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Samenwerken is 
niET 
vanzElfspREKEnd
et samenstellen van dit themamagazine was een 
enerverende, boeiende en leerzame route. Enerverend omdat het 
via co-creatie tot stand kwam. Een samenwerking tussen de uitgever, 
artdirector, ontwerper en auteurs. Zonder sponsoren met elkaar 
vanaf scratch beginnen.
De inhoud groeide gedurende het proces door input van mijn vele 
zakenvriendinnen. De aanpak noemden we collectieve marketing.

Het was boeiend omdat ik onderweg van alles tegen kwam. 
Verwondering vanuit de muzikale sector over de gebrekkige 
samenwerking in het bedrijfsleven. Of de andere manier van 
samenwerken van vrouwen en hoe dit in de politiek en internationaal 
werkt. Enerzijds positieve ervaringen, want samen kom je verder. 
Maar ook wel bedenkingen en mislukkingen. Want maar al te vaak 
gaan zakenpartners uit elkaar. Werkt een team niet goed samen. 
Of gaat een opdrachtgever er met de ideeën van de ondernemer 
vandoor. Afspraken tevoren maken en juridisch vastleggen is dus 
aan te raden. 
In dit magazine lees je hoe je de samenwerking kunt versterken. 
En wat heb ik zelf geleerd? Ik ben al 30 jaar gelukkig 
getrouwd, maar zakelijk vind ik het fijner na 2 tot 3 jaar van 
samenwerkingspartner te wisselen of aanvulling te zoeken. Ik 
werk graag binnen een team en vind samen resultaten halen 
bevredigender dan alleen. Ik heb geleerd dat samenwerking 
allesbehalve vanzelfsprekend is en dat je langdurige relaties moet 
koesteren. 

Het is een praktisch magazine geworden met veel sprekende 
voorbeelden. De inhoud geeft nuttige handvatten en stimuleert 
hopelijk tot duurzame relaties te komen. 

Ariane Struyvenberg-de Groot
Founder Young Girls Community
Directeur Match & Mentor

ARIANE STRUYVENBERG-DE GROOT

netwerkgolfevent rsmZakenGolfster
11 juni 2015

Golfclub Heelsum te Heelsum
www.zakengolfster.nl

YGC live event ‘samen, werkt!’ 
26 maart 2015
mercedes-Benz te Utrecht

Congres Vrouwelijke leiders in de zorg
thema ‘sUCCes zonder stress’
19 november 2015
www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl

De vernieuwenDe vrouwelijke 

variant van het olD Boys network. 

voor energieke & enthousiaste

zakenvrouwen van 30 tot pensioen.

Sluit je aan bij onze community via www.younggirlscommunity.com
Contact Ariane Struyvenberg via e-mail ariane@younggirlscommunity.com, mobiel 06 23 22 7810
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De Young Girls Community is powered by:

De C-Klasse 350 e PLUG-IN HYBRID. 

7% bijtelling 205 kW (279 pk)

Netto bijtelling vanaf € 142,-* per maand.

Gecombineerd verbruik: 2,1 l/100 km, 47,6 km/l. CO2-uitstoot: 48 - 49 g/km. U rijdt al een C-Klasse 350 e PLUG-IN HYBRID vanaf € 57.995,- incl. BPM en  
BTWen excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Voor kosten en leveringsvoorwaarden zie mercedes-benz.nl. *Gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. 
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Aan de totstandkoming van deze editie  
werkten mee:
Redactie: rijan van Leest, Mirjam noorduijn, 
Ariane van Struyvenberg-de Groot,  
Lieke thijssen
Eindredactie: tikske Schwering

niets uit deze uitgave mag worden 
gepubliceerd of overgenomen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Young Girls Community en Boek|Design. De 
makers hebben ernaar gestreefd de rechten 
met betrekking tot de illustraties volgens de 
wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die 
desondanks menen zekere rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever 
wenden.
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MAchtSdenken 
iS uit. SAMenwer-
ken iS belAngrijker 
dAn concurreren.

