
2018 bereiken vladivostok

dit interview met bas is in april 2014 verschenen in coachlinkmagazine.

Hoor jij jezelf wel eens één van de volgende uitspraken doen?

“We maakten altijd mooie winsten, maar de laatste tijd is het hard 
werken om in de zwarte cijfers te blijven. concurrenten betalen exor-
bitante salarissen. Wat heb ik die uitblinkers nog te bieden?”

“vroeger leerde je eerst het vak, maar tegenwoordig willen ze vanaf 
dag één de allergrootste projecten trekken. onze sector is verre van 
sexy, geen talent meer te bekennen. Wie wil er tegenwoordig nog 
onder aan de ladder beginnen?”

“in het dagelijks leven zijn er genoeg uitblinkers, die herken ik wel, 
maar ik zie ze helaas niet terug in mijn bedrijf. daar moet ik het doen 
met de mensen die ik heb. er is ook veel te weinig doorstroming en 
het opleidingsbudget is ver onder de maat.”

Dan heb ik goed nieuws voor jou! 
jouw bedrijf is niet anders dan al die doodgewone plekken die hierbo-
ven zo dichterlijk staan beschreven: jouw bedrijf ís het dagelijks leven. 

talenten zijn er overal, dus ook in jouw organisatie. creëer de juiste 
omstandigheden en de orderportefeuille ontploft. er is niets mooiers 
dan een team waar het klantbelang bovenaan staat, waar iedereen 
precies weet wat er wordt verwacht en waar het bruist van de initia-
tieven om het samen steeds beter te willen doen.

Wil je ook struikelen over de uitblinkers? 
Bel (+31 6 53 725 614) of mail (ineke@walravens.nl), 
dan laat ineke je zien hoe je dat doet!

je kan geen ruimte binnenlopen of ze zijn er: uitblinkers. Hier en daar. overal en 
nergens. op de zevende verdieping van een ietwat saai kantorencomplex, bij de 
verzorgde receptie op de begane grond, op de koude schaatsbaan in het weinig 
flatteuze schijnsel van een lichtmast, achter de nuffige boeken in de openbare 
bibliotheek, in dat weidse park waar je af en toe met de hond kuiert, op de mid-
delbare school van je jongste kind dat voor de zoveelste keer zijn huiswerk niet 
heeft gemaakt, in de supermarkt bij jou om de hoek die wél die heerlijke olijven 
verkoopt, bij het stoplicht waar je altijd zo lang moet wachten tot het groen wordt, 
op het traditionele verjaardagsfeestje waar je niet onderuit komt, bij de kapper die 
je hoofd altijd zo lekker masseert, in de kroeg waar je meestal veel te lang blijft 
hangen, op het stille strand tegen de wind in wandelend, bij de bioscoop waar ze 
altijd zo vrolijk je kaartje afscheuren, bij de schoenmaker in zijn veel te kleine win-
kel annex werkplaats en achter dat loketje op het station waar je alleen hun han-
den ziet als ze je liefdevol die hete beker koffie aanreiken waar jij zo naar smacht. 
Hun hoofd verborgen achter verleidelijke lekkernijen. daar! Waar anders?

Hier 
& 

daar

FeeStJe!

Ineke over Bas
Bas overtuigde mij meteen al, na een paar 
minuten praten. Dat wat hij wil, Vladivo-
stok bereiken, dat gaat hem lukken. Dat zie 
je in zijn ogen en dat voel je als je tegenover 
hem zit. Daar gaat hij alles voor doen.

Het mooie van Bas is dat hij zich kwets-
baar durft op te stellen. Met alle gemak 
analyseert hij zichzelf en ontrafelt hij zijn 
eigen zwakheden. Hij deelt het proces van 
ontdekken met je. Zijn eigen twijfel. Zijn 
eigen angsten. Dat hij daar stevige feedback 
van zijn collega’s en van zijn vrouw voor 
nodig heeft, ziet hij als een geschenk. Hulp 
zo omarmen, dat kunnen alleen de heel 
groten.
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Marc van
– continue beweging  –

warmerdam 

Hart en zIel

Marc is onnavolgbaar productief.
Hij doet wat weinigen durven: op het tweede plan gaan staan. Hij gaf er zelfs zijn eigen 
carrière als acteur voor op. Vanuit de coulissen schittert hij als geen ander. Een echte leider! 
Dienend pur sang.
Schijnbaar moeiteloos combineert hij het zakelijk directeurschap bij Orkater met het 
producentschap bij Graniet Film. Daarnaast werpt hij zich op voor het behoud van de 
Nederlandse filmindustrie. Terecht!
De prijs der prijzen viel hem in 2013 toe: een Gouden Kalf voor ‘Borgman’. Dik verdiend. 
Wat een film!

   

“Wat we met Orkater willen, is duidelijk: mooie voorstellingen ma-
ken, in het hele land spelen en divers publiek trekken. Dat kan je 
op honderd manieren doen. Je hoeft niet te doen wat ik zeg. Verzin 
nieuwe dingen!”
 
Je maakt theatervoorstellingen én films, je hebt een dubbele baan. 
Wat drijft je?
“Als hier iemand nieuw binnenkomt, krijgt hij of zij meteen een ver-
antwoordelijkheid. Je krijgt wel hulp, zo van: dit en dat moet je doen, 
maar ga je gang. Soms wordt het niet begrepen, dan wordt er te snel 
verondersteld dat je stappen in de hiërarchie zet, een positie hebt ge-
kregen. Maar dat is het niet, het is verantwoordelijkheid die je hebt 
gekregen. Dat is iets anders.

Mijn stelling is dat van iedere baan in tijd gemeten hooguit tien pro-
cent echt leuk is, namelijk het resultaat. Negentig procent van de tijd 
ben je bezig met het bereiken van dat resultaat. Je moet dat zo be-
langrijk, leuk of bevredigend vinden dat je lang werken, laat werken, 
in de vakantie werken, tegenslagen verwerken, onwillige mensen 
overtuigen en ga zo maar door op de koop toe neemt. 
 
Op veel vakantiefoto’s sta ik met een telefoon ergens apart, omdat de 
financiering van een film weer eens niet rond kwam of omdat een 
acteur ineens niet kon. 

Ik beschouw mezelf zeker niet als een kunstenaar, maar ik kan wel 
dezelfde soort drive hebben dat je iets wilt maken wat je kunt laten 
zien. Hoe lastiger het is om iets voor elkaar te krijgen, hoe groter de 
kick. Heel vaak gaat teleurstelling samen met een soort van zelfver-
werking. Dat heb ik niet, omdat ik er alles aan heb gedaan. Als het 

niet lukt, kan ik alleen maar zeggen dat ik mijn best heb gedaan en 
het niet is gelukt. 
 
Mijn eerste ambitie is Orkater. Muziektheaterproducties maken. 
Films is omdat mijn broer Alex films wil maken. Hij denkt dat hij 
dat het beste met mij kan en ik denk dat hij daarin gelijk heeft. Wij 
maken voorstellingen en films en die worden gewaardeerd door pu-
bliek, pers en collega’s. Er wordt over gepraat, over geschreven en 
dan krijg je af en toe ook nog eens een prijs. Het zou raar zijn als ik 
zou ontkennen dat ik succesvol ben. 
 
Iedereen begrijpt dat Alex een kracht op zichzelf is, maar die heeft 
wel een goede producent nodig. Ik ben de producent en hij is de 
regisseur, dat hebben wij afgesproken. In die rol respecteren wij el-
kaar. Ik zeg zelden dat iets niet kan, maar ik bepaal uiteindelijk wel 
de financiële grenzen van een filmproductie. Dan nog leg ik Alex 
niets op. Binnen die grenzen bied ik de mogelijkheid om te kiezen, 
zo van: je kan dit doen, maar dan kan je dat niet doen. Hij neemt de 
beslissingen. Het is zijn film.”
 
een collectief heeft een heel eigen dimensie. Wat was jouw rol 
daarin?
“Het was bijna onvermijdelijk. Mijn vader was toneelmeester in 
IJmuiden. Wij woonden boven de schouwburg en maakten straat-
theater op festivals in heel Nederland. Het was bijna allemaal beel-
dend. We kwamen aan, bouwden een decor op, deden een paar kor-
te, tamelijk abstracte scènes en weg waren we weer. Mensen anders 
te laten kijken naar gewone dingen, daar ging het ons om. Denk ik. 
Het is lang geleden.
 

“alles wat wij hier doen, 
staat in dienst van iemand

 die een idee heeft.”
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Ongeveer gelijktijdig had je op de Amsterdamse Grafische School 
een paar mensen met een band, onder wie Dick en Rob Hauser. Die 
zaten op een gegeven moment bij elkaar en wilden het publiek meer 
bieden dan alleen muziek. Toen zijn we gaan praten. We verzonnen 
de raarste dingen. Zo begon Hauser Orkater. Als je dat tot een succes 
wilt maken, moet je met zijn allen op tijd komen bijvoorbeeld. Dan 
moet je repeteren, ook als je hip bent en lang haar hebt. Daar hield 
ik me al snel mee bezig, te zorgen dat die dingen werkten: repetitie-
ruimte regelen, voorstellingen verkopen. We waren een collectief. 
Iedereen verdiende evenveel, iedereen moest even hard werken. Als 
er geveegd moest worden, moest iedereen vegen. Geen onderscheid. 
Nul. Dat kan even goed gaan. 
 
Op tournee ontstond een crisis, díe wilde niet meer met díe werken. 
De een wilde meer tekst, de ander meer muziek. Kortom, het col-
lectief groeide uit elkaar. Ik dacht: dat is allemaal logisch en begrij-
pelijk, maar we hadden er een paar jaar over gedaan om een plek te 
veroveren. We hadden een oefenruimte, een vrachtwagen, licht, ge-
luidsapparatuur en, niet onbelangrijk, financiële steun van het Rijk 
en de Gemeente Amsterdam. Men wilde Hauser Orkater opheffen, 
maar ondertussen wilde eigenlijk iedereen op een of andere manier 
door met het maken van theatervoorstellingen. Na uitgebreide ge-
sprekken met de groep, het bestuur en de subsidiënten zijn wij erin 
geslaagd het apparaat, de Stichting Orkater, overeind te houden. 
Daar plukken wij nu nog de vruchten van. 
 
Het was een collectief en ik was nog zeker geen directeur, maar ik 
hield mij toen wel al intensief bezig met het veranderingsproces.”
 
Je krijgt veel voor elkaar, hoe doe je dat?
“Ikzelf wil helemaal niet meer ruimte op het toneel. Ik speel een rol 
die niemand ambieert, dus is er geen concurrentie. Sterker nog, mijn 
rol ondersteunt eigenlijk meer al die individuen. In die zin ben ik 
geen gevaar voor mensen. Net als de leider van de kudde paarden 

in de Camargue, loop ik achteraan. Ik stuur, houd het in de gaten. 
Ik let op kleine signalen. Dat is een soort van besmettelijk, iedereen 
heeft hier zorg voor elkaar. We hebben niet eens deuren, of een apart 
kamertje. Dat komt voort uit het oude collectief. Iets van die geest 
is hier blijven hangen, en dat zal vast iets van mij zijn. Als je in een 
collectief werkt waarbij je overtuigd bent van de andere mensen, dan 
weet je ook je plek. Omdat mijn rol op het tweede plan zit, kan ik 
schitteren.”

“Het is de samenhang die ons 
allemaal wat geeft.”

CurriCulum vitae

1954 geboren in haarleM
1972 collectieF hauser orkater
1979 ‘Zie de Mannen vallen’
1980  stichting orkater
1993 graniet FilM
1998  stopt ZelF Met acteren
2009 golden gladiator voor 
 ‘de laatste dagen van eMMa blank’
2013 gouden kalF voor ‘borgMan’

SaamHOrIGHeId

Ineke over Marc
Marc praat zoals hij is: bedachtzaam, zijn 
woorden wegend, genuanceerd. Hij heeft de 
moed gehad om zichzelf op de achtergrond 
te plaatsen. Wie denkt dat hij daarmee ook 
zijn invloed heeft weggegeven, vergist zich. 
Meer dan wie dan ook heeft Marc alles 
onder controle. Op een gemeenzame wijze 
en met heel veel gevoel voor de mens en de 
artistieke prestatie. 

