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naar leeftijd. Baanbrekend was hij daarmee. Zijn 
leven heeft inmiddels een andere, aangrijpende 
wending gekregen. Als je mijn interview met 
hem leest, weet je wat echte innerlijke kracht is; 
Hajé laat het je zien.

Het is niet makkelijk om voor het onzekere te 
kiezen. Soms moet je de moed uit je tenen trek-
ken. Toch zegt Remko zijn baan op, krijgt John 
alles voor elkaar wat hij bedenkt en durft Nelli 
op haar intuïtie te vertrouwen. De uitblinkers in 
dit magazine kiezen voor hun dromen, durven 
zichzelf om te scholen tot banketbakker of heb-
ben als enige constante de verandering. Ze gaan 
het aan en ze gaan zichzelf aan. Die moed en 
dat lef, dat waardeer ik zo in hen. Dat je durft te 
gaan staan voor wie je wilt zijn. Machtig mooi!

Vandaag is niet anders dan gisteren en morgen 
zal dat weer zo zijn. Tijd is haast ongrijpbaar, 
zonder dat je het door hebt, vliegt hij voorbij en 
kan morgen ineens alles toch anders zijn. Zorg 
dat de tijd van jou is. Pak hem vast en laat hem 
voor je werken. Vijf jaar geleden werd mijn ma-
nagementboek Uitblinken! Hoe hoog kan jouw 
lat? uitgegeven. Dit magazine is alweer het vijf-
de nummer. Een klein jubileum. Mensen vragen 
me weleens waar ik de tijd vandaan haal om het 
uitgeven erbij te doen. Ik hou van schrijven. Het 
kost me geen enkele moeite om ervoor te gaan 
zitten. Het gaat bijna als vanzelf. Het enige wat 
ik moet doen, is de tijd ervoor nemen.

Heb je meer ambitie dan tijd? Laat het me we-
ten. Jou ondersteunen om daarin je weg te vin-
den, dat doe ik graag. Alles doen wat in je ver-
mogen ligt, en nog nét een beetje meer dan dat. 
Alle talenten die je hebt, optimaal inzetten en 
benutten. Dat is mijn definitie van uitblinken.

Waarvoor neem jij de tijd?

eertien jaar was ik pas, toen ik mijn eerste salarisstrook ontving. Hij stond alleen niet op 
míjn naam, maar op die van mijn oudste broer. Hartstikke illegaal natuurlijk, maar ik 
wilde gewoon al heel jong zelf mijn geld verdienen. Kwart voor zes ’s ochtends ging mijn 
wekker, haalde ik de kranten op en fietste ik mijn wijk. In alle vroegte slingerde ik van 
brievenbus naar voordeur. Had ik nog een krant over, dan stopte ik die als bonus bij onze 
overburen in de bus. 

Weer of geen weer, ik vond het heerlijk. Het langzaam licht zien worden, het eerste fluiten 
van de vogels, de rust als bijna alle gordijnen nog gesloten zijn. In die tijd ben ik gaan hou-
den van de vroege ochtend. De vertraging van de tijd. Het gevoel van saamhorigheid als je 
onverwacht toch iemand tegenkomt. Handje omhoog, ook al ken je de persoon niet. Het 
nog niet weten wat de dag je brengen zal. Nog heel even dat ongewisse, alsof je verstand 
nog wakker moet worden.

Als ik dan toch moet werken, dan maar een goede baan, is lang mijn motto geweest. Ik 
heb er, midden jaren negentig, een half jaar over gedaan om afscheid te nemen van mijn 
carrière bij Unilever. ‘Help mij het elastiek door te knippen, want ik kan het zelf niet’, was 
mijn opdracht aan de coach die ik om hulp vroeg. In de schemerzone van ik-blijf-nee-ik-
ga-weg-nee-ik-blijf was mijn grootste vrees dat er helemaal niets meer van mij terecht zou 
komen. In mijn angstvisoenen zat ik thuis op de bank te verslonzen en zou ik nooit meer 
opstaan.

Gelukkig had ik wijze mensen om mij heen. Zij fluisterden mij in dat ik op een dag beslist 
iets nieuws zou gaan beginnen en gaven mij het zelfvertrouwen om mijn baan op te zeg-
gen. Achteraf hadden ze natuurlijk helemaal gelijk: het is goed gekomen met me. Boven-
dien, het zal altijd goed met mij komen, wat er ook gebeurt. Dat is wie ik ben. Die kracht 
zit intrinsiek in mij. Dat heb ik toen geleerd. Als je weet wie je bent, wat je kracht is, kun 
je altijd op jezelf vertrouwen. Fluister dat dus gerust in als in jouw omgeving iemand voor 
een grote keuze staat.

Ik ben gezond. Heel gelukkig ook. Inmiddels mag ik het mooiste werk doen wat ik me 
kan voorstellen: boeiende interim-opdrachten en bijzondere coachingsgesprekken. Wat 
ik nog te wensen heb? Niets. Nou ja. Tijd! Vierentwintig uur is te weinig, een dag is echt 
te kort, hoe vroeg je ook opstaat. Voor mij mogen er achtentwintig uren in een dag zitten, 
dat zou pas fijn zijn. Dan zou ik elke drie maanden een nieuw magazine uitgeven. Er zijn 
zo veel uitblinkers, ik heb zo veel aanmeldingen ontvangen, dat ik mij bijna schaam dat ik 
ze niet allemaal heb kunnen interviewen. Om ze toch een klein beetje te eren, vind je hun 
voornamen op de omslag. 

Hajé Walch ben ik nog steeds immens dankbaar voor zijn vertrouwen in mij toen ik 32 
jaar was en heel eigenwijs bedacht had dat ik interim-manager wilde worden. Ongekend 
jong voor die tijd. Je moest op zijn minst egaal grijs zijn en eigenlijk niet meer hoeven te 
werken voor je geld, wilde je toen als interimmer aan de slag komen. Hajé was, als part-
ner bij een interimbureau, altijd op zoek naar de drive van iemand en keek nauwelijks 
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“Blije klanten, daar is 
het mij om te doen.”

Ik moest me echt losmaken van die rol van mijn voorganger: dat 
meehelpen als het druk is. Ik weet nog dat ik in alle vroegte tegen 
Jan zei: ‘Ik ben wel wat langzamer dan jij, hè? Volgens mij heb jij 
al vier taarten gemaakt, terwijl ik nog steeds met deze bezig ben.’ 
‘Volgens mij klopt dat wel’, antwoordde hij. Mooi. ‘Jan, dus ik ben 
vier keer langzamer. Jij kost 25 euro per uur, ik kost 100 euro per 
uur, dus ik ben ook nog eens vier keer duurder. Is het dan verstan-
dig dat ik hier taarten sta te maken die zestien keer duurder zijn?’ 
‘Nee’, antwoordde hij. Ik heb de taart neergelegd en ben gestopt 
met meewerken. Zelf wist ik al wel dat ik dat moest doen, maar 
met dit voorbeeld kon ik het aan iedereen uitleggen.”

In de managementliteratuur klinkt het altijd heel eenvoudig 
wat je te doen staat als directeur-eigenaar. Jij kent de harde wer-
kelijkheid van de praktijk. Hoe neem jij grote beslissingen? 
“De crisis was losgebarsten, we hebben het over 2011, en de omzet 
stond onder druk. Mijn voorganger verkocht onderdelen van onze 
lekkerste taarten aan onze grootste concurrent. Hij had een ma-
chine stilstaan en het geld nodig. Toch ben ik met die leveringen 
gestopt. Vijftigduizend, honderdduizend euro omzet wegsnijden 
klinkt makkelijker dan het is. Ik was net begonnen en hing zwaar 
in de strop van de banken. Maar het moest, die leveringen pasten 
totaal niet in de strategie. Bovendien, het was de concurrent. Come 
on.

Uiteindelijk is er maar één ding wat echt belangrijk is, en dat is het 
leven in alle hoedanigheden. Het leven van je kinderen, het leven 
in zijn fysieke vorm. Ik heb bij een lawine de dood in de ogen ge-
keken, daarna weet je wat belangrijk is. Als iemand er niet meer is, 
dat is pas echt verlies. Al het andere is relatief, zelfs euro’s. 

We maakten heel veel fouten door het handmatige ordersysteem. 
De inkt van het carbonpapier zat aan mijn vingertoppen. Bijna we-
kelijks ging er naar een opa een taart met de tekst ‘Gefeliciteerd 
met je achttiende verjaardag’. Bestellingen werden tig keer overge-
schreven. De chauffeur had zes verschillende soorten bonnen. Er 

De hazelnootcrèmetaart van Maison Kelder is al decennialang 
een begrip in Den Haag. Hoe krijg je dat voor elkaar?
“De smaak is al tachtig jaar hetzelfde. Hij wijzigt alleen als de leve-
rancier toevallig de grondstoffen iets heeft gewijzigd. Niet omdat 
een marketeer bedenkt dat hij een beetje roder, geler of groener 
moet worden en dat dat beter verkoopt. Er is ook nooit de focus 
op geweest om de taart goedkoper naar de markt te brengen, boter 
kun je immers vervangen door margarine. Nee, het product is het 
uitgangspunt. Al sinds Wiggert Jonker, de vader van degene van 
wie ik het bedrijf heb overgenomen, de taart heeft bedacht.”

Zonder enige ervaring als banketbakker heb je in 2011 banket-
bakkerij Maison Kelder overgenomen. Ik weet van je dat je eer-
ste jaar slopend was. Waar ben je begonnen? 
“Mijn voorganger was heel operationeel ingesteld. Hij deed om vijf 
uur ’s ochtends de deur open. Het eerste jaar na de overname is het 
me maar twee keer gelukt om eerder dan hij aanwezig te zijn. Zelfs 
als ik er kwart voor vijf van maakte, was hij er al om tien over half 
vijf. Dan dacht ik: shit, weer te laat.