Leiderschap is voor hem niet haantje-
de-voorste zijn. Die ratrace heeft hij afge-
zworen. Hij heeft het over echte verant-
woordelijkheid en doen wat je moet doen. 
Balans in een team brengen, dat is wat Marc 
zo uitmuntend doet. Zichzelf ondergeschikt 
maken en handelen vanuit het collectief. 
Onnavolgbaar goed!
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“uitblinken is het aangaan van 
je persoonlijke route door 
het leven. Je kiest zelf welke 

bagage je meeneemt en welke 
je probeert achter te laten, 

welke zijpaden je bewandelt en 
welke je links laat liggen, of je 
kiest voor klimmen of voor de 
vlakke stukken, of je met de 
wind meeloopt of er tegenin, 
wanneer je moet uitrusten of 

juist doorgaat.”
Eline Crijns

u i t g e v e r  B o o m  N e l i s s e n

in 1922 start henri nelissen in bilthoven een kleine uitgeverij: uitgeverij h. nelissen. nu, 93 jaar en vele ontwikkelingen later, is uitgeverij boom nelissen 
een kwaliteitsuitgeverij die haar sporen heeft verdiend in het publiceren van (e-)boeken en online content voor professionals. 

(bron: www.boomnelissen.nl)

Liesbeth 
wildenberg
– continue beweging  –
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OVertuIGend

‘Ik ook’ waren de eerste woorden van Liesbeth.
Shorttrackkampioene op haar zestiende, en 

inmiddels gestart als bedrijfsjuriste. Veelbelo-
vend!

Liesbeth is een rasoptimiste. Ze wil altijd beter 
worden en heeft een enorme drive om er alles 

uit te halen. De lat kan alleen maar hoger, er is 
voor haar geen weg terug.

Ze durft een mening te hebben: “Volgens mij 
gaat het best wel goed in Nederland, misschien 

focussen sommige bedrijven zich alleen nog 
te veel op bezuinigen. De jonge generatie van 

starters moet een kans krijgen. Het zijn heel 
bijzondere mensen.”

Liesbeth gaat dwars door dat glazen plafond.

  “iK
ooK!”

“Mijn inspiratie haal ik uit anderen. Ik praat veel met de mensen 
om me heen. Iedereen heeft zijn eigen talenten, daar kan ik erg van 
genieten en veel van leren.”
 
Je komt uit een ondernemersfamilie. een rechtenstudie ligt niet 
echt voor de hand.
“Ik hou van discussiëren en van problemen oplossen. Het recht is 
daarbij een hulpmiddel, je hebt het niet per se nodig. Maar mocht 
het toch tot een procedure komen, dan weet je wel hoe de kaarten 
zijn geschud. Ik bereid het goed voor en weet ook wat ik wil berei-
ken. En dan werkt het toch het beste als je de zaken in eerste instan-
tie op een informele manier probeert op te lossen. Streng met een 
lach. Het is prachtig als het dan lukt. Zo ambitieus ben ik.
 
Ik vind het lastig om mijn juridische carrière ver vooruit te plannen. 
Ik ben heel erg van dat ik dit nu leuk vind en dat met volle overgave 
doe. Pas wanneer ik merk dat ik mij niet meer voldoende ontwikkel, 
ga ik bedenken wat ik hierna wil. Vakinhoudelijk moet het interes-
sant blijven. Een collegiale sfeer is ook heel belangrijk voor me, je 
moet wel kunnen lachen met elkaar. Alleen dan kun je op een hoger 
niveau komen.

Ik ben nu bestuurslid bij Jong ANWB, daar doe ik ervaring op als 
bestuurder. Mijn volgende stap is bestuurslid worden bij een goed 
doel. Dat wil ik heel graag. Ooit wil ik ook in een raad van commis-
sarissen zitten, bij een Nederlands bedrijf. Dat vind ik mooi, ik houd 
van onze Nederlandse cultuur.”
 

Het komt je niet aanwaaien. Je doet er veel voor. Wat drijft jou?
“Ik wil beter worden, daar ben ik in mijn werk nu veel mee bezig. 
Met shorttrack trainden we er ook hard voor om hoog in het klas-
sement te eindigen. Dat kan je niet alleen. De mensen om me heen 
zijn heel belangrijk. Toen waren dat mijn ouders en mijn trainer, nu 
zijn dat mijn collega’s en mijn manager. Ik doe altijd mee voor de 
gezelligheid en tegelijkertijd voor de winst. Met shorttrack, in mijn 
werk, zelfs met spelletjes.
 
Het winnen van mijn eerste, zelfstandig gevoerde procedure heb ik 
destijds met mijn collega’s en mijn manager natuurlijk gevierd! Ik kan 
nog steeds trots zijn als er een vonnis binnenkomt en we de zaak heb-
ben gewonnen. Maar ik kan ook heel tevreden zijn als collega’s mijn 
advies overnemen wanneer ze in een lastig dossier zijn vastgelopen.
 
Het shorttrack heeft mij mede gevormd tot wie ik nu ben. Het was 
een heel mooie tijd, om zo met je lichaam om te gaan en te kijken 
wat er allemaal mogelijk is. Ook om te ervaren hoe zo’n team werkt 
en hoe je samen je grenzen verlegt. De spanning om de wedstrijden, 
of het gaat lukken waar je zo hard voor hebt getraind, dat had ik niet 
willen missen.”
 
Je lijkt weinig beren op de weg te zien. Hoe hoog kan jouw lat?
“Ik ben niet zo snel bang voor iets, misschien heb ik dat wel in het 
shorttrack geleerd. Ik ben daarin wel een bluffer. Mijn eerste woor-
den waren: ‘Ik ook’. Zo’n type ben ik. Ik wil alles, en ik wil alles mee-
maken. Ik wil overal bij horen, ook al is dat misschien nog niet hele-
maal mijn verantwoordelijkheid. Ik vind het gewoon heel interessant 
om heel veel dingen te weten. Dat ontdekken: ‘Oh, zo werkt dat...’

Uitblinken is voor mij dicht bij jezelf blijven en eruit halen wat erin 
zit. Voor minder doe ik het niet. Als ik iets doe, doe ik er alles aan, 
zelfs als ik er een plan B tot en met G voor nodig heb. Ik ben me wel 
bewust dat ik een hoge gunfactor heb. Dat is ook mijn kracht. An-
dersom werkt het net zo: je gunt mensen om je heen ook het beste. 
Als het in mijn macht ligt, dan help ik de ander. Sowieso.
 
Ik ga altijd op mijn gevoel af. Zo ontdek ik wat ik wil. De hoogte van 
mijn lat stel ik steeds bij, maar niet omlaag, alleen omhoog. Er is 
voor mij geen weg terug.”

“Uiteindelijk ga ik voor het resultaat.”
 

CurriCulum vitae

1987 geboren in naaldwiJk
2003 winnares open nederlandse kaMpioenschappen shorttrack
2009 bachelor rechtsgeleerdheid universiteit leiden
2009 Juridisch Medewerkster advocatenkantoor
2011 Master civiel recht universiteit leiden
2011 wereldreis
2012 bedriJFsJuriste anwb
2014 bestuurslid Jong anwb
2016 bestuurslid biJ een goed doel
2020 coMMissaris biJ een nederlands bedriJF

mOOOOOI!

Ineke over Liesbeth
Tijdens de economische crisis je carrière 
starten: een absolute uitdaging! Liesbeth is 
het gelukt. Ze heeft één van de mooiste ba-
nen die je je als beginnend jurist kunt wen-
sen. Bij een toonaangevende organisatie die 
volop in verandering is, en met voldoende 
professionals om je heen om heel veel van 
te kunnen leren.

Langer dan twee weken heeft ze niet thuis 
op de bank gezeten: daar wordt ze namelijk 
gek van. Liesbeth heeft het aangedurfd 
om in beweging te blijven. Iedere kans 
die voorbij kwam, heeft ze aangegrepen 
om werkervaring op te doen. Onder aan 
de ladder. Als vervangster. In een tijdelijk 
contract. En stap voor stap heeft ze, heel 
doelgericht, naar een vaste baan toege-
werkt. Vastbesloten. Geweldig!
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“Zoals er naast sinterklaas hulpklazen zijn, heb je naast echte 
leiders ook namaakleiders. op managementcursussen hebben 
ze wel geleerd hoe ze een baard moeten omdoen en hun staf 
moeten vasthouden, maar daardoor worden het nog geen ech-
te sinterklazen. echtheid zit niet in aangeleerde vaardigheden, 
maar in persoonlijke kenmerken: ben je open, zelfkritisch en 
authentiek? en dat is liesbeth. Ze heeft alles in huis om een 
toppositie te gaan veroveren! 

al jaren geeft zij mij, afwisselend met haar zus, schaatsles. Zij 
heeft de ambitie om van mij een échte schaatser te maken. in 
nederland, het land van de grootste gemene deler, kunnen 
eerzucht en fanatisme afstoten. Maar niet bij liesbeth. bij haar 
gaat het altijd gepaard met écht plezier. Zelfs als het tegenzit en 
het gedroomde zwarte ijs ondergesneeuwd bomijs blijkt te zijn, 
gaan wij vrolijk vooruit. liesbeth is een echte kanjer!”

Kick van der Pol
bestuurder, commissaris én schaatsleerling

Vrolijke 
slag
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DE TWIJFEL VAN HET MOMENT

Succes is de optelsom van momenten. Achteraf, als je 
terugkijkt vanuit de comfortabele positie dat je daar 
bent waar je heen wilde, is alles logisch. Samenhangend. 
Eenvoudig. De grootste moeilijkheid zit in de momen-
ten dat je vóór een keuze staat.

Ieder moment kent zijn eigen onzekerheid. Je wordt 
voortdurend afgeleid. Door mensen om je heen die 
een andere visie hebben. Door de verleidelijkheid van 
de makkelijkste weg. Door de drukte en de waan van 
alledag. Of door je twijfels.

Ambitie is veel meer dan het gemiddelde. Het is het 
maximale uit jezelf halen. Niemand gaat met een groots 
voornemen naar bed om de volgende ochtend met 
het resultaat in handen en alom gelouterd wakker te 
worden. Doelen hebben beweging nodig. No-nonsense, 
gewoon dóen. Met lef.

durf te twijfelen. Ieder moment weer. durf te over-
winnen. Vertrouw op jezelf!

Uit de praktijk van Ineke

Mijn buurmeisje van acht jaar stond voor mijn deur, om 
een geleend ei terug te brengen.

Op mijn vraag had ze meteen een antwoord: natuurlijk 
weet ze wat ze later worden wil. “Eerst word ik heel goed in 
golf. Ik vlieg de hele wereld over en verdien daar heel veel 
geld mee. Met dat geld begin ik dan een eigen bedrijf, want 
ik ben heel goed in rekenen.” 
Ze stond er stralend bij, haar blonde haren in een paarden-
staart. Dromend. Vol zelfvertrouwen.

Even twijfelde ik, maar er stond me maar één ding te 
doen: ik vroeg haar hoe ik haar kon helpen dat allemaal 
voor elkaar te boksen.

Mijn tip: doe dat ook eens, de eerstvolgende keer dat er 
iemand met een grenzeloze ambitie voor je staat. 
Zie wat er gebeurt!
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DE SMAAK VAN VOLDOENING 

Het moment van succes is slechts een tel, even knippe-
ren met de ogen en dan is het al weer vervlogen. Het 
is je gelukt: je hebt het voor elkaar gekregen. Wat ooit 
een droom was, is werkelijkheid geworden. Geweldig. 
Niemand pakt je dat ooit meer af. Heerlijk. Wat een 
machtig gevoel ook: verslavend als heroïne. Meer. Meer. 

En tegelijk met het nieuwe verlangen verbleekt het 
resultaat al weer. 

Het is het terugkijken dat de ware voldoening geeft. 
Hoe langer de weg is geweest, hoe grootser het gevoel 
is. Mislukkingen worden vergeten en zijn er achteraf 
nooit geweest. Tegenslagen worden triomfen. Doorbij-
ten wordt een ‘altijd zeker hebben geweten’. Die smaak 
van overwinning, die is niet te koop. Die kun je alleen 
verdienen. Door de goede keuzes te maken, door hard 
te werken, door geluk te hebben. 

Kijk af en toe achterom. Geniet!

Uit de praktijk van Ineke

Het depot waarvoor ik a.i. verantwoordelijk was, leverde 
wekelijks honderd projecten af. Er ging zoveel fout dat ik 
op mijn eerste dag al boze projectleiders aan mijn bureau 
had staan. Zo kon het niet langer! Jij bent nu de manager! 
Wat ík daaraan ging doen! 

We hebben eerst rust en overzicht gecreëerd. Daarna 
hebben we geïnvesteerd in extra middelen. Medewerkers 
werden getraind in onder meer communicatie en team-
building. Afspraken en procedures werden aangescherpt. 
Processen werden verbeterd.

We zijn ook operatie Pico Bello gestart. Iedere week werd 
er één project gekozen dat met alle aandacht werd uitge-
voerd. De evaluatie daarna was de start om één project 
de week daarna nóg beter uit te voeren. Na zes weken 
begon het soepel te lopen. Projectleiders tevreden. Depot-
medewerkers gelukkig. En er werd weer volop gelachen!
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DE KRACHT VAN FRUSTRATIE 

Frustratie is dat gevoel van veel verder reiken dan je 
eigenlijk kunt en er dan nog nét niet bij kunnen. Het 
willen vastpakken en het een vorm geven, maar niet 
weten hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Je bent er. 

Bijna. Maar nog net niet. Onuitstaanbaar! 

Van de ergste pijn leer je het meest. Afschuwelijk om 
te moeten horen als je er middenin zit. Helemaal als je 

niet weet waar je het zoeken moet, als het gevoel van 
mislukken zo allesoverheersend is dat er niets anders 
meer is waaraan je kunt denken, totaal verblindend. 

Maar ook zo waar, als je er later op terugkijkt. Je hebt 
het diepste dal bereikt, het cruciale keerpunt. Je kunt 

weer omhoog gaan kijken.

Ergens manifesteert dat gevoel zich in je lichaam: in de 
pijn in je buik of in het ballen van je vuist. Voel waar 

het zit, omarm het en laat het zijn werk doen. Hier zit 
je moed om het onverdraaglijke ‘net niet’ om te buigen 

in het bevrijdende ‘net wel’.

Blijf proberen. laat zien wat je in je hebt. 
met al je kracht!

Uit de praktijk van Ineke

In één van mijn interim-opdrachten presteerde een 
medewerker veertig procent onder de norm. Natuurlijk 

kreeg hij een onvoldoende bij zijn jaarlijkse beoordeling. 
Hij was laaiend. Het management begreep hem niet! Het 

systeem deugde ook niet! 

Hij werkte al decennialang bij het bedrijf en was nog te 
jong om al met pensioen te gaan. Ik heb me persoonlijk 

aan hem verbonden, samen met zijn teammanager. 
Praten, vertrouwen geven, zijn frustratie ombuigen naar 

een lerende houding. Feedbacktraining. Meekijken hoe 
hij zijn werk deed. Speciale trainingen ontwikkelen voor 
hem en voor zijn collega’s. Hem helpen keuzes te maken 

in zijn werkpakket. Complimenten geven. Aandacht.

Een jaar later presteerde hij op norm en kreeg hij weer 
een goede beoordeling. Ik ben nog steeds trots op hem!
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Nico
van der Meij

– innerlijke kracht  –

Stralend

Nico heeft een ongekende levenslust. Wat een 
kanjer!
Hij kiest voor zichzelf. Hij verdoet geen mo-
ment van de dag. Niemand die zo kan genie-
ten van alles wat hij onderneemt. En hij kiest 
voor de liefde. Natuurlijk! Dat alles zonder 
egoïstisch te zijn. Wie doet hem dat na?

Geen zin om te werken? Laat je inspireren 
door zijn aangrijpende verhaal. Advies: ga er 
even bij zitten.

“Op maandag 
doe ik de was.”
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op 21 december 2014 kreeg nico het mooiste, grootste en meest 
waardevolle cadeau denkbaar: nieuwe longen!

Op ncfs.nl kun je meer informatie vinden over cystic fibrosis en donateur worden. 

Surf naar donorregister.nl om je te registreren als orgaandonor.

BeWOnderInG

Ineke over Nico
Het lijkt allemaal zo normaal om dat te 
kunnen doen wat je zo graag wilt doen. Dat 
is het niet. De dankbaarheid voor iedere 
dag die hij krijgt, dat is waarom ik Nico heb 
geïnterviewd. Hij geniet zó van het leven. 
Hij leeft zijn dag, met alle beperkingen die 
hij heeft, maar alleen voor de volle honderd 
procent. Voor minder doet hij het niet. 
Diep respect!

Natuurlijk zit het wel eens tegen. Bij Nico 
ook. Maar waar sommigen eindeloos kun-
nen blijven klagen over alle ellende om hen 
heen, blijft Nico immer optimistisch. Hij 
heeft de onverzettelijke kracht om zichzelf 
uit een dip te trekken. Telkens weer. Je moet 
het maar kunnen. Onverschrokken als hij is!

Wat ik het meest in hem bewonder, is dat 
hij altijd vraagt hoe het met jou gaat. Mee-
leven met je, vanuit oprechte interesse, dat 
juist hij dat kan! Een uitblinker pur sang!

“Ik weet niet hoelang ik nog leef. Dat hangt af van mijn longen, en of 
ik op tijd een nieuw setje krijg.”
 
Vrienden van jouw leeftijd werken allemaal. Waar sta jij ’s och-
tends voor op?
“Mijn voldoening haal ik uit heel simpele dingen: het huis schoon hou-
den of boodschappen doen. Als ik vier keer op en neer naar de was-
machine op zolder ben gelopen, dan heb ik voor mijn gevoel keihard 
gewerkt. Zo moe ben ik dan ’s avonds.
 
Mijn moeder herkende het drie weken na mijn geboorte. Mijn oudste 
zus Joke is al overleden aan taaislijmziekte. Werken, zelfs een paar uur 
per week, is nu te veel. Bovendien is het alleen maar leuk als je je erin 
kan verliezen. Dat kan niet meer.
 
Ik leef bij de dag. Ik probeer het zo lang mogelijk te houden zoals 
het nu is. De artsen staan versteld van wat ik met mijn vijfentwintig 
procent longfunctie nog doe. Dat geeft me een kick. Mijn lat ligt 
zo hoog als het kan, er gaan weinig dagen voorbij dat ik niets heb 
uitgevoerd. Bij mij kan het namelijk zomaar ineens over zijn, door 
een stevige griep of zo. 
 
Ik heb mijzelf en mijn grenzen wel leren kennen, door schade en 
schande. Ik doe alleen nog kleinere klussen waarvan ik weet dat ik 
het einddoel kan halen. Mijn beperkingen heb ik aanvaard, ik moet 
wel. Maar ik kan niet zeggen dat ik ze heb geaccepteerd. Ik wil dit 
liever niet natuurlijk.”
 
Wat betekende werk voor jou?
“Ik heb enorm genoten van tien jaar fulltime werken. Dat me dat 
is gelukt, daar ben ik trots op. Ik stond vol in het bedrijfsleven. Het 
ging allemaal zo lekker! Bizar eigenlijk, ik heb nooit een sollicita-
tiebrief geschreven. Ik ben erin gerold, na twee maanden in een va-
kantiebaantje kreeg ik een vast contract aangeboden. Mooi bedrijf! 
De klanten kwamen als vanzelf, door het persoonlijke gesprek en 
het meedenken. Dat contact en mensen verder kunnen helpen, dat 
mis ik. 
 
Als je hart voor de zaak had, kreeg je de ruimte. De eigenaar liet je 
fouten maken, omdat je daar veel meer van leert. In het begin was 
ik niet overtuigd genoeg van mijzelf. Later had ik zo veel ervaring 
dat ik die ruimte wel durfde in te vullen. Ik voelde me er helemaal 
thuis, het paste me als een jas. Lekker kneuteren met zijn allen, zo 
noemden wij dat.”

Je blijft altijd positief, wat er ook gebeurt. Wat geeft je kracht?
“Ik kies bewuster, kies voor mijzelf. Ik ben een ander mens gewor-
den. Ik doe geen concessies meer, daarin ben ik heel overtuigd. De 

tijd is me daarvoor te kostbaar. Ik kan heel slecht tegen mensen die 
gevangen zitten in hun baan. Zoek dan wat anders. Doe wat je leuk 
vindt. Ik ben echt iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk 
gegaan. Je moet geen genoegen nemen met minder. Werken is ge-
weldig!
 
Met leren ben ik niet meer bezig, daar heb ik de energie niet voor. 
Het rotsvast kunnen vertrouwen op iedereen die dichtbij staat, dat 
maakt mij blij. Ik leef voor die liefde.”

“Mijn ambitie is de dag goed doorkomen.”
 

CurriCulum vitae
1979  geboren in katwiJk
1985 oudste Zus Joke overliJdt aan cF
1995 Meao bank en verZekeringsweZen 
1999 teeuwen verZekeringen 
2009 arbeidsongeschikt 
2013 interview over uitblinken
2014 start blog #opwegnaarnieuwelongen 
 start opnaMes ‘deel Je leven’ 
 Met Joris linssen
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Marthe Zink
– innerlijke kracht  –

zWeVen

Marthe is het talent dat heel hoge ogen gaat gooien!
Ze weet wat ze wil, maar durft dat alleen nog niet 

hardop te roepen. Jong als ze is. Het weerhoudt 
haar niet om haar eigen pad te lopen. Ze barst van 

de ambitie en trekt zich weinig van anderen aan. Ze 
doet gewoon haar eigen ding: kunst maken.

Ze schildert, tekent en schrijft. Het begrip week-
einde kent ze niet: dag in dag uit werkt zij aan haar 

oeuvre. Met een tomeloos geduld en in opperste 
concentratie. Op weg naar internationale erkenning!

“ik werk altijd.
 Zeven dagen 

per week.”

meat man eats a rock  (Marthe Z ink,  2014), 
gemengde techniek op papier,  32 x 24 cm

monkey Business  (Marthe Z ink,  2014), 
gemengde techniek op papier,  32 x 24 cm
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the language Of the Screaming mouth  (Marthe Z ink,  2014), 
200 x 126 cm, gemengde techniek op papier,  pr i js :  € 2.500,-
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“Uitblinken is voor mij jezelf blijven verbeteren. En héél hard wer-
ken. Ik kan het niet loslaten.”

Je begint ’s ochtends vroeg en werkt door tot laat. Betekent dat 
ook dat je er al van kunt leven?
“Als ik iets maak, denk ik niet zozeer aan of ik het zou kunnen ver-
kopen. Het werk zelf vind ik belangrijker. Een werk maken, dat is 
echt gewoon mijn passie. Ik wil mensen laten nadenken over mijn 
beelden. Ik wil ze wakker schudden. Maar ik wil mensen ook vrij-
heid geven. Dus ze niet op een bepaalde manier helemaal sturen 
van: zo en zo moet je kijken naar mijn beeld. Ze mogen het ook op 
hun eigen manier interpreteren. Dat vind ik heel belangrijk. Vaak 
ben ik erbij, bij mijn exposities. Dan praat ik er met mensen over. 
Het maakt bij iedereen weer iets anders los. 

Ik verkoop al werken. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. 
Ik zou het wel heel erg fijn vinden om er uiteindelijk van te kunnen 
leven.”

Op de kunstacademie schilderde je. nu teken je veel, en schrijf je 
zelfs gedichten. Vanwaar die overstap?
“Ik wilde graag het contrast, tussen heel gedetailleerd en wat losser, 
groter maken. Ik merkte ook dat ik behoefte kreeg om met andere 
materialen te gaan experimenteren. Ook met de combinatie van ver-
schillende materialen. Het voelt heel puur, heel natuurlijk omdat je 
direct met het potlood in contact bent met het papier.

Als ik op reis ben, ga ik altijd naar musea toe. Dat is een soort van 
hunkering. Ik wil altijd dingen heel erg graag zien. Als je ervoor staat, 
ervaar je toch weer iets heel anders dan als je het in een boekje ziet. Dan 
gaat bijvoorbeeld de grootte meespelen.

Mijn gedichten schrijf ik op momenten dat ik onderweg ben, in 
de trein bijvoorbeeld, dat vind ik een heel fijn moment. Dan kan 
ik me echt helemaal daarop concentreren. Ze komen heel erg uit 
mijn onderbewuste. Vaak sluiten ze ook aan bij een werk dat ik heb 
gemaakt, bijvoorbeeld A Toothless Laughter. Ik denk ook omdat ik 
dyslectisch ben, dat ik daardoor altijd een soort haat-liefdeverhou-
ding heb gehad met tekst. Dat zorgt voor mij voor een extra trigger, 
juist omdat ik er zo mee heb geworsteld. Ik denk op een wat eigen 
manier na over tekst: soms verzin ik zelfs woorden. Ik kijk heel erg 
naar klanken en vorm, tekst is voor mij als een soort van beeld.”

de aanleiding van je werk is vaak een herinnering uit je eigen le-
ven. Wat drijft je?
“Ik weet nog dat ik vroeger veel tekende. Dus echt vanaf heel jonge 
leeftijd. En echt continu, omdat ik het heel erg leuk vond. Met kleur-
platen bijvoorbeeld was het altijd van: kras kras. Dan draaide ik snel 
het papier om en ging ik zelf iets tekenen.