Pas om zeven uur ’s avonds had ik tijd om te kijken wat kan ik 
anders zou kunnen doen. Zat ik tot elf, twaalf uur in mijn eentje 
plannen te bedenken. De eerste paar maanden heb ik alleen maar 
geconstateerd. Intikken, intikken, intikken. Niets mee doen. Intik-
ken, intikken, intikken. Later een keer terugkijken. Dat document 
is mijn basis geweest voor al mijn veranderingen. Ik heb het nog 
steeds.

Rond elf uur reed ik naar huis, schoof ik wat eten naar binnen en 
dan ging om vier uur de wekker weer. Op zaterdag was het zelfs 
nog een uurtje eerder. Stond ik hier, waarschijnlijk met een heel 
wit gezicht, in alle vroegte een taart hoog te houden om hem te 
maskeren. Zo heb ik wel het bedrijf tot in zijn kern leren kennen. 
Niet alleen de processen en de producten, maar ook de mensen. 
Het doet wat met je als je met het slaap nog in je ogen tegenover 
Jan of een andere collega staat.

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Marc Verbeek

“Het klinkt als een cliché, maar je 
proeft het ambacht. Je proeft de 

eerlijke ingrediënten en de moeite 
die gedaan is om de taart te 

maken. Hij is zo krokant!” D
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CV   BOB KAPTEIN
1972  GEBOREN IN LOSSER
1991 – 1997  TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 
  TU TWENTE
1998 – 2001    DIVISIE CONTROLLER PACKARD  

BELL NEC
2001 – 2006  MANAGER PLANNING, ROUTING & 

FORECASTING ABN AMRO
2006 – 2007  BUSINESS LINE MANAGER ABN AMRO
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2011 – HEDEN   EIGENAAR EN BAKKER BIJ  
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2014 – HEDEN   EIGENAAR VAN BANKETBAKKERIJ 

BROKKING
2018 – HEDEN  EIGENAAR CHOCOLATERIE LEKKERS
2036   HONDERDJARIG BESTAAN  

MAISON KELDER
 

werden duizend turfjes gezet maar voor de zekerheid twaalfhon-
derd taarten gemaakt. Dan zaten we veilig!

Dat wilde ik aanpakken, een digitale transformatie maken. Het is 
ook mijn achtergrond, de wereld waarin ik kan lezen en schrijven: 
ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd, ben business control-
ler geweest en heb bij de bank veel informatie-achtige trajecten 
uitgevoerd. Ik heb zelfs mijn eigen IT-bedrijf gehad. 

Ik dacht in oktober over te gaan naar een nieuw IT-systeem, totdat 
een medewerkster uit de verkoop, Anita, mij plots bij het hand-
je nam. Echt letterlijk bij de hand. ‘Je weet niet wat je over jezelf 
afroept’, zei zij. ‘We gaan zo de kerst in en dat is echt een ramp.’ 
Als iemand de moeite neemt om je zo’n signaal te geven terwijl jij 
denkt dat er alleen maar voordelen aan zitten, moet je een stapje 
opzij doen. Dan móet je je eigen trots loslaten.”

Hoe gaat het nu met het bedrijf?
“Toen ik Maison Kelder in 2011 kocht, waren er vijftig, zestig men-
sen in dienst. Jaar in jaar uit draaien we goed, we groeien gestaag. 
In 2014 hebben we banketbakkerij Brokking uit Dordrecht over-
genomen. Inmiddels zijn we verdubbeld, we hebben nu 103 col-
lega’s in dienst. Als ik een mooi lokaal bedrijf zie in Amsterdam, 
Noordwijk, Apeldoorn of Utrecht, kan het zomaar zijn dat ik dat 
merk erbij koop.

Het is wel belangrijk om goed te voelen welke kant het opgaat. 
Groei gaat langzaam, maar daling van de omzet ook. En als die 
daling inzet, vind ik dat een heel gevaarlijke. Ik heb gelukkig niet 
veel nodig om te voelen hoe het hier gaat. Ik ben zo opgegaan in dit 
bedrijf, als ik de chauffeurs op een bepaalde manier met taarten in 
hun handen naar buiten zie lopen, weet ik meteen of het een goede 
ochtend is of niet.

Alleen maar omdat een vakbond – met slechts vijf procent organi-
satiegraad – een oproep deed, is er een keer gestaakt bij Brokking. 
Eén bakker zei gewoon keihard dat hij mij niet wilde spreken. Ter-
wijl ik het beste met mijn mensen voor heb. Het voelde als een dolk 
in mijn rug. Dan kennen ze Bob niet, dan weten ze niet dat ik alles 
in het werk stel om hun problemen op te lossen. Dat ik er altijd 
voor hen ben. Het betekent dat ik ze nog meer moet laten ervaren 
hoe ik in het leven sta en wat ik met het bedrijf voor heb.”

Je hebt de verantwoordelijkheid voor een bedrijf dat al tachtig 
jaar bestaat. Wat wordt de toekomst van Maison Kelder? Wat 
laat jij achter? 
“Maison Kelder gaat minstens honderd jaar bestaan. Ik zou trots 
zijn als het ons lukt om als concurrent te worden gezien van de Al-

bert Heijns en de Jumbo’s. Dat als wij ergens een filiaal beginnen, 
de lokale Albert Heijn plots opmerkt dat hun taarten niet meer 
lopen. Dat als het echt lekker moet zijn, mensen de moeite nemen 
om naar ons te komen. Blije klanten, daar is het mij om te doen.

Zelf wil ik me onafhankelijk maken van het bedrijf: als ik er niet 
ben, moet het gewoon doordraaien. Dat vindt zijn oorsprong in 
het toerskiën: als ik op skivakantie was, was ik een week lang niet 
bereikbaar. Niet omdat ik niet wilde, maar omdat het technisch 
niet kon. Tussen zestien bergtoppen in was er nergens een zend-
mast te vinden. Die zelfstandigheid stimuleren zit heel duidelijk 
in mijn manier van werken. Ik kan dan ook ontzettend trots zijn 
als medewerkers, zonder dat ik erbij ben, zelf beslissingen durven 
te nemen.

Tegelijkertijd ben ik daar een beetje tegenstrijdig in. Ik wil graag 
iets toevoegen aan een besluitvorming. De boel loslaten en het rus-
tig laten gebeuren, vind ik heel moeilijk. Het liefst word ik natuur-
lijk om hulp gevraagd!

Mijn droom is dat Maison Kelder niet van mij is, maar van ie-
dereen wordt. Sommige collega’s willen die verantwoordelijkheid 
misschien niet, ik weet niet of het haalbaar is. Hoe het eruitziet, 
weet ik ook nog niet. Het kan in aandelen zijn, in een stichting of 
een coöperatie. Daarmee denk ik dat ik impliciet het bedrijf veilig 
heb gesteld voor de komende jaren.”  U

Ik 
ben 
er 
voor 
de 
mensen.

“

”
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De wekker gaat gruweli jk vroeg. Even is daar die twijfel, maar het lukt me om de verleiding te weerstaan. 
Hardloopschoenen aan. Het Gronings landschap is ongehoord mooi. Een half uur tje ren ik maar. Genoeg 
om de dag te beginnen met een tevreden gevoel. Wie doet mij vandaag nog wat?
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“Oordeel 
mensen niet 

op hun uiterlijk. 
Kijk verder 

dan dat. Maak 
gewoon een 

praatje.” 
Nelli Cooman

“Neem 
af en 
toe een 
moment 
voor 
jezelf 
om in 
het hier 
en nu te 
zijn.” 
Remko van der Togt
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Hajé 
Walch “Het interview moet gaan over 

de kansen die je hebt of kunt 
creëren, ook al zit het weleens 
tegen in het leven. Het is niet 
bij iedereen altijd himmelhoch 
jauchzend. Het leven levert 
ook een hoop verdriet en 
teleurstellingen op, daar moet 
je mee kunnen dealen. Dat 
vergt veel vertrouwen in jezelf, 
vertrouwen in de mogelijkheden 
die je wél hebt. Het vraagt 
ook wat van je omgeving, dat 
ze je daarbij willen helpen en 
ondersteunen. En zeker als 
je ernstige tekortkomingen of 
belemmeringen hebt, zoals ik. 
Dat je dan toch probeert er het 
beste van te maken.”
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WWij kennen elkaar al meer dan twintig jaar. Je hebt ooit 
voor een heftige beslissing gestaan: óf je gaat dood óf je 
kunt niet meer lopen. Hoe heb jij dat ervaren?
“Het einde van de maand zou ik niet halen, om het zo 
maar te zeggen. De chirurg was alleen bereid mij te opere-
ren als het niet verder was uitgezaaid en als ik mijn drive 
behield om er goed doorheen te komen. In twee sessies 
ben ik 23 uur lang geopereerd. Na de operatie heb ik vijf-
tig dagen in coma gelegen. Uiteindelijk heeft de chirurg 
dag in dag uit met zo veel aandacht voor mij gezorgd, dat 
kleine stapjes voorwaarts uiteindelijk hebben geleid tot 
een redelijk, hoe zal ik dat zeggen, gezonde vent.

Twee jaar heb ik in het ziekenhuis gelegen. Het is me ge-
lukt om niet te hospitaliseren. Ondanks alle ellende was 
het op mijn kamer altijd wel een beetje feest, zeiden de 
verpleegsters.

Op mijn kamer hingen affiches van Jan-Peter Balkenen-
de. Het was een CDA-kamer, dat moesten de artsen wel 
weten! Het bijzondere was dat ze het grootste deel van de 
visiterondes bij mij doorbrachten. Want ik vroeg de artsen 
uit wat het plan was en welke mogelijkheden er nog wa-
ren. Ik lag in een academisch ziekenhuis en meestal ston-
den de artsen als de Daltons op een rijtje. De hoogleraar 
met zijn neus vooraan. Wat ik altijd deed, was de jongste 
naar voren roepen, die moet het vak immers nog leren. Ik 
had maling aan de hiërarchie onder de artsen. Zelfs daar 
ben ik de typische pedagoog gebleven, in de zin van men-
sen opleiden, elkaar beter maken.

Ik zit nu in een rolstoel en dat is verschrikkelijk. Dat is 
echt verschrikkelijk. Ook al zeggen ze dat van tevoren te-
gen je en denk je: dat is dan jammer, maar ik wil blijven 
leven. Ik heb een vrouw en toen nog jonge kinderen. Daar 
wil je geen afscheid van nemen.

Het is niet alleen dat ik niet kan lopen. Het is veel erger. 
Ik heb blijvende schade opgelopen met een aantal heel 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Marc Verbeek
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vervelende consequenties. De fantoompijn is, wat 
ze ook bedacht hebben, niet te bestrijden.”

Is het leven zo veel pijn waard?
“Ja. Ja. Ja, dat is het wel waard. Tenminste, als je in 
staat bent de pijn mentaal te reduceren en de talen-
ten die je hebt meegekregen te blijven benutten. Niet 
alleen om zelf zo gelukkig mogelijk te worden, maar 
ook om het te delen met anderen. 
Ik ben een verbalist. Ik ben opgevoed en opgeleid in 
de politiek, om met woorden deze wereld te vangen 
en te verbeteren. Nog steeds kan ik doen wat ik graag 
wil: lezen, nadenken en discussiëren. 

Dagelijks nog ben ik gelukkig dat ik mijn jongens van 
toen 10, 14 en 16 groot heb zien worden. Daar ben ik 
heel trots op, dat het sterke, maatschappelijk betrok-
ken en sociale kerels zijn geworden. Ik kan heel veel 
niet met ze, niet meer skiën, niet meer golfen of de 
zee in rennen, omdat ik gehandicapt ben. Dat is heel 
erg. Maar mijn geest doet het nog goed. Ik kan nog 
heel goed met ze praten.”

Je hebt altijd hard en succesvol gewerkt, heel veel 
gereisd. Nu leef je in en rond je huis. Wat doet dat 
met je als je wereld zo klein wordt? Of is klein mis-
schien het verkeerde woord?
“Je moet het zelf open weten te breken, want je we-
reld wordt inderdaad echt klein. Ik heb CNN aan-
staan, de BBC, ik lees twee tot drie kranten per dag. 
Het aardige is ook dat ik mentaal zo in Massada kan 
zijn. Ik stap gewoon terug in mijn herinneringen. Ei-
lat, Caïro, noem maar op. De vele plekken waar ik 
geweest ben, daar kan ik zo rondlopen. Als ik mijn 
ogen dichtdoe, denk ik: tjonge jonge, wat was het 
toch een end naar boven lopen, die berg op in Mas-
sada.

Van jongs af aan ben ik een ondernemer in de poli-
tiek geweest. Het politieke virus heb ik bij Arjos op-
gelopen, de toenmalige jongerenorganisatie van het 
ARP. Tien jaar lang ben ik lid geweest, inmiddels is 

CV   HAJÉ WALCH 
1954  GEBOREN IN HILVERSUM
1974 – 1977 PEDAGOGIEK, CHRISTELIJKE  
  PEDAGOGISCHE ACADEMIE   
  REHOBOTH UTRECHT
1977 – 1978  LID HOOFDBESTUUR CNV
1978 – 1981  PEDAGOGIEK, UNIVERSITEIT UTRECHT
1978 – HEDEN LID CDA
1978 – 1982  MEDEWERKER HANS DE BOER
1980 – 1996 RAADSLID CDA HILVERSUM
1982 – 1990  LID DAGELIJKS BESTUUR GEWEST  
  GOOI & VECHTSTREEK
1990 – 1994  WETHOUDER RUIMTELIJKE   
  ORDENING, HUISVESTING, SPORT &  
  RECREATIE HILVERSUM
1995 – 1999 PARTNER RIJNCONSULT
1997  NIERKANKER GECONSTATEERD, NIER  
  VERWIJDERD
1999 – 2007  PARTNER TWYNSTRA GUDDE INTERIM  
  MANAGEMENT
2004 – 2007  LID PROVINCIALE STATEN
2009 – 2010  LIGT TWEE JAAR IN ZIEKENHUIS EN  
  BELANDT IN ROLSTOEL
HEDEN  POLITIEK BEVLOGEN IN HILVERSUM

“Het leven 
impliceert 
samen leven.”

het onderdeel van het CDA. Voorop lopen, met z’n 
allen op weg gaan. Buiten de geëffende paden treden. 
De jongste wethouder van Hilversum ooit, destijds. 
Drie keer lijsttrekker. Lid van de Provinciale Staten. 
Ik ben het allemaal geweest. Het managen van maat-
schappelijke processen, zorgen dat we elkaar de her-
sens niet inslaan, dat vergt dat je oog hebt voor de 
belangen van de ander.

Mensen ontwikkelen, zorgen dat die op een mooie, 
nieuwe plek komen waar ze kunnen groeien. Dat is 
wat ik altijd heb gedaan, ook toen ik partner bij Rijn-
consult en aansluitend bij Twynstra Gudde Interim 
Management was. Heel goed kijken naar iemand. Op 
zoek gaan naar de persoonlijke mores. Wat voor dri-
ve heeft hij of zij? Dan maakt het niet uit of je 32 of 
55 jaar bent. In mijn tijd, dan hebben we het over de 
jaren negentig, bond ik juist de jonge interim-mana-
gers van begin dertig aan me. Dit in tegenstelling tot 
al die andere bureaus van toen. Baanbrekend was het. 
Ze komen nu nog steeds hier over de vloer, die jonge 
interim-managers van toen. Net als jij.

Tuurlijk mis ik het werken, verschrikkelijk zelfs, 
want er is niks zo vervelend als gebonden te zijn. Ik 
heb altijd mijn verantwoordelijkheid willen dragen 
en mijn steentje willen bijdragen. Zo ben ik opge-
voed. Ik weet dat ik nu de nodige beperkingen heb, 
anders had ik me zeker weer gekandideerd voor de 
politiek. Dat kan echt niet meer, zeven dagen per 
week bestuurder zijn, dag en nacht werken. Ik word 
te veel beperkt door mijn gebrek aan energie. 

Nu ben ik al een tijdje waarnemend voorzitter van de 
CDA-afdeling in Hilversum. Dat is genieten van alle 
gesprekken die je hebt met mensen. Ik help bijvoor-
beeld twee talenten die graag burgemeester willen 
worden. Met de processtappen die je moet doen, wat 
voor type brief je moet sturen, wat en wie je tegen-
komt. Van heel gedetailleerd tot en met hoog over-
vliegen.”  U

“Dat wat je 
krijgt, daar 
moet je het 
beste van 
maken.”
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Als het als 
vanzelf gaat, 

dan kun je 
alles aan.

Elke stap die je zet, brengt je dichter bij je doel. Je hebt je innerlijke kracht nodig om te blij-
ven bewegen, net zo lang tot je dat doel ook daadwerkelijk bereikt. Stop niet te vroeg. Geef 
niet op. Blijf in beweging en blijf in jezelf geloven. Blijf in je kracht.

Je kent het wel, dat gevoel dat alles wat je doet raak is. Je belt, en er wordt meteen opge-
nomen, de afspraak past in beide agenda’s en je haalt precies dat uit het gesprek wat je 
vooraf had bedacht. Je vindt elkaar met het gemak alsof het zo zijn moet. Of je zit achter je 
computer en het rapport schrijft zichzelf. Het zijn wel jouw vingers die bewegen, dat weet 
je zeker, maar je twijfelt af en toe of jij het ook bent die het bedenkt. Alsof je gedachten het 
van je overnemen, alsof je alter ego de leiding heeft. Er zijn geen twijfels. Je bent trefzeker. 
In een razend tempo. Je ontspant steeds meer bij iedere volgende stap die je zet, en elk re-
sultaat maakt dat je daarna nog makkelijker gaat handelen. Het wordt steeds lichter, steeds 
makkelijker, alles wat je bedenkt en doet, brengt direct resultaat. Het gaat als vanzelf. Je 
wordt haast opgetild. Je zit in je eigen kracht!

Als je geen pijn durft te lijden, stijg je nooit tot grote hoogtes.

Organisaties kunnen iets verlammends in zich hebben. Ze roepen het haast over zichzelf 
af. Alsof ze het liever zo houden. De omzet zit tegen, de markt is slecht, klanten snappen 
het nu niet en zullen het ook nooit gaan snappen. Ze koesteren dat het maar zozo gaat, dat 
ze zich bevinden in een soort ziek systeem dat liever niet topfit wordt. Zo doen wij dat nu 
eenmaal hier. Organisaties kunnen bijna als dorpen zijn, op zichzelf en gesloten, met een 
eigen burgemeester, een politieagent en een nieuwslezer. Alle nieuwkomers, de import, 
moeten eerst door een ontgroening. Een test die uitwijst of zij zich zullen aanpassen. Ze 

Tekst  Ineke Walravens

worden pas in de gemeenschap opgenomen als ze de bestaande 
gebruiken adopteren. Anders worden ze, zonder dat ze nog eni-
ge invloed kunnen uitoefenen, naar de rand gedrukt. Nogmaals: 
zo doen wij dat hier. En daarmee gaat de import meedraaien in 
het verzwakte systeem. Dat is waar verjonging van het medewer-
kersbestand mislukt. Dat is waar vernieuwing met hulp van buiten 
geen kans krijgt. Klagen is zoveel makkelijker dan stralen. Mee-
doen in de conventionele patronen is zoveel veiliger dan een bij-
drage aan de verbetering leveren. Iedereen weet waaraan het ligt, 
op welke afdeling de voortgang stokt, alle andere afdelingen met 
zich mee omlaag trekkend, maar niemand die er wat aan doet. Wil 
jij daar graag werken?