In groep één moest je van die poppetjes kleien. Iedereen kleide dan 
nette poppetjes, precies naar het voorbeeld. Ik had dan iets anders 

gedaan, het jasje van het poppetje knopen gegeven of zo. Gewoon, 
een eigen draai eraan gegeven. Dan kreeg ik op mijn donder: ik 
moest meer kijken naar de andere kinderen. Ik bleef wel heel trots 
op mijn poppetje, dat verloor ik niet, ondanks wat de lerares erover 
zei. Op school deed ik niet altijd hetzelfde als de andere kinderen, 
dat maakte mij anders. 

Ik denk heel veel na over de maatschappij. We streven er allemaal 
naar om individu te zijn en zo gezien te worden. Maar eigenlijk falen 
we daarin doordat het ons meer identiek maakt. Iedereen streeft het-
zelfde na. Ik mis de authenticiteit. Mensen zouden meer na kunnen 
denken over wie ze zelf zijn.”

Wat is je ambitie? Waar wil je over twintig jaar staan?
“Ik zou graag in het buitenland exposeren. Bij een galerie. Ik ben nog 
zoekende of ik mijn dromen hardop durf te roepen. Je weet nooit van 
tevoren of het gaat lukken. Het Guggenheim Museum? Dat zou ik echt 
geweldig vinden. Dat is wel een droom, ja.

Ik probeer mijn lat heel hoog te leggen, gewoon, omdat ik iedere keer 
kritisch blijf. Dan verwerk ik dat weer in een ander werk. Dan ga ik er 
weer overheen, ik wil mijzelf blijven ontwikkelen.”

Je bent als kunstenaar ook heel kwetsbaar. Hoe ga je om met kritiek?
“Daar heb ik geen last van. Dat komt omdat ik wel vertrouwen heb 
in waar ik mee bezig ben. Ik ben nog wel steeds kwetsbaar, maar ik 
sta achter mijn werk. Ik doe wat bij mij past. Wat bij mij goed voelt 
ook, als persoon. 

Ik heb altijd zoiets van: natuurlijk heb je ook mensen die het min-
der goed vinden. Ik accepteer dat wel. Of het pijn doet, ligt eraan 
wat iemand zegt. Misschien is het ook hoezeer het je grijpt. Soms 
kan het heel oppervlakkig zijn. Dan raakt het niet echt. Maar als 
het wat dieper is, en het gaat echt in op jou als persoon, dan kan het 
wel pijn doen. Als ik het zelf niet zo vind, leg ik het naast me neer. 
Soms kan het ook zijn dat iemand iets zegt, wat dan later pas tot me 
doordringt.”
 

OVerGaVe

Ineke over Marthe 
Hoe vaak we het in de managementlitera-
tuur ook over onze diepere lagen hebben, 

het is toch iedere keer weer heel fijn als aan 
het einde van de maand je salaris wordt 

uitbetaald. Van drijfveren alleen kun je niet 
leven. Geld maakt uit. Heel veel. Bij Marthe 
niet. Die doet wat ze moet doen. Scheppen. 

Kunst maken. Ook al verdient ze er nog 
niet veel mee, ze stopt er ieder uur van de 

dag in, 24/7. Alles geven zonder te weten of 
het wat oplevert, dat doorzettingsvermo-
gen, daar heb ik zo veel waardering voor.

De paradox is, dat die diepe gedrevenheid 
tegelijkertijd randvoorwaardelijk is om 

überhaupt te kunnen slagen. Succes is com-
promisloos. Het kent geen middenweg. Je 

kunt er alleen maar volledig voor gaan.

Marthe? Zij wordt een groot kunstenares. 
Zeker weten!

CurriCulum vitae

1990 geboren te utrecht
2006 vooropleiding kunstacadeMie arteZ
2011 akv sint Joost den bosch, autonoMe beeldende kunst
2012 overstap van schilderen naar tekenen
2013 bosch young talent show, stedeliJk MuseuM den bosch
2013 artist in residence, tripkau, Met eXpositie in haMburg
2014 stipendiuM drawinternational
2014 artist in residence, caylus FrankriJk
2015  talentontwikkelingstraJect JuMp!  

“Als het me aan 
het denken zet, 

is het goede 
kritiek.”
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VaStzItten In VrIJHeId Is vrijheid zaligmakend? Maakt het dat 
je dat doet wat je moet doen, of kan de verantwoordelijkheid voor de vrij-
heid ook zo groot zijn dat het je vastzet?

Tsjechië ligt in het centrum van Europa, een land met een enorme 
culturele rijkdom. Het is onvoorstelbaar hoe trots de Tsjechen op 
hun geschiedenis zijn. Dat kennen wij Nederlanders niet. Nederland 
heeft nauwelijks ingrijpende periodes gekend: het redeloos, radeloos 
en reddeloos van het Rampjaar duurde bijvoorbeeld slechts zeventien 
maanden. Tsjechië daarentegen is generaties lang onderdrukt geweest. 
Bijvoorbeeld door het Duitsland van Hitler en door de communisti-
sche staatsgreep van na de Tweede Wereldoorlog. Het intermezzo van 
de Praagse Lente duurde slechts acht maanden. Pas in 1989 bracht de 
Fluwelen Revolutie de democratie. Niet voor niets was dat op dezelfde 
dag, 17 november, dat Hitler ooit de universiteiten sloot. Inmiddels is 
dit de jaarlijkse dag van de student geworden. Die zal nog lang gevierd 
worden!

Het typeert de Tsjechen. Opportunistisch, improviserend, onderhuids 
rebels en vooral ook Anpassungsfähig, zoals de Duitsers ontdekten. 
Het zijn overlevers, niet met als doel om te overleven, maar om dat wat 
hun lief is te beschermen. De Tsjechen kozen voor onderhandelen en 
overgeven in plaats van vechten en bombardementen. Het vreedzame 
verzet heeft zich uiteindelijk terugbetaald: Praag is ongeschonden uit 
de geschiedenis gekomen. De historische gebouwen zijn nog intact en 
inmiddels met steun van buitenlandse regeringen gerestaureerd. Zo 
hebben de Finnen de restauratie van de bibliotheek van het Stra-
hovklooster betaald. Sprookjesachtig prachtig. Kafka vereeuwigde het 
in woorden: ‘Praag laat niet los. Dit moedertje heeft klauwen, daar moet 
men zich naar schikken’. Dat is nog steeds zo!

Wij in Nederland hebben geleerd een eigen mening te vormen. Dat zit 
in onze nationale kernwaarden van vrijheid en tolerantie. De Tsjech is 
gevormd door onderdrukkingen. Veertig jaar communisme is niet zo-
maar voorbij, niet alleen door de invoering van een democratie. Het zelf 
en vooral ook kritisch denken is uit de bevolking geslagen. De huidige 
Tsjechische mentaliteit is er nog steeds een van passiviteit en van bedekt 
klagen, zoals ze het zelf noemen. Van naar binnen gekeerd zijn in plaats 
van de dialoog aangaan. Van fluisteren in plaats van polderen. Pas een 
volgende generatie, die door democratie is gevormd, zal een versnelling 
kunnen geven aan een meer fundamentele ontwikkeling van het land.

De houding van de Tsjechische kunstenaar David Cerný is hierin te-
kenend. David is beroemd om zijn controversiële kunst, zoals de IS-2 
tank die hij in 1991 roze verfde en het Entropa dat in 2009 aan de Eu-
ropese Unie werd aangeboden. Veel van wat hij creëert, roept discussie 
op. Maar hoe indrukwekkend zijn kunst ook is, David komt nog niet los 
van zijn verleden. Hij is geboren in 1967 en de communistische wapens 

CarrIère maKen: een relIGIe? Weten wij eigenlijk waarom wij carrière willen ma-
ken? Of is het een ritueel geworden waarvan wij denken dat het ons gelukkig maakt?

Vijfhonderd jaar geleden was het ondenkbaar dat je niet geloofde in God. Kerk en staat 
waren verweven met elkaar en iedereen geloofde. Over niet al te lange tijd, als nog wei-
nigen van ons geloven, stellen wij ons de vraag hoe dat toch kon gebeuren. Mythes uit de 
godsdienst werden gerationaliseerd, we stelden dat een maagd logischerwijze geen kind kan 
baren en dat het hele verhaal dus niet waar kan zijn. Maar een mythe heeft een diepere be-
doeling, een symbolische betekenis. Binnenkort zullen wij ons een soortgelijke vraag stellen 
over de zin van het carrière (moeten) maken van deze tijd. 

In wezen is de secularisatie door de kerk zelf veroorzaakt. Met het transcenderen van de 
goden is, onbedoeld, de autonomie van het volk versterkt. Hoe almachtiger de goden ons 
werden voorgespiegeld, hoe onherkenbaarder ze tegelijkertijd werden. Verering gaat gelijk 
op met verwijdering. Want als God zo anders wordt dat hij geen band meer met de wereld 
heeft, dan zal de wereld uiteindelijk ook geen band meer met God willen hebben. Een zelf-
destructief systeem dus met uiteindelijk democratie als bijzonder resultaat.

Met onze carrières dreigen we eenzelfde kant op te gaan. Leaseauto’s, met of zonder chauf-
feur, personal assistants en de nieuwste elektronische speeltjes zijn symbolen geworden 
waaraan we onze status ontlenen. We willen steeds hogerop, met meer verantwoordelijk-
heden, met meer almacht. Het lijkt erop dat we het onderscheid niet meer kunnen maken, 
dat we de symbolische betekenis ervan verwarren met de feitelijke materiële waarde. De 
allerhoogste functieschaal geeft ons meer status, maar tegelijkertijd beperkt het ons door de 
verwijdering van de werkvloer die het met zich meebrengt.

Als carrière maken zin geven betekent, dan is het zeker een religie. De profeet Mohammed 
had begin zevende eeuw de droom om één godsdienst te creëren en daarmee een eind te 
maken aan de strijd tussen het jodendom en het christendom. Vandaag de dag zouden we 
hem een visionair noemen. Religies, al dan niet afstammend van één God, zijn ook bindend. 
Het verhaal dat zij brachten, gaf richting. Het raakte ons, ver buiten alle logica om, zolang 
wij het met een diepere betekenis zin konden geven. 

Wat wij nu ontberen, is een nieuw verhaal dat richting geeft. Een overkoepelende mythe die 
ons wereldwijd kan gaan binden, is wellicht die van de mensenrechten. Hoewel we hierover 
nog hoofdzakelijk in de taal van juridische procedures met elkaar in contact staan, heeft het 
zeker de potentie van een diepere, herkenbare lading in zich. In onze zoektocht naar wat dat 
dan precies is, zal de binding ontstaan. Kinderarbeid, verdeling rijk en arm, leefbaarheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn enkele van de onderliggende thema’s. Net 
als rentmeesterschap. Want wat zou er gebeuren als wij leidinggeven als tijdelijkheid gaan 
zien? Als de kwaliteit van ons functioneren bepaald gaat worden door de mate waarin onze 
opvolgers er succesvol op kunnen voortborduren?

Pluriformiteit kan ons samenbrengen: het toestaan van diversiteit in de breedste zin van het 
woord, van verschillende achtergronden, inzichten en werkwijzen. Hoe tegenstrijdig dit ook 
lijkt! Immers, als we eenheid kunnen brengen in die verscheidenheid, creëren we tegelij-
kertijd het ultieme draagvlak. Dan krijgen onze organisaties weer richting en betekenis en 
komen we meer in verbinding te staan.

Ons nieuwe gemeenschappelijke verhaal zal 
diverse identiteiten in zich moeten hebben. 
Echte erkenning ervaren wij namelijk pas 
wanneer we in onze eigenheid worden er-
kend. Het is juist die bevestiging waarnaar 
we op zoek zijn. Wat wij daarbij in onze 
organisaties zeker nodig hebben, zijn nieu-
we iconen die symbool staan voor een ge-
meenschappelijk verhaal. De bijbehorende 
rituelen vormen zich daarna. Spreadsheet-
management en Hay-punten zijn de huidige 
relikwieën van onze organisaties, maar heb-
ben wij niet liever iets met meer betekenis?