Schud de vrees van je af, sta open voor je innerlijke kracht.

Macht gaat over die ander, kracht gaat over jezelf. We hebben ieder 
een eigen rol in de organisatie waarin we werken. Vanuit die rol 
dragen we bij aan het grote geheel. Ieder op zijn eigen wijze. Als die 
bijdragen in balans zijn, dan functioneert het geheel op zijn best. 
De directeur betekent nu eenmaal niets zonder de medewerkers 
aan de lopende band. De journalist kan niet zonder de kranten-
jongen. De leraar niet zonder zijn leerlingen. En vice versa. Func-
ties zijn rollen. Extra strepen op de mouw voegen niets wezenlijks 
toe. Een grotere leaseauto evenmin. Het zijn kralen en spiegeltjes. 

Wat telt is of je een maximale prestatie kunt leveren. Of je meer 
doet dan van je wordt verwacht. Of je meer doet dan je denkt te 
kunnen. De keten versterken. Je taak dusdanig uitvoeren dat de 
collega’s na jou in het werkproces kunnen uitblinken. Kracht is een 
heldere focus hebben. Weten wat je wilt. Er alles aan doen om dat 
te bereiken. Met totale overgave. Oprechte overtuiging. Dat maakt 
je sterk.

Kracht is de onverstoorbare focus van de geest.

Natuurlijk komt het weleens voor dat je lelijk moet doen tegen een 
ander. Soms kan het niet anders. Omdat de integriteit geschonden 
is. Of omdat dat de enige taal is die iemand op dat moment ver-
staat. Maar wees daar spaarzaam mee. Vermijd het blokkeren, met 
een gespannen vuist, het terugvechten of met gelijke munt betalen. 
Heb je die e-mail van hem gelezen? Ik kon niet anders. Die suk-
kel begrijpt het echt niet. Ik moest wel een vernietigend rapport 
schrijven. Het komt voor dat we zo reageren. Maar realiseer je dat 
je een grote kans hebt op blijvende schade. Het kost je ook veel, 
misschien zelfs wel te veel. Het kan ook anders: voel je niet aange-
vallen, vat het niet persoonlijk op. Leer jezelf primair te reageren 
met ontspanning, luister er eerst naar en weeg op zijn minst de 
argumenten. Ga mee in de redenering. Verken de gedachte. Bouw 
een rustmoment in – want dat haalt al een groot deel van de span-

INNERLIJKE 
KRACHT
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ning weg – en neem dan nonchalant het initiatief over. Voor je 
het weet ben jij weer aan zet. Heb jij die ander weer aangesloten, 
beheerst. Achteloos. Zonder inspanning.

Sta als een boom, diepgeworteld, dan sta je stevig.

Het begint allemaal bij energie. Bij vitaliteit. Word je voldoende 
gevoed door het werk dat je doet? Krijg je er energie van? Zit je in 
je kracht? Doorduwen kun je een tijd volhouden, trekken aan een 
dood paard ook. Maar als dat te lang duurt, hoeveel wilskracht je 
ook hebt, dan komt er een dag dat je het moet opgeven. Er komt 
een keer dat je daarvoor de prijs terugbetaalt. Vergeet de opsmuk. 
Weet wie je bent. Ontdek wat jou bijzonder maakt. Ga op zoek 
naar je talenten. Accepteer ze en benut ze ook, voor de volle 100 
procent. Volg het pad dat je volgen moet, en negeer wat anderen 
daarvan vinden. Doe dat wat belangrijk voor je is. Doe dat met 
volle overgave, alle twijfel voorbij, en doe dat zo perfect mogelijk. 
Die passie, dat is pure kracht. Niemand brengt je dan nog van de 
wijs. Ook jijzelf niet. Omdat je doet wat je moet doen. Vanuit je-
zelf. Innerlijk gedreven. Intrinsiek.

Is dat makkelijk? Nee. Ondanks dat je precies weet wat je wilt, dat 
heb je immers uit de eerdere fases van de cirkel meegenomen, zijn 
er veel afleidingen om je heen. Anderen verwachten wellicht van 
alles van je. Dat je het bedrijf van je vader overneemt omdat het 
al generaties lang in de familie is of dat je je kantoorbaan houdt 
omdat witte boorden meer aanzien hebben. Die verwachtingen 
houden natuurlijk niet op op het moment dat jij precies weet wat 

je wilt. Anderen hebben tijd nodig om te ervaren dat het je menens 
is, en om zich daarop aan te passen.

Er zijn ook veel verleidingen. De meest beruchte zijn natuurlijk 
geld, status en macht. Ze lonken naar je en doen er alles aan om 
je van je gekozen pad te krijgen. Het is natuurlijk heerlijk om veel 
geld te verdienen, maar niet als je daarvoor te ver van jezelf moet 
gaan staan. Geld is helaas een slechte intrinsieke motivator. Er zijn 
maar weinig mensen die daar voortdurend hun kracht uit kunnen 
halen. Blijf alert. Weet wanneer je goed zit en weet wanneer je los 
moet laten.

Moet je hard werken om in je energie te blijven? Ja. Het komt he-
laas niet vanzelf. Het is geen optelsom met een zekere uitkomst. 
In de stilte heb je al afscheid genomen van overtuigingen die in 
de weg zitten, de reddingsboeien uit het verleden, maar op onbe-
waakte momenten kunnen ze zo weer opduiken. Ze kunnen na-
melijk iets hardnekkigs in zich hebben. Blijf het benoemen, zoals 
je dat eerder ook hebt gedaan, en neem er wederom afstand van. 
Vind de kracht in jezelf, en krijg daar veel voor terug. Nieuwe in-
zichten. Zekerheid. Zelfvertrouwen. En vooral ook de onverstoor-
baarheid om te volharden in je voornemen.

Succes is jezelf zijn.

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

Amsterdam: Uitgeverij Boom Nelissen 

ISBN 9789024402151 | paperback & gratis e-book | 92 pag. | 2013 | € 17,25

SUCCESSEN
REALISEREN 

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

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

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

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

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

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

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

Bel mij gerust op +31 6 53 725 614 of mail naar  
ineke@walravens.nl, voor meer informatie of om 
meteen een datum te prikken. 
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JJe bent directeur van Brainport Industries, een coöperatie van meer dan honderd 
hightechbedrijven. Concurrenten van elkaar lijkt mij, hoe stimuleer je dan die samen-
werking?
“We zitten in de Philips-regio, hier heerst van oudsher een enorme saamhorigheid. Ik 
koester dat. Innoveren kun je niet meer alleen. Door de toenemende complexiteit heb je 
daar partners voor nodig. Ik praat het liefst over collaborative innovation, samenwerking 
van een selecte groep partners die elkaar door en door kent en zowel de risico’s als de op-
brengsten deelt. Ik noem dat samen lachen, samen huilen. 

Ik heb niet de wijsheid in pacht, zo van: zo gaan we het doen. Ik ben oprecht en intrinsiek 
geïnteresseerd in het echte gesprek en ben altijd op zoek naar informatie. Hoe krijgen we 
toegang tot goed geschoolde mensen? Wat zijn de belangrijke trends en ontwikkelingen in 
de relevante markten? Welke kansen kunnen we daaruit destilleren? Hoe kunnen we dat 
met elkaar verbinden?

Als ik na een sessie ’s avonds word gebeld met: ‘John, wat een prachtige kans, maar dat 
kan ik niet alleen’, dan roep ik: ‘Dan moet je met die gaan samenwerken, want dan kun je 
het wel!’ Koffiedrinken en ouwehoeren, mensen enthousiasmeren en vooral volhouden, 
zo mobiliseer ik de keten.

Inmiddels hebben we mooie voorbeelden als Phenom World, waarbij we met een aantal 
toeleveranciers een innovatieve elektronenmicroscoop hebben ontwikkeld. Of AddFab, 
waarbij we met elkaar kennis hebben ontwikkeld op het gebied van 3D metaal printen.” 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Boudeweijn Bernardus

“Mijn doel is om 
de Nederlandse 

maakindustrie 
de beste van 

de wereld 
te maken. 

Dat in deze 
regio het best 

georganiseerde 
netwerk van 

toeleveranciers 
samenwerkt.”

John 
Blankendaal

“Ik geloof 
heilig in 

de toekomst 
van de maak-

industrie.”
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“Ik word getriggerd 
door mogelijkheden.”

Ik ben helemaal niet gevoelig voor hiërarchie of positie of wat 
dan ook, dat maakt me niet zoveel uit. Ik praat net zo makke-
lijk met een topman van een groot bedrijf als met iemand op 
de werkvloer. Oprechtheid, daar ga ik vanuit. Maar je moet het 
natuurlijk ook durven vragen. Dan plan ik een afspraakje en zeg: 
‘Zouden jullie wat voor elkaar kunnen betekenen?’ Gewoon, 
want als je niks vraagt, krijg je ook niks.

Misschien weet ik wel veel dingen te combineren of zie ik moge-
lijkheden die anderen minder snel zien. Die liggen voor mij dan 
wel voor de hand. Ik weet het niet, het gaat bij mij bijna vanzelf, 
dat krijgen van ideeën. Ik laat me ook niet beperken door tech-
nische onmogelijkheden, die zie ik namelijk niet.” U

CV   JOHN BLANKENDAAL
1957  GEBOREN IN NEDERHORST DEN BERG
1982  DOCUMENTALIST, BIBLIOTHEEK EN   
  DOCUMENTATIE ACADEMIE TILBURG
1986 - 1994 HOOFD DOCUMENTATIE ERNST & YOUNG
1994 - 1997 CORPORATE STRATEEG BIJ KEMA NV
1997 - 2000 POWER SYSTEM CONSULTANT 
  KEMA T&D POWER
1998 - 2001 NIMA A, B, C
1998 - 2000 STRATEGISCHE PRODUCTONTWIKKELING, 
  RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
2000 - 2004 ZELFSTANDIG ONDERNEMER
2004 - 2011 PROGRAMMAMANAGER HIGH TECH   
  & SOLAR INDUSTRIES, BOM NV
2011 - HEDEN DIRECTEUR BRAINPORT INDUSTRIES

Ik ken je al meer dan twintig jaar en iedere keer als ik je 
spreek, ben je met iets vernieuwends bezig. Wat is de vol-
gende stap voor dit ecosysteem van hightechbedrijven?
“In 2008 al ben ik gaan nadenken over the next level in samen-
werking in de maakindustrie. Dat is een campus geworden 
waar toeleveranciers en kennispartijen letterlijk onder één 
dak producten maken. Die campus wordt een icoon voor de 
maakindustrie.
Natuurlijk krijg je veel weerstand met zo’n idee: wethou-
ders, bestemmingsplannen, Raad van State, het heeft echt 
lang geduurd. Maar het is gelukt. We hebben net een fabriek 
voor de toekomst gebouwd, een megapand van twaalf keer 
het PSV Stadion, met de nieuwste technieken op het gebied 
van logistiek, onderwijs en productie. De komende tien jaar 
worden er nog drie tranches ontwikkeld, maar liefst 65 hec-
tare totaal.

Waarom ik dit werk doe? De maakindustrie is gewoon een 
geweldig mooie wereld. Zestig tot zeventig procent van de 
werknemers in de maakindustrie is mbo-geschoold, dat zijn 
vakmensen, echt top!

Het allerleukste is misschien wel dat techneuten graag uitleg-
gen. Bij Brainport Industries zijn 105 bedrijven aangesloten, 
daar werken 10.000 techneuten. Die kan ik allemaal alles vra-
gen wat ik wil. Ik ben zelf geen techneut, ik ben ooit begon-
nen als bibliothecaris, dus zeg ik er wel bij dat ze het moeten 
uitleggen alsof ze het voor de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen doen. Anders snap ik het niet!”

Wat jij bedenkt, krijg je voor elkaar. Je gaat op handelsreis met 
koning Willem-Alexander, staat met premier Mark Rutte op de 
foto en brengt Nederlandse technologie naar Zuid-Duitsland. 
Hoe doe je dat? Wat is dat John Blankendaal-effect?
“Als je het al een effect mag noemen, is het mijn enthousias-
me. Passie. Vertrouwen op jezelf hoort daar natuurlijk ook bij, 
dat is voor mij overigens niet meer dan handelen ondanks de 
angst. Strategie en pionieren, marktonderzoek doen, dat zijn 
de dingen die ik altijd heb gedaan. Dat is zó leuk.

“Wil je 
concurreren 
dan moet je 
innoveren.”
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“Ga op zoek 
naar de 

kwaliteiten; 
niet alleen 
van jezelf, 

ook van die 
ander.”

Hajé Walch

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

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

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

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

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

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

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

in die ander.” John Blankendaal

“Heb 
vertrouwen 
in mensen. 
Open het 
bedrijf en 
haal alle 
lagen weg.”
Bob Kaptein
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36 | UITBLINKEN! UITBLINKEN! | 37HEINJe bent 35 jaar in dienst. Dit is je thuis: hier ken je 
iedereen en iedereen kent jou. Al die jaren heb je 
keihard gewerkt. Je hebt álles gedaan voor het be-
drijf, alles wat moest en zelfs meer dan dat. Nog 
steeds maak je veel uren, maar het gaat je niet meer 
zo makkelijk af als vroeger. Je hebt al tijden moeite 
om het tempo bij te benen. De vernieuwingen vlie-
gen je om de oren, je wordt er haast horendol van. 
Inmiddels loop je veertig procent achter op je pro-
ductietarget. 

Hoe zou jij willen dat je behandeld wordt? Met res-
pect natuurlijk!

Net als in elk ander bedrijf worden hier in hoog tempo ver-
anderingen doorgevoerd. Verantwoordelijkheden worden 
laag in de organisatie belegd. Er worden nieuwe eisen ge-
steld aan het functioneren van de hoogopgeleide professio-
nals die hier werken. Waar vroeger inhoudelijke kennis een 
van de belangrijkste beoordelingscriteria was, gaat het nu 
om productiviteit en klantgerichtheid. Iedere medewerker 
heeft een eigen dashboard met KPI’s. Je best doen is niet 
meer voldoende, het gaat er ook om hoe hoog je scoort op 
output, op de NPS scores van je klanten of op het aantal 
klachten.

De zeventien teamleiders die aan mij rapporteren, hebben 
allen wel een of twee oudere collega’s die moeite hebben 
met de veranderende eisen. Als de druk op productiviteit 
en klantgerichtheid verder wordt opgevoerd, komen ook de 
teamleiders onder druk te staan. Zij weten er niet altijd raad 
mee. Regelmatige bila’s houden is niet genoeg om de colle-

volgt. Daarin gaat het niet om het bijspijkeren van vakin-
houd, maar juist om het aanleren van nieuwe competenties. 
Ook begeleidt de trainer daarna Hein en zijn collega’s op de 
werkplek. Hein begint weer te stralen!

We zijn er nog niet. Hein heeft inmiddels geleerd feedback 
te geven, dus die krijgen de teamleider en ik ook! We inter-
preteren dat hij het niet persoonlijk bedoelt en beschouwen 
het als onderdeel van zijn groeiproces. We bouwen verder 
aan het wederzijdse vertrouwen. Nemen de tijd voor elke 
verandering die we voorstellen.

Hein is een echte kenniswerker. Binnen zijn vakgebied wil 
hij álles beheersen. Met Lean Six Sigma tools geven we hem 
inzicht in hoe hij op deelgebieden presteert in vergelijking 
met zijn collega’s. Op sommige terreinen kan hij meer dan 
uitstekend mee, andere deelgebieden kosten hem veel meer 
tijd dan anderen. Te veel. Ook ontwerpen we een zoge-
naamd T-profiel, zoals Mathieu Weggeman beschrijft in zijn 
boek Leidinggeven aan professionals? Niet doen! We stellen 
Hein voor dat hij focust op die kennisgebieden die hij heel 
goed beheerst. Daarmee verkleinen we zijn professionele 
repertoire en blijft Hein expert. Aanpalende deelgebieden 
laten we los. Die onderhoudt hij op hoofdlijnen, op appreci-
atieniveau, opdat hij wel met zijn collega’s over het vak kan 
blijven communiceren.

Loslaten vergt moed. Het kost even wat tijd, maar uitein-
delijk gaat Hein mee in zijn nieuwe T-profiel. Hein doet er 
alles aan om het te laten slagen. Hij stoot neventaken af en 
maakt keuzes die meer in lijn liggen van zijn doelen. Hij 
neemt tips van collega’s aan. Hij gaat meer relativeren. En: 
hij gaat een dag minder werken om op zijn kleinkind te pas-
sen. Zijn teamleider ondersteunt hem op de werkvloer met 
extra aandacht. Aan het eind van het jaar heeft Hein zijn 
productieachterstand van veertig procent ingehaald. Hij is 
apetrots! En terecht.

Op de dag dat hij veertig jaar in dienst is, vijf jaar later, gaat 
Hein met pensioen. Ik krijg een uitnodiging voor de recep-
tie. Een grandioos afscheid. 

Zo kan het ook.  U

ga beter te laten functioneren. Ook doelen stellen helpt niet 
om het tij te keren. Steeds vaker wordt aan mij als Manager 
Backoffice a.i. voorgesteld om dan maar afscheid van die 
collega te nemen. Ik twijfel. Een mooie regeling aanbieden 
is voor het management misschien de makkelijkste weg. 
Maar of dat ook de juiste weg is? 

Ik besluit op onderzoek uit te gaan. Eerst wil ik weten 
waarom de oudere professionals minder gaan functione-
ren. Waar gaat het in de kern om? Want waarom zouden 
we afscheid nemen van al die ervaring? De eerstvolgende 
teamleider die om een mooie regeling vraagt voor zijn me-
dewerker, bied ik mijn hulp aan. Het blijkt om Hein te gaan, 
35 jaar in dienst en tot twee jaar daarvoor altijd prima ge-
functioneerd. Een goede inborst dus.

De teamleider en ik analyseren de casus. In essentie heeft 
Hein moeite met feedback krijgen. Openheid op dat niveau 
realiseren, dat moet er eerst gebeuren om Hein überhaupt 
in beweging te krijgen, is ons uitgangspunt. De insteek van 
het eerste gesprek wordt dan ook om Hein naar een cursus 
te krijgen.