Om met Descartes te spreken: ‘Cogito ergo 
sum’, denk goed na bij een volgende carriè-
restap! Wordt het een route naar de hoogst 
mogelijke positie met witte rook als ultieme 
beloning? Of wordt het maximaal richting 
kunnen geven?  

Als besturen ruimte scheppen voor nieuwe 
zaken is, dan brengen echte leiders het bin-
dende verhaal terug in hun organisatie. On-
afhankelijk van hun hiërarchische positie. 
Dan wordt het kunnen verbinden het nieu-
we carrière maken!

vastzitten in vrijheid vastzitten in vrijheid

VerWOnderInG

Leiders hebben een grote verantwoordelijk-
heid voor de organisatie en de collega’s met 

wie ze werken. Die verantwoordelijkheid 
vraagt om regelmatige bezinning. De wereld 
waarin wij werken verandert continu, in een 

steeds hoger tempo. Om daarin het juiste 
pad te blijven kiezen, is aandacht voor eigen 

groei en ontwikkeling onontbeerlijk. 

Je leert niets van wat je al weet. Door eerst 
te luisteren, dóór te vragen en je mening 

uit te stellen, ontstaan er als vanzelf nieuwe 
inzichten. Je hebt immers het meest aan 

kennis wanneer je die zelf hebt opgedaan. 
Phronèsis, de praktische wijsheid dat je 
weet wat je te doen staat, is wat leiders 
nodig hebben. De elementen daarvoor 

worden je aangereikt. 

En voor je het weet, weet je het.
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Vastzitten in Vrijheid
  bespiegelingen over leiderschap

  Ineke WalravensVastzitten in Vrijheid gaat over leiderschap.

Phronèsis, de praktische wijsheid dat je weet wat je te doen staat, 
is wat leiders nodig hebben. Vastzitten in vrijheid reikt hiervoor ze-
ven bespiegelingen aan. Vanuit de ontwikkelingen in diverse we-
tenschappelijke vakgebieden worden parallellen getrokken met het 
thema leiderschap. Wordt verbinden het nieuwe carrière maken? 
Leiden leiders wel het goede leven? Durven zij ook het toeval aan? 
Deze en meer vragen nodigen uit tot reflectie en verdieping. Ver-
wondering is wat daarna bijblijft.

Een verrijking voor iedereen die in zijn werk verantwoordelijkheid 
draagt en een herkenning voor iedereen die ook met Comenius op 
reis is gegaan.

ISBN  978-90-821541-0-8
e-ISBN  978-90-821541-1-5

www.walravens.nl

Ineke Walravens is commissaris en interim-manager, en altijd in be-
weging. Zij studeerde cum laude af aan de Technische Universiteit 
Delft. Na een carrière bij Unilever leidt zij, al meer dan zestien jaar, 
organisaties en hun medewerkers door veranderende omstandig-
heden. Eerder publiceerde zij onder andere Uitblinken! Hoe hoog kan 
jouw lat?.

V
a
ST
Z
IT
T
EN
 I
N
 V
r
Ij
h
EI
D
   
 b
es
p
ie
ge
li
n
ge
n
 o
ve
r 
le
id
er
sc
h
ap
   
 In
ek
e 
W
alr
av
en
s

Vastzitten in vrijheid-omslag.indd   2-3 23-12-13   12:12

Vastzitten in Vrijheid
  bespiegelingen over leiderschap

  Ineke WalravensVastzitten in Vrijheid gaat over leiderschap.

Phronèsis, de praktische wijsheid dat je weet wat je te doen staat, 
is wat leiders nodig hebben. Vastzitten in vrijheid reikt hiervoor ze-
ven bespiegelingen aan. Vanuit de ontwikkelingen in diverse we-
tenschappelijke vakgebieden worden parallellen getrokken met het 
thema leiderschap. Wordt verbinden het nieuwe carrière maken? 
Leiden leiders wel het goede leven? Durven zij ook het toeval aan? 
Deze en meer vragen nodigen uit tot reflectie en verdieping. Ver-
wondering is wat daarna bijblijft.

Een verrijking voor iedereen die in zijn werk verantwoordelijkheid 
draagt en een herkenning voor iedereen die ook met Comenius op 
reis is gegaan.

ISBN  978-90-821541-0-8
e-ISBN  978-90-821541-1-5

www.walravens.nl

Ineke Walravens is commissaris en interim-manager, en altijd in be-
weging. Zij studeerde cum laude af aan de Technische Universiteit 
Delft. Na een carrière bij Unilever leidt zij, al meer dan zestien jaar, 
organisaties en hun medewerkers door veranderende omstandig-
heden. Eerder publiceerde zij onder andere Uitblinken! Hoe hoog kan 
jouw lat?.

V
a

ST
Z

IT
T

EN
 IN

 V
r

Ijh
EID

    b
esp

iegelin
gen

 over leid
ersch

ap    Ineke W
alravens

Vastzitten in vrijheid-omslag.indd   2-3 23-12-13   12:12

hebben ook hem aangekeken. David gebruikt zijn kunst om te rebelleren. Om zich af te 
zetten, om te kunnen schoppen. Hij heeft nooit geleerd écht te houden van alle kansen en 
mogelijkheden die er inmiddels volop zijn. Hij zit nog vast in zijn eigen vrijheid!

Hollanders zijn een nuchter volk. Als je als kunstenaar een goed verhaal hebt, kom je er altijd 
mee weg. Het is immers kunst, over mooi en lelijk valt niet te twisten. Maar de Tsjechen zien 
dat veel grootser: als de kunst overleeft, overleeft ook de natie. Dat is ze gelukt. Daarmee 
hebben ze de nutteloosheid van de kunst weerlegd. Het is onderdeel van hun identiteit. Want 
pas als je er in op durft te gaan, kun je de kunst ook waarderen. Geldt dat niet ook voor lei-
derschap? Zouden wij niet veel meer op ons gevoel moeten varen? Als deel van wie wij zijn?

De communisten controleerden de openbare ruimtes. Camera’s bespiedden de pleinen. Kor-
dons sloten de wijken af. Alleen in beslotenheid kon men praten, en zelfs dan was men nog 
op de hoede. Er kon immers altijd iemand aanwezig zijn die lid van de communistische 
partij was. De Tsjechen van nu willen de ruimte terug en daarmee de vrijheid om echt te 
kunnen praten, over alles wat ze bezighoudt. Op welke plek dan ook. Binnen en buiten. Ze 
zijn op zoek naar ontmoeting en naar samenzijn. Dat is hun weg naar een toekomst met een 
eigen mening.

Een soortgelijke behoefte leeft nu binnen Nederlandse organisaties: je mogen uitspreken, 
op alle niveaus, over wat er werkelijk aan de hand is. Benoemen en deel uitmaken van het 
besluit. Gewaardeerd worden. De vraag is of onze medewerkers werkelijk een eigen mening 
mogen hebben. Of zijn onze leiders daar, op hun eigen manier, als we heel eerlijk zijn, toch 
niet altijd evenzeer van gediend? En helpt dat ons nog verder? Of wordt het tijd voor een 
meer open, meer gedeelde aanpak?

Milan Knížák is geboren aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1940. Hij is een veel-
zijdig kunstenaar: hij tekent, schildert, ontwerpt, schrijft en componeert. Daarnaast is hij 
professor en was hij directeur van de Národní galerie in Praag. Dutchland, zo noemt Milan 
Knížák ons land! Dat toont zijn eigenzinnigheid en originaliteit. Milan is een voorbeeld van 
een vrij denker. Hij is authentiek, warm en energiek. Ongeremd ook. Zo betitelt hij de kunst 
die David Cerný maakt als ‘contemporary kitsch’. Omdat voor hem David Cerný alleen bezig 
is met gezien worden, schandalen maakt en vooral ook nietsbetekenende trends volgt.
In 1964 hield Milan verboden acties op straat waarbij hij de voorbijgangers vroeg om te 
kraaien. Het leven rolde volgens hem maar door, hij wilde mensen verrassen en daarmee 
het leven een stukje aangenamer maken. Het trok veel aandacht. Voor hem gaat de kunst 
om het zelf ontdekken. Het gaat voor hem over verantwoordelijkheid dragen voor je directe 
omgeving en daarmee invloed uitoefenen. Om authenticiteit.

De scheiding tussen wel of niet beroemd worden als kunstenaar is een dunne lijn. Uitein-
delijk gaat het om de identiteit van de kunstenaar en of hij of zij de schoonheid in zichzelf 
heeft weten te vinden. Als dat gebeurt, krijgt de kunst een extra dimensie. Dan ontstaat er 
diepte en komt er een onverklaarbare magie in het werk. Dat staat los van trends. Dat gaat 
over hard werken en over één zijn.

Echte leiders zijn als succesvolle kunstenaars. Zij durven hun kwetsbaarheid te tonen. Zij 
hebben een boodschap en gaan daarover het gesprek aan. Zij voelen die vrijheid. Om met 
Comenius af te sluiten: zij leren niet voor de school maar voor het leven!

vastzitten in vrijheid

 vastzitten in vrijheid gaat over leiderschap

Phronèsis, de praktische wijsheid dat je weet wat je te doen staat, is wat leiders nodig hebben. Vastzitten in vrijheid reikt hiervoor 
zeven bespiegelingen aan. vanuit de ontwikkelingen in diverse wetenschappelijke vakgebieden worden parallellen getrokken 

met het thema leiderschap. Wordt verbinden het nieuwe carrière maken? Leiden leiders wel het goede leven? Durven zij ook het 
toeval aan? Deze en meer vragen nodigen uit tot reflectie en verdieping. 

verwondering is wat daarna bijblijft.
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Marcel 
de rooij
– ontspannen volharding  –

OntSpannen

Marcel is de directeur die zichzelf is gebleven.
Zijn agenda is altijd vol, maar hij heeft het 
nooit te druk. Hij richt zijn aandacht alleen 
op de kern van de zaak. Niet meer en niet 
minder. Als geen ander weet hij wat hem te 
doen staat: mensen bij hun talent brengen. 
Hoe mooi is dat!

Warm, oprecht geïnteresseerd, scherp in de 
discussie en duidelijk in wat hij vindt. Laat je 
inspireren door de leider die zelfs de meest 
kritische professional weet te raken.
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“de vragen en oefeningen in het werkboek 
zetten je al aan het denken. in de 

gesprekken daarna met ineke gebeurt 
het, die zijn tegelijkertijd leerzaam en leuk. 

Het zit in je, maar je herkent het zelf nog 
niet. Met haar doortastende vragen liet 

ineke mij zien dat ik tot veel meer in staat 
ben dan ik mij bewust was. al in het eerste 
gesprek werd mij duidelijk wat mij echt drijft.

de Kunst Van uitblinken? 
een absolute aanrader!”

Marcel van der Ven 
v o l g d e  d e  k u n s t  va n  u i t b l i n k e n
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“Ik heb een nieuw werkwoord bedacht: essentiëren. Essentiëren betekent dat je echt naar de essentie gaat en vanuit 
de essentie gaat handelen.”
 
een alleszeggend woord. Hoe vertaal je dat naar de maatschappelijke situatie van nu?
“Wat er natuurlijk de afgelopen jaren fout is gegaan, is dat heel veel mensen hun essentie uit het zicht verloren. Of uit 
een bepaald soort maakbaarheid aannames zijn gaan doen, en daarmee de menselijke maat zijn kwijtgeraakt. Essen-
tiëren is dus daarnaar teruggaan. Doen waar je goed in bent. Doen wat je te doen staat. Essentiëren is het leven in de 
volle omvang. Het is niet alleen de positieve zijde, het is ook de schaduwkant. Essentiëren betekent het accepteren 
van je eigen imperfectie. Doen wat je echt kan, en wat je niet kan, aan een ander vragen.
 