Hein is boos. Heel boos. Op de organisatie, op zijn beoorde-
ling en op nog veel meer. Hij begrijpt het niet. Niet dat het 
hem financieel ook maar iets doet – hij zit toch al jaren aan 
het einde van de functieschaal – maar begrijpt het manage-
ment wel dat hij al die jaren hiervoor wél boven target heeft 
geproduceerd? Telt dat dan niet meer? Bovendien kloppen 
die targets niet. Ze zijn irreëel en onhaalbaar. Daarom zit hij 
er veertig procent onder. Misschien moet het management 
daar eerst wat aan doen! 

Drie gesprekken zijn er nodig om Hein naar een feedback-
cursus te krijgen. 

Daarna worden de gesprekken steeds leuker. We spreken 
het vertrouwen in hem uit en het commitment dat hij alle 
support krijgt die hij nodig heeft. Hein wordt opener en 
vraagt om hulp. Samen met een externe trainer mag hij een 
opleidingstraject ontwikkelen om een aantal noodzakelijke 
vaardigheden bij te spijkeren. Het wordt een meerdaagse 
training die hij met vijf andere, ook wat oudere collega’s 

Ga op onderzoek uit
Zorg dat je de kern te pakken hebt 
voordat je een besluit neemt

Incasseer feedback
Iedereen heeft wat te leren, ook jij als 
leidinggevende

Geef verantwoordelijkheid
Betrek de professional bij het ontwerpen 
van zijn eigen training

Spreek je vertrouwen uit
Het is gratis en heeft een enorme impact 

Neem de tijd
Haal alles uit de kast om je collega te 
laten slagen

Deel je gevoel
Ga het gesprek aan en zoek samen naar 
de oorzaak

Volg een (feedback)cursus
Stel je open op en doe er je voordeel mee

Vraag om hulp
Gebruik de wijsheid van je omgeving en 
word er zelf beter van 

Ga mee in de veranderingen
Laat los waar je niet goed (meer) in bent 
en maak je werk makkelijker

Omarm je talenten
Richt je op dat waar je steengoed in bent 
en vlieg door de dag

GEEF JIJ LEIDING AAN PROFES-
SIONALS DIE MOEITE HEBBEN 
MET DE GEVRAAGDE PRESTATIE?

FUNCTIONEER JE NIET ZOALS ER 
VAN JE WORDT VERWACHT?

uit de praktijk van Ineke
HEIN

Tekst Ineke Walravens
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EEind jaren tachtig, begin jaren negentig zat ik aan de buis gekluisterd als jij ging sprin-
ten. Wat me uit al je interviews van toen vooral is bijgebleven, is jouw enorme positieve 
uitstraling. Alsof je de hele wereld aankunt. Is dat ook zo?
Nelli: “We leven in een samenleving die op alles en overal een stempel drukt. Als er bij een 
Nederlandse multinational maar één zwarte vrouw aan de top is, noemen we dat racisme. Ik 
denk dan: zorg dat je de volgende zwarte vrouw bent die daar in de top komt. Zo overwin je 
racisme. Niet door erover te praten, maar door het echt te gaan doen. Ervoor te gaan.

Als iets niet naar mijn zin is, ga ik op mijn manier proberen er verandering in te brengen. 
Natuurlijk heb ik ook tegenslagen gehad. Ik heb ook gehuild, ben boos geweest of heb de 
hele wereld willen vermoorden. Maar dat is dan even. Lang boos of verdrietig zijn, kan ik 
niet. Heel vaak lukt het me om weer door te zetten. Het is geweest, laat het achter je en laat 
zien wat je waard bent. Dat probeer ik mijn dochter ook mee te geven.”

Ronéll: “Mama heeft het zelf niet door, maar zodra ze een kamer binnenkomt, weet je gelijk: 
dat is mama. Niet dat ik meteen roep dat mijn moeder ex-wereldkampioen sprint is. Nee, 
dat doe ik niet. Toch zijn er heel veel vriendinnen die zeggen dat mijn moeder iets heeft, een 
soort krachtig iets. Dat niemand tegen haar op kan.”

Nelli: “Sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Dat vind ik jammer, want zo ben ik 
niet. Dan houd ik maar mijn mond, zeg ik niks. Het gekke is dat mensen met een beperking 
dat niet hebben, die komen juist naar me toe. Is dat niet raar? Terwijl ik op dezelfde manier 
binnenkom. Zij zien mij niet als concurrent. Ik wil ook geen concurrent zijn voor mensen, 
ik wil er zijn als vrouw en anderen iets meegeven.”

Je klinkt feministisch, een kant van je die ik nooit eerder in de pers heb gezien. Waar 
komt die kracht vandaan?
Nelli: “Ik leer Ronéll dat wij vrouwen elkaar meer moeten omarmen. Geef elkaar de power 
en de zegen, ook al ben je het misschien niet helemaal met elkaar eens. Dat heb ik van míjn 
moeder meegekregen. In haar eentje onderhield ze ons gezin, vijf meiden en een jongen. 
Mijn moeder had twee baantjes! Ze heeft ons altijd geleerd dat je niet afhankelijk bent van je 
man. Op haar 55ste is ze zelfs nog aan een studie begonnen.

Zelf was ik 53 toen ik van Johan himself de master Sportmanagement bij het Johan Cruyff 
Instituut cadeau kreeg. De opleiding was zwaar, maar dan gaf Johan mij een zoen op de 
wang en zei tegen me: ‘Je kan het.’ Die ingewikkelde managementtermen gebruik ik niet, ik 
blijf dicht bij mijzelf. Ik heb er geleerd dat je gelijk moet aanpakken, meteen vanaf de start, 
tsjak, erbij zijn.” 

De start is sowieso een van je sterkste punten, je was meestal als eerste weg uit de start-
blokken. Wat ik me altijd heb afgevraagd, is of je niet bang was voor die muur aan het 

“Als iets 
tegenzit, 

probeer ik 
er anders 

naar te 
kijken. 

Het positief 
te zien. 

Dat geeft 
kracht.”

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Petra Spil jard
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eind van de 60 meter indoor? Je vloog er in volle vaart op af!
Nelli: “Nee, o nee. Nee! Who cares? Een muur? So what? Met sprin-
ten, zodra je aan de start staat, zie je maar één ding, al sta je in een 
stadion met 10.000 man. Je ziet alleen die finishlijn waar je naartoe 
moet. 

Ik kan alles om me heen wegfocussen, zelfs dat jij niet meer bestaat 
ondanks dat je nu tegenover me zit. Ik zet gewoon een knop om. Ik 
heb het altijd al gehad, maar heb het verder ontwikkeld met Henk 
Kraaijenhof, mijn trainer. We deden hersentrainingen, net zolang 
tot mijn linker- en rechterhersenhelft helemaal equal waren. Ik kan 
dus links én rechts starten, ik kan als het moet ook links schrijven. Je 
kunt jezelf zo veel dingen aanleren, als je het maar echt wilt.”

Ronéll: “Oom Henk is eigenlijk iemand die in een lab werkt en de 
perfecte mens probeert te bouwen. Andere coaches kijken alleen 
naar je techniek, hij pakt gelijk even je hersenen erbij: hoe werken ze 
en wat kunnen we daaraan verbeteren. Hij ziet sport niet als fysiek 
maar vooral als mentaal. Hij is zó slim.”

Je bent twee keer wereldkampioene, zes keer Europees kampioe-
ne en vijftien keer Nederlands kampioene. Nog steeds heb je het 
Nederlands record op de 60 meter, samen met Daphne Schippers. 
Heel bijzonder. Hoe kijk je terug op je atletiekloopbaan?
Nelli: “De successen zijn natuurlijk geweldig geweest, anders had 
ik hier niet gezeten en was ik bijvoorbeeld geen ambassadeur van 
de gehandicaptensport geworden. Maar hoe mensen toentertijd in 
mijn sportcarrière tegen me opkeken. De afgunst. De jaloezie. Men-
sen, en vooral vrouwen, gunnen elkaar op een of andere manier de 
successen niet. Daar heb ik wel last van gehad.

Ik was de eerste atlete die het anders deed dan anderen. Ik ging mijn 
eigen weg. En dan ook nog als vrouw. Dat waren ze niet gewend bij 
de atletiekbond. Onderhuidse discriminatie is het ergste wat er is, al 
zullen zij zeggen dat dat nooit aan de hand is geweest.

Negen maanden van het jaar zat ik in het buitenland, vijftien jaar 
lang. Terwijl ik eigenlijk niet alleen durfde te slapen! Ik ben een ma-
ma’s kindje: tot mijn vijftiende heb ik bij mijn moeder in bed ge-
slapen, aan het voeteneinde. Het leven voor de sport heeft me veel 
energie gekost. Heel veel energie. Iedere keer als ik het vliegtuig in 
moest. Naar weer een hotelkamer. De eenzaamheid. Dan moest ik 
de knop omzetten om niet te denken dat het niet leuk was. Daarom 
is de band met Henk en mij ook zo close geworden. Elke avond voor 

het slapengaan, en zeker voor een grote wedstrijd, las hij mij voor. 
Als hij één beweging maakte, riep ik: ‘Henk, ik slaap nog niet.’

Gelukkig trainde ik met mannen, dat waren van die macho’s die me 
echt vertroetelden. Ze huurden de mooiste auto’s en ik zat achterin! 
Ik hield het vol omdat ik net zo goed wilde worden als Johan Cruyff. 
En net zo bekend. Dat was mijn doel, want eigenlijk wilde ik voet-
baller worden.”

Ronéll, je bent inmiddels zelf ook serieus aan het sprinten. Je kent 
natuurlijk het verhaal van je moeder. Heeft ze niet geprobeerd je 
tegen te houden?
Ronéll: “Mama is iemand die altijd voor me klaarstaat. Ze is streng 
maar wel rechtvaardig. In plaats van dat ze me iets verbiedt, laat ze 
me het ervaren. Als ik bij wijze van spreken een keer zou willen ro-
ken, gaat zij het eerste pakje sigaretten kopen. Maar dan moet ik van 
haar wel gelijk goed inhaleren, dat wel, zo zit mama in elkaar. 

Toen ik zestienenhalf was, begon het te kriebelen. Ik heb oom Henk 
gebeld om mij te laten testen. Vanaf het begin heb ik gezegd: ‘Als er 
niet iets goeds uitkomt, stop ik er al mee, hoor.’ Op papier ben ik 
beter dan mijn moeder, ik heb er dus meer aanleg voor. Sindsdien 
ben ik bij oom Henk gaan trainen. Zolang ik er plezier in heb, ga ik 
door.”

Nelli: “Het is haar keuze. Ik hoop dat ze het beter krijgt dan ik. Niet 
qua prestaties dan, die waren geweldig, maar met de mensen om 
haar heen. ‘Cornelli, ze is als mijn kleinkind. Wat wil je nog meer?’, 
antwoordde Henk toen ik hem vroeg of hij goed op mijn dochter 
wilde passen. Volgende week gaat ze met hem op hoogtestage in 
Zwitserland.

Laatst zat ik in Hengelo op de tribune toen Ronéll daar moest lopen. 
Liepen ze voor de wedstrijd naast elkaar op de baan, Henk en mijn 
dochter. Mijn hemel, precies als dertig jaar geleden. Alsof ik mijzelf 
zag staan. Dat ontroerde me, heel erg. Zo mooi.” U

“Ronéll is mijn enige kind. Ik sta 
achter haar, wat ze ook doet.”

CV NELLI COOMAN-ROSIER
1964 GEBOREN IN PARAMARIBO,  
 SURINAME
1985 T/M 1989, 1994  EUROPEES KAMPIOENE 60 M  
 INDOOR
1986 SPORTVROUW VAN HET JAAR
1986 T/M 1992 WERELDRECORDHOUDSTER  
 60 M INDOOR (7,00 SEC)
1986 - HEDEN NEDERLANDS   
 RECORDHOUDSTER 60 M  
 INDOOR (7,00 SEC)
1986 T/M 2014 NEDERLANDS   
 RECORDHOUDSTER 100 M  
 (11,08 SEC)
1987, 1989 WERELDKAMPIOENE 60 M  
 INDOOR
1988, 1992 DEELNAME OLYMPISCHE  
 ZOMERSPELEN
1995 BEËINDIGT ATLETIEKLOOPBAAN
1997 - HEDEN EREVOORZITTER STICHTING  
 NELLI COOMAN GAMES - 
 VOOR SPORTERS MET EN  
 ZONDER BEPERKING
2002 IN DIENST BIJ DE GEMEENTE  
 ROTTERDAM
2002 - 2015 SCHOOLSPORTCONSULENTE,  
 GEMEENTE ROTTERDAM
2016 MASTER IN SPORT-MANAGE- 
 MENT, JOHAN CRUYFF 
 INSTITUUT
2018 WIJKREGISSEUR OMMOORD,  
 GEMEENTE ROTTERDAM
 AMBASSADEUR BETER TER  
 BEEN, FONDS GEHANDICAP- 
 TENSPORT, ROPARUN

CV RONÉLL ROSIER
2000 GEBOREN IN ROTTERDAM
2016 KIEST VOOR DE SPRINT
2018 EINDEXAMEN VWO
2018 BEGINT STUDIE BEWEGINGS-
 WETENSCHAPPEN VRIJE 
 UNIVERSITEIT AMSTERDAM
2026 WERELDKAMPIOENE SPRINT

“Mijn moeder 
is mentaal zo 
sterk, dat is 
niet normaal.”
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Het is een baken in de stad, acht 
meter hoog. Het kunstwerk van 
Jaap Karman wijst je de weg 
naar Den Haag Centraal. De 
Zebraklok doet je beseffen dat 
tijd meer is dan de verhouding 
van twee wijzers tot twaalf 
strepen. Er is ook een tijd die 
aftelt totdat alle seinen op groen 
gaan. Tot het moment dat je 
niet langer meer twijfelt en je 
het ongewisse van je ambitie 
omarmt. Die tijd is aan jou.  
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Soms lijkt het wel of je de jongste van een drieling bent. Je hoort 
jezelf praten, telkens vanuit een ander perspectief, alsof jij niet jij 
bent. Je meerdere ikken voeren het woord. Het ene moment ben je 
zelfverzekerd over de interventie die je hebt gedaan, het volgende 
moment vind je jezelf verschrikkelijk. Hoe héb je het kunnen doen? 
Zo? Op die manier? En de dag daarna weet je ineens zeker dat een 
andere aanpak veel beter zou zijn geweest. De verwarring maakt je 
onzeker, net als de toekomst. Want wie kan op dit moment in de tijd 
voorspellen wat de meest succesvolle route zal zijn? Niemand. Zelfs jij 
niet, ook al heb je meerdere ikken.

In managementtermen heet het zelfreflectie. Voor jou is het een 
kwelling. Als je aan het eind van je werkdag in de auto zit, heb je de 
gewoonte de dag met jezelf door te nemen. Niet dat dat nou zo fijn is, 
want meestal baal je van dat ene moment dat je te fel, te betrokken of 
juist te star reageerde. Of van die vergadering waarin je juist zo stil 
was, omdat je je niet had kunnen voorbereiden. Als je doorkrijgt waar 
je het allemaal hebt laten liggen, kun je jezelf wel voor je kop slaan. Het 
vliegt je bijna aan, helemaal als de rest van de drieling alles nog eens 
lekker aandikt. Heb je dit gezien? Waarom deed je daar dat? En hoezo 
was je juist daar zo geïrriteerd? Wat zegt dat over jou? Doodmoe word 
je van je meerdere ikken.

ook gewoon mens wil zijn. Moe en uitgeteld. Verstand op nul. Morgen 
zal alles anders zijn. Ver weg hoor je al dat stemmetje dat je uitdaagt 
om weer op te staan. 

Je raapt jezelf bij elkaar. Je twijfels, je ongemakken, je zelfvertrouwen, 
je moed. Waar dat allemaal zit, weet je ook niet, maar als je de 
volgende morgen wakker wordt, heb je alles weer bij elkaar. Jij. Wie je 
bent. Waar je voor staat. Waarom je de keuzes maakt zoals je ze maakt. 
Eenmaal op de zaak ontvouwt zich het plot. Je denkt er niet over na. 
Je doet het gewoon. Als eerste zoek je die gedreven projectleider op 
waar je gisteren veel te scherp tegen bent geweest. Je biedt je excuses 
aan, dat had je zo nooit mogen zeggen, maar je kunt je zin niet eens 
afmaken. Hij accepteert je verontschuldigingen niet. Hij vindt dat je 
groot gelijk had en bedankt je voor de scherpte.

Daarna bel je naar de baas boven de baas omdat je vindt dat die 
miljoeneninvestering die gisteren is afgeketst een meer gewogen 
besluitvorming verdient. Tot je grote verbazing neemt hij nog op 
ook. Wat gebeurt hier? Hij heeft een lang verhaal, maar het komt 
erop neer dat hij het helemaal eens is met de argumenten die je 
gisteren inbracht. Wat volgt, is een verbroedering over de telefoon. 
Samen tekenen jullie de vervolgstappen uit, wie waarbij betrokken 

Eenmaal thuis, tijdens het eerste glaasje wijn, het roeren in de pannen 
of pas aan tafel, wil de stoere manager in jou even niets meer. Geen 
haast omdat de volgende afspraak al op de deur heeft geklopt. Geen 
beslissingen met het mes op de keel. Geen gedoe met anderen. Even 
niets. Rust. Stilte. Met jezelf zijn.

Zelfs thuis word je niet gespaard. De perfectionist in jou trekt zich 
werkelijk niets aan van het verlangen van de manager in jou: hij wil 
praten. Heerlijk discussiëren met je geïnteresseerde partner. Nog 
een keer alles op scherp zetten. Lekker samen evalueren en leren. 
Het loopt alleen uit de hand. Jouw lief ziet alles toch net weer even 
anders. Het lijkt wel of je door vijf coaches tegelijk onder handen 
wordt genomen. Pfff. Heb je hier zin in? Volgens de boekjes moet je 
deze feedback met open armen ontvangen. Je haalt je schouders op. 
Tuurlijk. Kom maar door. Feedback een cadeautje? Ammehoela. Het 
zijn gewoon mokerslagen.

Toch laat je je niet uit het veld slaan, dat is nu eenmaal het voordeel 
als je meerdere ikken hebt. Ergens leeft er ook die topsporter in je, dat 
deel van jou dat elke dag weer beter wil zijn dan de dag ervoor. Alleen 
nu even niet, omdat jij dat zo beslist. Vanavond mag je nog uitgeteld 
op de bank liggen, bingend en wel, omdat de leider in jou heel even 

gaat worden en hoe de dialoog eruit zal gaan zien. Agenda’s worden 
getrokken, uitnodigingen verstuurd. Het speelveld ligt weer open. 
Je trekt je wenkbrauwen nog eens op. Je schudt je hoofd. Zou de 
investering dan toch doorgaan?

Hoe anders ziet de toekomst eruit dan zoals je hem gisteravond had 
voorspeld? Alle bedenkingen die je had, blijken er niet te zijn. Waar 
jij jezelf gisteren nog verschrikkelijk vond, waarderen je collega’s 
vandaag je inzichten en je scherpte. Waar jij van een afstand jezelf zat 
te veroordelen, zagen anderen gewoon een professional. Onvolmaakt 
als de mens is, met al zijn emoties en dwalingen. Wat je ook hebt 
gedaan, je bent jezelf geweest. Niet meer, niet minder. Dit is wie je 
bent. Daarom doe je de dingen zoals je ze doet. 