Zoals Covey schrijft over zijn habits, is geluk maakbaar. Als je maar naar je passie gaat. Een aantal zaken kan je over-
komen, daar kan je niet zo heel veel aan doen. Ik zeg niet dat je geen invloed hebt op je eigen succes, of kunt creëren, 
of het heft in eigen handen kunt nemen, maar het kan ook tot een soort grootheidswaan leiden dat alles maakbaar 
is. En op het moment dat je daar geen invloed op hebt, of weinig, dan ga je zomaar denken dat het aan jezelf ligt. 
Omdat jij je eigen geluk niet gemaakt hebt, ben je dan mislukt of faal je? Ja, dat vind ik onzin.”
 
een heel nieuwe kijk op persoonlijk leiderschap. Hoe projecteer je dat op organisaties?
“Als je een organisatie leidt, vind ik het belangrijk dat jij de organisatie wilt containen. Dat je als leidinggevende echte 
verantwoordelijkheid en zorg voor dat systeem voelt. En dus ook echt om de mensen geeft. Als leidinggevende, of 
het nu een afdeling, een divisie of een heel bedrijf is, moet je je eigen systeem doorgronden en ook je eigen rol daarin 
reflecteren. Ook scherp durven zijn.
 
Op het moment dat een bedrijf geleid wordt door iemand die zegt: ‘Dat is goed voor mijn cv’, of: ‘Ik zie het als een 

“Mensen blinken uit als ze 
hun talent echt benutten.”

GrOeI

Ineke over Marcel 
Het leven van Marcel zal nooit saai worden. Niks geen gesleur of 
gemopper. Hij zweeft door de dag. Hij geniet van ieder moment dat 
hij zijn persoonlijke missie mag uitvoeren: anderen in hun kracht 
zetten. Hij weet wat hem te doen staat en dus is dat wat hij doet. En 
daarmee doet hij precies wat hij anderen aanspoort te doen: zijn 
eigen talent benutten. De cirkel is rond. Buitengewoon!

Haast heeft hij niet: hij is op weg en dat is voor hem al voldoende 
garantie dat hij uiteindelijk ook op zijn bestemming zal aankomen. 
Juist die ontspannenheid maakt hem zo enorm krachtig. Natuurlijk 
moet ook hij soms impopulaire maatregelen nemen. Uiteraard dubt 
ook hij wel eens wat langer over een lastige beslissing. Daar komt 
hij wel uit, hij keert als vanzelf terug naar de essentie.

project en ik maak het klaar voor de beurs’, dan ontbreekt in feite het 
containment. Dan gaat het niet uitblinken. Niet duurzaam. Er gaat 
verwarring in de tweede en derde laag ontstaan, voor wie werk ik nu 
helemaal? Of, wat gebeurt hier nou? Mensen op de werkvloer voelen 
dat. Meteen. Die gaan er dus ook niet voor. 
 
Dan heb ik het niet over interim-managers. Bij interim-manage-
ment weet je op het moment van contracteren dat het tijdelijk is. 
Dan kan je nog steeds containen. Iemand kan het doen zo van: even 
snijden, hakken en dan gaan we weer. Of iemand kan het zorgzaam 
doen. Het is mooi als je containment hebt, want dan weet je: jeetje, 
die interimmer probeert hier tot duurzame zaken te komen.”
 
Je beschrijft je rol als directievoorzitter heel dienend. zie je dat 
zelf ook zo?
“Ja, het is dienend. Ik heb wel iets van: de wereld kan gewoon mooier 
zijn dan die nu is. Daar wil ik met mijn leiderschap aan bijdragen. 
En waarom zou je niet gelukkig willen zijn en sturen op geluk?
 
Bij Twynstra Gudde werken hoogopgeleide mensen, ambitieuze 
mensen die iets willen en met wie je echt het verschil kan maken. 
Gepassioneerde vakmensen. Leiderschap betekent voor mij ook dat 
je niet alleen kijkt naar de zakelijke kant, maar ook naar de welzijns-
kant van mensen. Hoe zitten ze er eigenlijk bij? Zijn ze vitaal? Zijn 
ze gelukkig? Voor een deel is geluk privé. Dat is niet aan mij. Maar 
hoe lopen mijn collega’s hier rond? Leeft het bedrijf?
 
Als ik in een andere organisatie kom, kijk ik daar ook meteen naar. 
Je kan het bij wijze van spreken ruiken. Leeft het hier of is de energie 
eruit? Ik vind het belangrijk dat als je naar mensen kijkt, ze hun 
ruimte groter maken. Dat ze verrijken. 
 
Als je de metafoor van een voetbalveld neemt, vind ik het dus belang-
rijk dat iemand niet alleen in het strafschopgebied blijft als het hele 
veld open ligt. De ruimte is veel groter, je bent veel rijker, je kan veel 
meer dan je denkt. Ruimte innemen. Mensen laten ontdekken tot 
hoever je kan gaan met je talent.

Dat is wat mij te doen staat: mensen bij hun talent brengen. 
Door er met ze over in gesprek te gaan. Door vragen te stellen. Met 
sommige mensen heb je meteen een klik en met anderen is dat min-
der. Dan moet ik een andere stijl inzetten. Ja. Directer. Of duidelij-
ker. Of dat je mensen meer houvast geeft. Ik heb heel veel geduld en 
ik heb heel veel begrip, maar ik heb wel geleerd dat ik ook te veel 
begrip kan hebben.
 
Wij deden ooit een leiderschapsonderzoek hier bij Twynstra Gud-
de, over de persoonlijke ontwikkeling van leiders, met een aantal 
partners deden we dat. Ik heb vijf mensen geïnterviewd. Vier van de 
vijf zeiden na ongeveer drie kwartier: ‘Ik ben eigenlijk veel aardiger 
dan ik hier op mijn werk ben. Ik heb veel meer humor, maar ja, 

dat wordt hier niet van mij verwacht.’ Dus die mensen handelden naar wat zij 
op zich geprojecteerd voelden of dachten wat een goede manager is. Niet naar 
wat ze zijn of kunnen of willen. Bewust of onbewust krijg ik hier natuurlijk bij 
Twynstra Gudde ontzettend veel op mij geprojecteerd van de onzekerheid van 
mensen. Dat kan in blikken zitten, dat kan in woorden zitten. In het begin trok 
ik me daar veel te veel van aan. Ik heb geleerd en ook moeten leren hoe daarmee 
om te gaan. Wat is wel en niet van jou?
 
Ik heb al elf jaar een coach, die ik zes tot acht keer per jaar zie. Ik 
heb veel aan mijn eigen vorming gedaan, om te ontdekken wat mijn 
overtuigingen en blokkades zijn. Wat ik wel wil, wat ik niet wil. Wat 
ik wel kan, wat ik niet kan. Dan kom je terug bij essentiëren.”

“Het gaat om de verantwoordelijkheid te nemen om te doen waar 
je goed in bent.”

CurriCulum vitae
1960  geboren in ulvenhout
1984 coMMunicatiekunde universiteit utrecht
1985 wetenschappeliJk Medewerker 
 universiteit utrecht
1985 coMMunicatieonderneMer
1987 Militaire dienst
1989 in dienst biJ twynstra gudde
1993 getrouwd Met saskia
1996 partner biJ twynstra gudde
2003 directeur biJ twynstra gudde
2006 collective leadership Mit
2008 voorZitter rvt weeshuis sri lanka
2009 voorZitter rva radboud universiteit niJMegen, 
 Faculteit bedriJFswetenschappen
2010 voorZitter bestuur orange sports ForuM
2011  directievoorZitter twynstra gudde
2013 introduceert essentiëren als nieuw werkwoord
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maCHtIG!

Oeke is een laatbloeier, maar wat voor één!
In één en hetzelfde jaar ontving ze een 

Zilveren Nipkowschijf, een Gouden Kalf én 
lunchte ze als klap op de vuurpijl op Paleis 

Noordeinde. Toe maar!

Grenzen kent ze niet, een ongekende 
wilskracht wel. Direct, intuïtief, pittig 
en sensitief tegelijkertijd. Ze verrast je 
telkens weer: “Dingen lijken allemaal 

zo verschrikkelijk belangrijk, vooral 
wat betreft mijn werk, zo ben ik, maar 

op de schaal van leven en dood zijn het 
soms kruimeltjes.” Met recht dé Oeke 

Hoogendijk!     

“Het is een soort van totale overgave. Er moet niks tussen mij en de film in staan. Dat staat er 
natuurlijk altijd, maar dat moet je de hele tijd wegwerken. Je moet je echt helemaal kunnen 
overgeven.”
 
Je krijgt in één jaar een zilveren nipkowschijf en een Gouden Kalf. Wat betekent uit-
blinken voor jou?
“Ik heb nooit gedacht dat ik wil uitblinken. Ik wil gewoon het allermooiste maken wat ik kan 
maken. Ik ben het ook verplicht aan mijn eigen crew en aan het Rijksmuseum. Los van mijn 
eigen ambitie. Ik werk met de beste mensen van Nederland. Mijn editor, Gys Zevenbergen, die 
gaat ook niet voor minder. Mijn cameraman, Sander Snoep, is hondseigenwijs en dat ben ik 
ook. Dus dat is soms even zoeken hoe ieders talenten maximaal kunnen floreren. Mijn vak is 
samenwerken, goed kijken, alert zijn, luisteren. Maar ook de kwaliteiten van anderen zien en 
daar ruimte voor maken.”
 
Ga je wel eens over je grens?
“Continu. Eigenlijk continu. De laatste tijd van de montage zagen we er ook niet meer uit. Ik 
zat met Gys in de montagekamer. We keken elkaar aan. ‘Jezus jongen, wat zie jij eruit’, zei ik 
tegen hem. Toen zei hij: ‘Ga jij maar eens in de spiegel kijken!’ We gingen weekeinden door. 
Avonden. Het moest gewoon af en ik wilde dat de film net zo mooi zou worden als in mijn 
dromen. Je gaat dan net zolang door tot je het hebt. Dan heb je wel een héél grote kick als je 
op een gegeven moment zegt: ‘Nou weet je, dit is het.’
 
Gelukkig hou ik zielsveel van Gys. We zijn zo intens met elkaar aan het werk, bijna als in een 
relatie. Ik heb nog nooit met iemand zo lang achtereen in een ruimte opgesloten gezeten. In 
een gewone relatie ga je nog wel eens de deur uit. Hier zit je gewoon dag in dag uit bij elkaar, 
en maandenlang. Je neemt de hele dag door samen beslissingen: gaan we linksaf of toch 
rechtsaf? We gaan dan samen ook tot het uiterste. Soms heb je een moeilijke dag. En opeens 
heb je weer een euforisch moment als je iets ontdekt hebt in het materiaal wat je groter kan 
maken, dat gaat doen wat jij wilt.”

 Je was eerst toneelregisseur. Hoe ben je ertoe gekomen documentaires te gaan maken?
“Ik ben een laatbloeier. Ik ben nu 52 en joods. Mijn moeder heeft de oorlog overleefd door-
dat ze tot een beschermde groep Joden behoorde en op een speciale lijst stond: ‘De Barne-
veldlijst’. Haar verhaal vond ik zo bijzonder. Het gaat eigenlijk over de hiërarchie van het 
leed, over hoe mensen die zelf slachtoffer zijn, zich achteraf lijken te schamen dat zij het 

oeke Hoogendijk 

– ontspannen volharding  –

wel, en anderen het niet overleefd hebben. Ik heb zomaar op een dag bedacht dat ik daarover een film ging maken. 
Daar ben ik trots op, hoe ik begonnen ben vanuit het niets. Puur op wilskracht. Dat je kunt bereiken wat je wilt, als 
je doorzet en weet wat je wilt. Dat dat lukte, dat je dat gewoon op een zondagochtend kunt bedenken. Het heeft me 
veel slapeloze nachten gekost. Maar die film moest en zou er komen. Dat wist ik heel zeker.
 
Dingen die je echt maakt, voor de eeuwigheid, die moet je niet half doen. Alleen het huishouden doe ik half. Deze 
film is wel een historisch document over hoe het Rijksmuseum geworden is wat het is. Ik heb hiervoor ook films 
gemaakt en prijzen gewonnen, maar dit is misschien wel mijn magnum opus.”
 
de kracht van je documentaires is dat je als kijker alles te zien krijgt. Hoe doe je dat?
“Bij het Rijksmuseum had ik, zonder te overdrijven, dertig tot vijfendertig mensen die ik moest volgen. Theedrinken, 
praten. Ik wil gewoon echt weten hoe het zit, ik ben echt in ze geïnteresseerd. Als je heel veel van het project weet, 
dan krijg je contact. Dan word je vanzelf ook een goede gesprekspartner voor hen. Dan heb je een gesprek waarin 

“Ik heb gewoon te weinig tijd. 
Dat is wel echt een punt.” 

oeke hoogendi jk ( r )  met Janneke vonkeman
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het gaat over de dingen waar zij ’s nachts van wakker liggen. Mensen 
gaan met je praten. En ik meende het ook. Mijn belang is dat zij zich 
in dat interview laten zien, binnenstebuiten keren. Wat ze echt be-
zighoudt, of waar ze trots op zijn. Dan zit ik ze zo dicht op hun huid, 
dan ben ik eigenlijk one of them. Ik moet van ze houden. Dat is echt 
een voorwaarde om een goede film te maken.
 
Toen de film klaar was, moest ik huilen. Ja. Ja. Tijdens het monte-
ren. De emoties van de mensen die het Rijksmuseum inrichten, de 
schoonheid van hoe mooi het werd, daar kon ik niet met droge ogen 
naar kijken. Dat vind ik nog moeilijk. Ik kijk er ook zo min mogelijk 
naar, zodat ik dat eerste gevoel houd.”
 
een goede vriendin van je is onlangs overleden. Wat doet dat met je?
“Precies in die periode van haar sterven, haar laatste dagen, kreeg ik 
dat Gouden Kalf. De tegenstelling had niet groter kunnen zijn. Na-
tuurlijk was ik blij met die prijs, met die waardering, maar ik was met 
mijn hart bij mijn goede vriendin Janneke. Dingen lijken allemaal 
zo verschrikkelijk belangrijk, vooral wat betreft mijn werk, zo ben 
ik, maar op de schaal van leven en dood zijn het soms kruimeltjes. 
Janneke was ook iemand die zo heel hard werkte. Die legde de lat ook 
heel hoog, echt een uitblinker. We hebben nog gesprekken gehad of 
ze het anders zou hebben gedaan. Minder hard gewerkt bijvoorbeeld. 
En dat je zo vaak voorwaardenscheppend bezig bent. Dat je vaak 
denkt: eerst dit, en dan dat en dan kan ik eindelijk... Maar het is toch 
gewoon allemaal het ‘nu’ waarom het gaat.
 
Naast dat het een heel verdrietige tijd was, waren er in die periode 
ook mooie momenten, omdat je voortdurend met elkaar bezig bent. 
Wat je iemand nog wilt geven, wat die ander jou nog wil geven. Hoe-
veel je van iemand houdt. Ook daarin moest ik af en toe oppassen dat 
ik niet over mijn eigen grenzen heen ging. Het is zo moeilijk te accep-
teren dat je zo machteloos bent. Ik was soms boos dat ik haar niet kon 
genezen. Dat ik dat niet eens kon, terwijl ik dat natuurlijk helemaal 
niet kan. Maar uiteindelijk komt het neer op acceptatie en op loslaten.
 
Ik ben er nog niet uit hoe me dat heeft veranderd. Daar ben ik juist 
mee bezig nu. In ieder geval heb ik geen zin meer in een heleboel 
flauwekul. Zonde van mijn tijd. Hoe ik omga met zo’n gat dat er 
opeens is, dat vind ik moeilijk. Dat heb ik nog niet opgelost. Hoe 
doe je dat?
Ik ben een ontzettende hechter, juist ook aan mensen en vriend-
schappen, die zijn belangrijk voor me. Daar worstel ik wel mee. Dat 
alles eigenlijk voor eeuwig moet zijn, en dat is het natuurlijk hele-
maal niet.”
 

Waar liggen je ambities?
“Ik weet nog dat ik mijn eerste film had gemaakt, daar heb ik ook 
een prijs voor gekregen, en dat ik toen dacht dat één film geen film 
is. Dat kan toeval zijn. Met films maken ga ik zeker door. De film 
over mijn moeder ligt klaar, die moet ik nog monteren. Dat is één 
vrouw in een huiskamer met een kat. Dat is een overzichtelijk pro-
ject, dat is niet zo gigantisch, maar natuurlijk wel op een andere 
manier complex.
 
Ik wil ontzettend graag een oud kippenhok in Frankrijk kopen. Dat 
wil ik al mijn hele leven, dus dat moet gewoon gaan gebeuren. Ik 
hou van klussen. Stukadoren vind ik heel erg leuk, en timmeren, 
allemaal enig. Naar die ontspanning zoek ik. De tijd door mijn vin-
gers laten gaan, daar komen de mooiste dingen uit voort. Eindeloos 
lezen, schrijven, zitten, denken. Uiteindelijk kom je dan op een soort 
van bodem. Dan weet je waar je volgende film over moet gaan.”

“Mijn nieuwsgierigheid is mijn motor.”

CurriCulum vitae

1961 geboren in aMsterdaM
1990  hogeschool voor de kunsten utrecht
1990 regisseur toneelgeZelschappen
1997  Media acadeMie televisiedocuMentaire
1998 gouden beeld ‘een gelukkige tiJd’
2002 ‘de holocaust eXperience’
2004  start FilM verbouwing riJksMuseuM
2013  overliJden Janneke vonkeMan
2013 ‘het nieuwe riJksMuseuM’:
 Zilveren nipkowschiJF | gouden kalF | special 
 Mention, priX italia | wereldpreMière new york
2014 ‘het nieuwe riJksMuseuM – de FilM’:
 beeld en geluid idFa award

OntrOerInG

Ineke over Oeke 
Ze lijkt misschien een harde tante, van de 
buitenkant, maar dat is ze niet. Totaal niet. 
Ze is duidelijk. Straight. Ze zegt wat ze 
denkt, ook dat, maar dat is juist waarom 
haar films je zo meevoeren. Ze wordt één 
met haar personages en kruipt in iemands 
huid. Wat mij betreft kun je alleen op die 
manier zulke indrukwekkende documen-
taires maken. Dus doet ze dat ook wanneer 
ik thee met haar drink. Zo authentiek is ze. 
Mooi toch!

Oeke leeft voor haar passie: de film. Daar 
zet ze alles voor opzij. Vanuit het schijn-
bare niets, op een zondagochtend be-
dacht, maakt ze haar eerste film en wordt 
ze vervolgens één van Nederlands beste 
regisseuses. Tien jaar lang werpt ze zich op 
de verbouwing van het Rijksmuseum. Tien 
jaar! Die totale toewijding aan dat wat ze 
het liefste doet, vanaf die eerste zondagoch-
tend, dat maakt haar een absolute kanjer. 
Wat een volharding!

Dat ze vervolgens haar Gouden Kalf rela-
tiveert tot een kruimeltje op de schaal van 
leven en dood, daar word ik stil van.
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rob coolen
– versnellende stilte  –

StIlte

Rob is een echt zondagskind.
Hij heeft een tomeloze ambitie en een 

jaloersmakende carrière. Tot dusver. In 
de rust zonder een baan kijkt hij terug 

op de afgelopen twintig jaar. Het maakt 
hem kwetsbaar en krachtig tegelijkertijd. 

Hij durft spijt te hebben. En hij is trots. 
Prachtig!

Laat je je meeslepen door het succes? 
Of blijf je wie je bent? Zijn belangrijkste 
les: “Je hebt zelf niet door dat je aan het 

veranderen bent.” Zo. Laat die maar 
binnenkomen.

“Je hebt zelf niet 
door dat je aan het 
veranderen bent.”

VertrOuWen

Ineke over Rob 
Ik ken Rob niet anders dan dat hij strak 
in het pak zit. Modieus en verzorgd. Snel 
ook. Net als zijn carrière. Hoe bijzonder 
is het dan om hem te ontmoeten wanneer 
alles tot stilstand is gekomen. Voor even 
slechts, waarschijnlijk, want ik heb er alle 
vertrouwen in dat hij zijn weg hervindt.

Jaren terug hebben we eens gesproken 
over de krassen die je oploopt en of je die 
nodig hebt om een goede leider te kunnen 
worden. Dat hij die krassen niet had, dat 
alles als vanzelf ging. Een zondagskind 
noemde hij zichzelf toen. Uiteindelijk 
vormt het leven je, of je dat nu wilt of niet, 
daar is hij keihard achter gekomen. De 
kracht van Rob is dat hij het moment heeft 
aangegrepen om terug naar zichzelf te gaan. 

Stilte confronteert, schrijf ik op pagina 23 
van Uitblinken! Hoe hoog kan jouw lat?, 
en twee pagina’s verderop dat stilte je sterk 
maakt. Rob bewijst dat!
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“Ik heb spijt van het gemak waarmee ik de afgelopen twintig jaar heb 
geleefd. Het is misschien een zwaar woord, maar het heeft ook iets 
tragisch als alles vanzelf loopt.”
 
alles lukte je. Hoe kon dat dan zo gebeuren?
“Ik heb er nooit bij nagedacht of iets wel bij me paste. Terwijl er begin 
jaren negentig nauwelijks werk was, werd ik meteen na mijn studie 
gevraagd voor een mooie baan in Brussel. European Affairs Advisor 
bij een organisatieadviesbureau. De managing partner had een goed 
gevoel bij me, en ík hoorde alleen Alfa Romeo en New York. Niet echt 
een goede reden om ergens te beginnen. Pas na drie maanden kreeg ik 
door hoe vreselijk ik het vond. Ik ben een zondagskind, mijn carrière 
hangt van toeval aan elkaar en al op jonge leeftijd was ik eindverant-
woordelijk voor duizend collega’s. 
 
De laatste zeven, acht jaar ben ik niet meer aan het uitblinken ge-
weest. Ik ben maar door blijven gaan. De dagen zaten zo ongelooflijk 
vol gepland, je hebt zelf de energie niet meer om nog na te denken of 
het ook anders kan. Je wordt geleefd. Je voelt wel dat je misschien niet 
helemaal goed zit, maar je hebt geen puf om er ook actie aan te geven. 
Onderschat de gouden ketting niet: dik verdienen, secretaresse, auto 
van de zaak, fantastisch eindloonpensioen.”
 
Waar kijk je met het meeste plezier op terug?
“Eén van mijn mooiste momenten was toen ik manager werd van een 
zwaar verlieslatende business unit. Achteraf als je erop terugkijkt, stelt 
het niet veel voor, maar dank je de koekoek als je ervoor staat. Mijn 
belangrijkste bijdrage daarin was eigenlijk heel bescheiden. Ik heb 
een aantal mensen waarin ik vertrouwen had bij elkaar gezet. Daarna 
heb ik aangegeven waaraan de oplossing moest voldoen en waarom.
 
Ik herinner me nog mijn eerste reflex toen ze met hun eerste ideeën 
kwamen. Jij snapt het ook echt niet, hoorde ik mezelf denken. Hoe 
meer ik echter luisterde, hoe enthousiaster ik werd: of ik zie iets over 
het hoofd of dit is briljant. Daarna ontstond er zo ontzettend veel 
commitment. Met zijn allen gingen we ervoor. Ik ook. Volledig. Met 
succes.
 
Later ben ik voorzichtiger geworden. Ik ben toch een zekerheidszoe-
ker, ik ging steeds meer in scenario’s denken. Ik had altijd een plan B 
achter de hand. Ik begin nu te beseffen dat je misschien onvoorwaar-
delijk voor een scenario moet kiezen waarin je echt gelooft. Net als 
toen. Dit moet het gewoon worden. Omdat je je eraan verbindt, is er 
geen weg meer terug. Die houding heb ik al lang niet meer gehad. Ik 
ben de laatste jaren te veel bezig geweest met het behouden van mijn 
positie. Te veel risico’s mijdend, te weinig vanuit mijn persoonlijke 
overtuiging. Uiteindelijk ben ik daarom weggegaan bij mijn werkge-
ver.”
 

Wat brengt deze tijd van in between jobs je?
“Het mooie van deze periode is dat ik weer mijn rust vind. Natuurlijk 
heb ik een deuk opgelopen in het vertrouwen om volledig te gaan 
voor waarin ik echt geloof. Gelukkig gebeurt dit op mijn zesenveer-
tigste en niet over tien jaar. Ik heb nog voldoende tijd. Beetje bij beetje 
kom ik weer in mijn oude kracht.
 
Met het openhouden van alle opties in de laatste jaren ben ik afge-
dwaald. Eigenlijk ben ik heel goed in het neerzetten van een richting. 
Ik weet de juiste mensen om me heen te verzamelen. Die kan ik inspi-
reren, verbinden, committeren en monitoren of we nog op de juiste 
koers zitten. Een goede sfeer vind ik belangrijk, daar zorg ik ook voor.
 