De nieuwe dag ontvouwt zich als de dag van gisteren. Je discussieert 
weer met mensen, je beslist, je initieert, je doet zoals je altijd doet. Wie 
van de drieling ook aan het woord is, van welk perspectief je de zaak 
ook bekijkt, nergens vind je eenduidigheid. Je moet het doen met de 
twijfel van het moment. Onzeker als je bent, net als gisteren, weersta je 
de verleiding van de makkelijkste weg. Je vertrouwt op jezelf. Oprechte 
overtuiging, dat maakt je sterk. Er is er maar één die daar zeggenschap 
over heeft: dat ben jij. U

Zeggenschap 
Tekst & fotograf ie Ineke Walravens
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Remko 
van der Togt

“Na 
twee 
jaar 
begin 
ik 
me te 
vervelen!”
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J
“Olivier heeft zeker impact 

gehad op mijn keuzes.”

Je hebt alle vastigheid achter je gelaten en bent voor jezelf begon-
nen. Moedig! Makkelijker gezegd dan gedaan?
“Het heeft echt wel even geduurd voordat ik mijn keuze maakte. Ik 
kon mijn baan wel opzeggen, maar moest eerst iets hebben waar ik 
me op kon richten. Jouw coaching heeft me een spiegel voorgehou-
den. Wat ga ik nog doen? Wat vind ik echt leuk?

Toen ik een leergang Functionaris Gegevensbescherming begon, 
wist ik het. Dít ga ik doen. Organisaties een stap verder brengen in 
het kader van de nieuwe privacywetgeving. Daar zit alles in waar ik 
ervaring mee heb. Ik vind het mooi om met verschillende disciplines 
samen te werken. Nu ik zzp’er ben, kan ik veel vaker overstappen 
naar nieuwe dingen. Ik doe een klus, breng structuur aan en dan 
rond ik de opdracht weer af. 

Het ene moment denk ik: wat heb ik gedaan? Het andere moment 
word ik heel blij van mijn keuze. Het is best spannend. Ik ben nu 
druk aan de slag bij verschillende organisaties en heb ongelooflijk 
veel nieuwe ideeën. Geld was in het begin mijn enige echte zorg, of 
dat wel goed zou komen. Inmiddels heb ik vier opdrachten. Ik heb 
zelfs al nee moeten zeggen.”

Je hebt een profiel waarin je IT met de zorg combineert. Een be-
wuste keuze?
“Mijn moeder was verpleegkundige, mijn vader komt uit de IT. Ik 
combineer die twee. De zorg is zo’n interessant vakgebied en er is 
nog zo veel in te doen! Daarbinnen zal ik altijd blijven werken. 
Met nieuwe dingen bezig zijn, in de techniek en in de zorg. Daarom 
heb ik Medische Informatiekunde gestudeerd. Tijdens mijn afstu-
deren was ik al bezig met locatiebepaling en gegevens per sms naar 
meerdere personen sturen. Ik rustte ambulances uit met een IPAC 
om op een rampplek een digitale triage te doen. Hoeveel slachtoffers, 
hoe ernstig ze eraan toe waren en naar welk ziekenhuis ze moesten 
worden gestuurd. Veel te vroeg natuurlijk, de techniek was er nog 
helemaal niet klaar voor. Binnen een halve dag was de gps-module 
bijvoorbeeld al leeg!

Samen met mijn broertje heb ik in mijn studententijd een IT-bedrijf 
opgezet. We bouwden een web content management systeem, lang 
voordat open source systemen als WordPress en Typo3 op de markt 
kwamen. Eigen servers met Linux en weet ik niet allemaal. Van alles 
maakten we mee, we zijn ook gehackt en zo. Toen niet leuk, maar 
achteraf heel leerzaam om mee te maken natuurlijk. Na mijn studie 
koos ik voor een vaste baan, mijn broer heeft het bedrijf uitgebouwd 
tot een succesvol webbureau. 

Je hebt mensen die echte afmakers zijn of zaken in stand houden, 
tot op detailniveau, en je hebt mensen die iets nieuws opzetten. Ik 
ben meer van het laatste, iets nieuws opzetten en overdragen. Nu 
bijvoorbeeld een bedrijf van vijftig man gaan neerzetten, is niet 
mijn doel. Ik wil toegevoegde waarde leveren binnen de gegevens-
bescherming, maar het blijft niet bij zzp’er zijn. Wat het precies 
wordt, weet ik nog niet. Iets van een IT-oplossing. Iets wat schaal-
baar is.”

Ik ken je niet anders dan dat je zeer bevlogen in je werk staat. Alle 
vertrouwen dus dat je erin slaagt om iets slims te ontwikkelen. 
Heb je dan ook een verlangen naar een financiële klapper?
“Mijn gezin, dát is belangrijk. Tuurlijk heb ik ook ergens het ver-
langen naar het grote geld. Wie niet? Ik wil best in een huis van een 
miljoen wonen. En ik hou van heel mooie, dure Italiaanse auto’s. 
Maar moet ik dáár dan voor gaan werken? Word ik dáár gelukkiger 
van? Na een paar jaar heb ik dat ook wel weer gezien. 

De belangrijkste dingen zijn geen dingen. Mijn zoon Olivier is nu 
vijf jaar. Hij heeft een verstandelijke beperking, is autistisch en be-
schikt over een onuitputtelijke bron van energie. Hij zal nooit pro-
fessor worden. Zelf heeft hij daar geen last van, het is zo’n ontzettend 
vrolijk mannetje. Hij heeft me geleerd dat niet alles vanzelfsprekend 
is. Ook heeft hij me gedwongen te relativeren, ook bij het maken 
van keuzes.

Olivier kan heel goed mikken. Op de verjaardag van zijn neefje was 

Tekst Ineke Walravens  |  fotograf ie Marc Verbeek‘‘ 
’’ 

“Ik ben gewoon altijd op zoek naar 
iets nieuws. De chaos oplossen, 
dat geen werkdag hetzelfde is. 
Structuren aanbrengen zoals ik 
vind dat het zou moeten. 

Thuis verandert Cath rustig iedere 
maand de hele woonkamer, 
kom ik in een compleet anders 
ingericht huis. En als we ergens 
drie jaar wonen, beginnen we 
alweer met elkaar te praten of we 
niet naar een ander huis moeten 
gaan kijken.

Ik weet niet of het onrust is. Ik 
word juist onrustig als alles continu 
hetzelfde is. De enige constante 
is verandering, die uitspraak is 
helemaal van toepassing op ons.”
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hij aan het bowlen met kinderen die twee jaar ouder zijn. Wat ge-
beurde er? Olivier gooide een aantal strikes! Voor we het wisten, 
stond iedereen om hem heen. De dynamiek als hij in het middel-
punt staat, gierend en brullend, dat is zo grappig om te zien.

Het kost een hoop energie thuis. Ik maak me ook wel zorgen. Wat 
we nog niet hebben opgelost, is wat er gebeurt als wij er niet meer 
voor hem zijn. Hij is natuurlijk totaal niet weerbaar in deze maat-
schappij. Dat is wel een dingetje. 

Olivier geniet van de kleine dingen. Fysiek is hij heel sterk. Fietsen 
bijvoorbeeld kon hij al heel vroeg. Honderd keer vallen, maar hij 
gaat net zolang door tot hij het kan. Nu is hij eindeloos in de weer 
met een skateboard. Hij geeft gewoon niet op.” U

CV  REMKO VAN DER TOGT
1976  GEBOREN IN HAARLEM
1998  PROPEDEUSE GENEESKUNDE,   
  VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
2000  RICHT SAMEN MET BROER PROFINIT OP
2003  MSC MEDISCHE INFORMATIEKUNDE,   
  VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
2003 - 2007 BUSINESS CONSULTANT HEALTHCARE  
  GEODAN MOBILE SOLUTIONS
2008 - 2012  BUSINESS CONSULTANT HEALTHCARE  
  LOGICA
2009  GETROUWD MET CATH
2012  GEBOORTE OLIVIER
2012 - 2015  CONTRACT MANAGER 
  GGZ RIVIERDUINEN
2012 - HEDEN  BOUWT SAMEN MET VADER 
  KLANTINFOCUS UIT BINNEN DE  
  GEZONDHEIDSZORG
2016 - 2018  HEAD OF OPERATIONS & IMPLEMEN-
  TATIONS ZIVVER
2018  ZELFSTANDIG ONDERNEMER 
  EYE4PRIVACY
2019  DIPLOMA FUNCTIONARIS GEGEVENSBE- 
  SCHERMING, DUTHLER ACADEMY
2025  EIGENAAR SOFTWARE- OF 
  CONSULTANCY BEDRIJF OP HET GEBIED  
  VAN PRIVACY EN/OF SECURITY
2030  CIO IN EEN ZORGINSTELLING

“Ik leer zo 
veel van mijn 
zoon Olivier.”

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

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

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

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

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

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

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

Abdellatif, Albert, Alexander, 
Diego, Elizabeth, Floor, Gerhard, 
Gijs, Guido, Hana, Harrie, Henk, 
Herman, Inge, Ingrid, Jacobiene, 
John, John-Peter, Karin, Karla, 
Li An, Marco, Marie Gon, Mariëlle, 
Marion, Mariska, Marjolein, 
Martijn, Martin, Michiel, Mohiba, 
Nanette, Peter, Pieter, René, Rob, 
Robbert, Steef, Suzanne, 
Thomas, Tom, Werner, Willem.

Als je goed kijkt, als je dat durft, blinkt iedereen wel ergens in uit. Jij ook.