Ik ben het meest trots op dat ik vader ben. Na mijn scheiding heb ik 
geleerd om heel nederig te zijn. In alle regelingen en afspraken staat 
mijn dochter op de eerste plaats. De band met mijn zoon uit mijn 
huidige relatie is ook bijzonder. Nu ik thuis ben, kan ik hem in deze 
eerste maanden van zijn leven veel tijd en energie geven. Als vader 
ben ik er om hen te laten groeien.
 
Nederigheid is een onderschat fenomeen bij managers. Vergelijk het 
met het vaderschap. Goed leiderschap betekent misschien wel dat je 
de mensen waarvoor je verantwoordelijk bent, net als je kinderen, op 
de eerste plaats zet. En niet jezelf.
 
Je kan natuurlijk niet denken dat je als baas ieder instrument beter 
bespeelt dan wie dan ook. Als ik dingen doe waarin ik geloof en dan 
op de zeepkist ga staan, dan gebeurt het. Pats! Dan kan ik een groep 
aanspreken en gaat iedereen zijn instrument beter bespelen. Dat ver-
trouwen heb ik.”

“Ik ben vooral een dirigent.”

CurriCulum vitae

1966  geboren in hoensbroek
1991 bestuurskunde universiteit twente
1991  european aFFairs advisor aeF
1993 operationeel Manager centraal beheer
1997  business unit Manager nob
1998  overstap naar achMea
1999  Master oF change ManageMent sioo
2003 geboorte dochter
2007 gescheiden
2010  getrouwd
2011  directeur Fbto & centraal beheer particulier
2012  geboorte Zoon
2013  verlaat achMea 
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Samen

Ger blikt terug op zijn zeer 
succesvolle carrière.

Hij vond Nederland maar een rotland: 
koud, conservatief en vervelend. Toen hij 

jong was! Inmiddels niet meer. Hij voelt 
zich senang in het centrum van Utrecht, 

waar het culturele leven bruist en hij samen 
met zijn vrouw Rina geniet van muziek en 

meer. Nog immer!

Intelligent, een tikkeltje rebels, belezen en 
een echte teamspeler. Achteloos wandelt hij 
door de afgelopen decennia. Haarfijn weet 

hij de maatschappelijke trends te raken. 
Ondanks alle ontwikkelingen blijft hij bij 

zijn oorspronkelijke drijfveer: de gemeen-
schap. Actueler dan ooit!

Cum laude afgestudeerd. Topposities in het 
bedrijfsleven en bij de overheid. Onder-

scheiden door de koningin. En nog steeds 
bescheiden. Laat je inspireren door zijn 

immense levenservaring.

“Er zijn uitdagingen. Die pak je dan op en probeer je zo goed mogelijk te doen. Ik heb nooit 
tevoren bedacht: dat is een lat en daar moet ik overheen.”

toch heb je een cv met alleen maar invloedrijke posities. Was dat bewust? toeval?
“Men heeft mij altijd gevraagd. Ook als burgemeester. Voor ik bij de Shell begon, heb ik het 
pensioenreglement gelezen. Dat leek me belangrijk. Toen had ik waarschijnlijk nog iets van 
een planning in mijn hoofd. Ik heb er niets aan gehad. Op een gegeven moment merkte ik 
dat verhuizen naar andere delen van de wereld voor de kinderen toch een grote belasting 
was. Ook voor mijzelf. Ik heb ontslag genomen. Het was een goede tijd, de zestiger jaren, om 
een baan te vinden. Maar overmoedig was het wel. 

Ik had altijd een truc: als ik een moeilijke beslissing moest nemen, sliep ik er ten minste twee 
nachten over. Als ik dan met een goed gevoel wakker werd, dacht ik: dat is goed. Anders 
deed ik het niet. Maar ik ben altijd bang geweest voor wat ik besloten had, hoor. Jawel. Of 
bang geworden, bijvoorbeeld toen ik terug in Nederland een paar maanden geen werk kon 
vinden. Met een gezin, bij mijn ouders wonen en geen kapitaal hebben waarop we het even 
konden uitzingen. 

Ik ben niet impulsief. Ik luister wel naar mijn intuïtie, maar dat is iets anders. Ik bekijk eerst 
alles aan alle kanten en neem dan een besluit. Ik heb alle rampen al bedacht, dus als dan 
zoiets gebeurt, weet ik wat ik moet doen.” 

Het geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Waar lag het kantelpunt?
“In Venezuela kwamen we iedere zondag bij elkaar. Dat was sterk oecumenisch, in een ge-
meenschap zonder kerkenraad en zonder structuur. De Shell regelde dat er eens in de maand 
een dominee kwam. Dat waren twee opkomende kopstukken van de Protestantse Kerk, die 
geloofden niet in een hiernamaals en kwamen in opstand tegen de Predestinatieleer. Toen 
twee ketters. Die voelden zich héél vrij om bij ons hun meningen eens te toetsen. Dat waren 
altijd hoogtepunten. Dan zat je met rode oren te luisteren, bij wijze van spreken. Ja. Dat was 
heel bijzonder. Dat was het voordeel van een gemeenschap buiten Nederland en je oude 
sociale verbanden.
Toen heb ik het zelf wel even moeilijk gehad, om afstand te nemen van een hiernamaals. In 
de letterlijke uitleg van de Bijbel heb ik nooit geloofd. Dat was niet zo moeilijk. Maar deze 
beide mensen hebben me toch op weg geholpen te zien dat je iets terugkrijgt. Iets vrijers, iets 

Ger wiechers 

– versnellende stilte  –

“Ik leef 
het leven 
zoals het is.”
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mooiers. Een eigen lotsbestemming. Dat je dus niet afhankelijk bent van de wil van een verre god die alles voor je 
beschikt. Dat je dat zelf in de hand hebt.”

Je bent één van de initiatiefnemers geweest van het spraakmakende Hoog Catharijne. Hoe ging dat in die tijd?
“We hadden bij Bredero een groot idealisme. Met Hoog Catharijne wilden we een stuk binnenstad maken dat aan-
genaam was om te verblijven, ook in de winter. De eerste binnentuinen waren na drie weken weg. Er werd zeepsop 
in de vijvers gegooid. De palmen werden in brand gestoken. Wat het allerergste was: in no time beheersten de 
drugsdealers het beeld. 

We waren bezig met een heel nieuwe aanpak op het gebied van sociale bouwkunde, sociale geografie. We zijn de 
eersten geweest die een voetgangersmodel hebben ontwikkeld, waarin we konden voorspellen hoe mensen door de 
stad zouden lopen. Dat was heel nieuw. En het werkte! 

Tegelijkertijd is dat dan je zwakke punt, in die tijd van Ban de Bom en antiautoritair gedrag was het not done dat 
je mechanisch ging voorspellen wat mensen gingen doen. We werden in de hoek gezet van de op winst bejaagde 
onderneming, die pure commercie najaagde. Het was heftig. We kregen zelfs moeilijkheden met vrienden. Utrecht 
is een studentenstad, dus actievoerders genoeg. Die maakten ons echt zwart. Wat we ook zeiden, het was altijd fout 
want we hoorden bij de slechteriken. Het establishment.

Ik kan er nog schik in hebben. Ik ben er trots op. Ik heb het niet zelf bedacht, hoor, maar gewoon, dat we dat konden, 
als team. Werken is niet altijd leuk, daar zitten ook heel moeilijke periodes in. Ik was er vast van overtuigd dat het 
een goed idee was. Dan moet je gewoon doorzetten. Ik ben niet zo gauw om te duwen, ik ben heel standvastig. Het 
is een groot succes geworden, de formule.”

Wat is de rode draad geweest in al die jaren? Waar ligt je diepste drijfveer?
“De gemeenschap. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog daar een grote invloed op heeft gehad. Ik heb zelf in het 
jappenkamp gezeten, dat heeft heel erg mijn neus gedrukt op het feit dat status van geen invloed is. Dat innerlijke 
beschaving, of innerlijke kracht belangrijk is.
Je ziet mensen in een kamp ontzettend aftakelen. Het is gauw ieder voor zich. Ik heb gezien daar dat het niet werkt. 
Dat zo’n kampgemeenschap bij elkaar werd gehouden door een klein aantal mensen die een stevige moraliteit had-
den.

Die gemeenschappen kon ik ook vormgeven als burgemeester. Nieuwe bedrijven naar Veenendaal halen, dat is denk 
ik één van mijn gloriepunten geweest. Achteraf gezien. Dat was mijn opdracht van de commissaris van de Koningin 
ook. Dat burgemeesterschap is een avontuur. Dat heb ik gewoon gedaan. Ik dacht, dat lijkt me een prachtig eind van 
je werkende bestaan, zo’n baan dat je echt in een gemeenschap bezig bent. Dat is ook zo, in zo’n dorp. Je maakt daar 
alles mee, lief en leed. Dat vond ik heel spannend, en heel aantrekkelijk. 

Op een of andere manier heb ik het altijd erg belangrijk gevonden hoe je als samenleving functioneert. In hetzelfde 
idee als waarom ik zo voor teams ben, omdat je gewoon met zijn allen het moet maken in deze wereld. Dat is mijn 
grote drijfveer geweest. Als team ben je altijd meer dan de som der delen. Je inspireert elkaar, je corrigeert elkaar, je 
vertrouwt elkaar. Je zorgt dat een ander niet in een valkuil loopt, zonder dat je daar zelf belang bij hebt, als zodanig. 
Je richt je op het gemeenschappelijk resultaat.”

Waar ligt de toekomst van nederland? Waar moet het naartoe?
“Ik ben er sterk voor dat mensen weer verantwoordelijk voor elkaar zijn, en samen dingen gaan doen. Het idee 
van de participatiesamenleving. Het ik-tijdperk van de negentiger jaren is een afschuwelijke tijd geweest. Toen was 
uitblinken dat je boven de massa uitkwam. Mensen die leidinggaven aan een bedrijf, dachten dat zij het wiel hadden 
uitgevonden. Daar heb ik me ook erg tegen verzet. Dat is gewoon niet waar. Je doet nooit dingen alleen. Je bent altijd 
afhankelijk van andere mensen die dingen aandragen, die gedachtes hebben waarop je kan voortbouwen. 

Als je dingen durft te doen die gewaagd zijn, en probeert die waar te maken, dat is volgens mij uitblinken. Als dat 
een beetje lukt. Voor mij is een beetje lukken al voldoende.”

CurriCulum vitae

1930 geboren te batavia, indonesië
1955 cuM laude aFgestudeerd MiJnbouwkunde technische universiteit delFt
1955 in dienst biJ shell, o.a. in indonesië, u.s.a. en veneZuela
1964 overstap naar bredero o.a. lid raad van bestuur
1981  (vice-)voorZitter rvt rüMke stichting (tot 1998)
1982 burgeMeester van veenendaal
1983  coMMissaris vervoersMaatschappiJ centraal nederland (tot 1989)
1992 oFFicier in de orde van oranJe nassau
1992 aFscheid als burgeMeester
 aansluitend: diverse reiZen naar o.a. china en Japan
1998  voorZitter stichting bouw advies toegankeliJkheid (tot 2001)
2000  voorZitter utrechtse klokkenspelvereniging (tot 2005)
2014  gelukkig Met rina, kinderen en kleinkinderen

OnVOOrWaardelIJK

Ineke over Ger 
Tweeëntwintig jaar na zijn pensioen praat Ger nog steeds met passie over zijn werk. Ik 

heb een hele ochtend met hem doorgebracht, en hij had de middag ook makkelijk kunnen 
volpraten. Rina zat al die tijd naast hem, zoals ze hem ook zijn hele carrière heeft gesteund. 

Dan heb je je leven goed besteed, als je zo kunt terugkijken, samen.

Wat ik het meest waardeer, is dat rebelse in Ger, dat net buiten de gebaande paden durven 
te treden omdat hij geloofde in waar hij mee bezig was. Nieuwe dingen vragen altijd om 
lef. Als je dan dicht bij jezelf kunt blijven zoals Ger deed, dan kun je de weerstand laten 

verstommen. Dat Ger dat dan ook nog in drie verschillende vakgebieden heeft gepresteerd, 
dat maakt hem voor mij een echte uitblinker.

“100% lukken bestaat niet.”
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alles kan! 
inspireren 

energie geven 
prikkelen 

lachen uitdagen 
wegdromen 
versterken 

wakker schudden 
intrigeren 

waarderen boeien 
verleiden

ineke walravens is een veelgevraagd facilitator van workshops en spreker rondom het thema uitblinken.
boekingen uitsluitend rechtstreeks met ineke, omdat zij van mensen houdt.