‘

‘reductiedenken, de grote verdwijntruc’. ‘Het 
willen minimaliseren van de CO2-footprint,’ 
licht ze toe, ‘is te kort door de bocht. We 
moeten anders gaan denken en doen. Het 
debat moet niet over problemen maar over 
mogelijkheden gaan, over hoe we waarde 
kunnen creëren uit dat wat er al is. 
‘Om dat te verwezenlijken is het essentieel 
dat je elkaars positie als ondernemer, 
of bestuurder begrijpt, dat je elkaar 
leert vertrouwen en zoekt naar wat je 
gezamenlijk belang is. Zoals gezegd, 
duurzaamheid wint aan kracht door kennis 
te delen en samen te werken.’
Een netwerkplatform als Young Girls 
Community juicht rakhorst daarom toe. ‘Het 
is goed om mensen, mannen én vrouwen, 
een podium te geven om over hun talenten 
te vertellen. Het is belangrijk om je vanuit 
de inhoud van je werk met anderen te 
verbinden. Als je dat niet doet, ben je geen 
ondernemer.’

eUGène Janssen FoUndation
Ook het besluit om Search te verkopen 
aan het Zwitserse Société Générale de 
Surveillance (SGS) – wereldwijd marktleider 
op het gebied van inspectie, controle, 
analyse en certificering – kwam, zo vertelt 
rakhorst, direct voort uit een duurzame 
gedachte. ‘na het overlijden van Eugène 
in 2011 was ik mijn man en mededirecteur 
kwijt. Het toekomstbestendig maken van 
Search door het onder te brengen in een 
veilig, goedwerkend bedrijf, was voor 
mij heel wezenlijk. nu Search en SGS de 
krachten hebben gebundeld, kan ik verder 

als duurzaam ondernemer en overheden en 
bedrijfsleven inspireren.’
Daarnaast zet rakhorst zich ook in voor de 
Eugène Janssen Foundation, een stichting 
die ze na het overlijden naar wens van haar 
man in het leven heeft geroepen en die is 
gericht op het ondersteunen van onderwijs- 
en gezondheidsprojecten in kansloze 
gebieden in ontwikkelingslanden. 

rakHorst: ‘Eugène was zijn hele 
leven maatschappelijk betrokken. Zo 
steunde hij met hart en ziel het levenswerk 
van zijn Oom nol, die na zijn pensioen 
in de Limpopo provincie, het armste 
gebied in Zuid-Afrika, zo’n 25 jaar 
geleden is begonnen met het opzetten 
van zogenaamde “early-learning-centra” 
voor zwerfkinderen. Er zijn al meer dan 
zeventig schooltjes. Maar ook hier geldt, 
zonder samenwerking met bijvoorbeeld 
de Zuid-Afrikaanse overheid en het DSM-
voedselprogramma, waren die er nooit 
gekomen. Ook in ontwikkelingswerk is 
horizontale innovatie nodig.’

na het behalen van 
haar Bachelor of Business 
Administration (European 
university Antwerpen), werkte 
Anne-Marie rakhorst (1967) 
als manager bij een labo-
ratorium. In 1994 richtte ze 
ingenieurs- en adviesbureau 
Search op om de gebouwde 
omgeving veiliger en duurza-
mer te maken. Ze is zaken-
vrouw van het jaar 2000 en 
schreef en vertaalde diverse 
boeken.

Zie ook 
www.annemarierakhorst.nl
www.duurzaamheid.nl 
www.searchbv.nl

ciRculaiRE 
EconomiE

‘We moeten onze krachten 
bundelen’ naar een

Ze is dUUrZaam ondernemer 
pUr sanG, een vrouw met een missie 
die pleit voor meer horizontale innovatie. 
tijdens een telefonisch interview op een 
woensdagnamiddag legt Anne-Marie 
rakhorst (1967), zakenvrouw van het jaar 
2000, onomwonden en passievol uit dat 
duurzaamheid niets anders betekent dan 
het op een andere manier vormgeven van 
(organisatie)processen. 

VerBinden in de Breedte
‘Machtsdenken is uit,’ aldus rakhorst. 
‘Samenwerken is anno 2015 belangrijker 
dan concurreren. Alleen bedrijven die 
in elke schakel van de productieketen 
partnerships creëren hebben de toekomst. 
Het meest succesvolle bedrijfsmodel in 
de economie van morgen is gebaseerd 
op waardedeling,’ ligt ze haar stelling 
toe. ‘Dus treed als ondernemer naar 
buiten. Leg verbindingen in de breedte. 
niet alleen met collega-bedrijven, maar 
ook met organisaties die actief zijn in 
andere vakgebieden, met overheden, met 
onderwijsinstellingen. Samenwerking creëert 
nieuwe ideeën en kansen, die op lange 
termijn voor alle partijen winst opleveren.’

Geen aFVal, Geen UitVal
rakhorst – tot afgelopen najaar directeur-
eigenaar van Search, een ingenieurs- 
en adviesbureau, laboratorium en 
opleidingsinstituut in onder meer bouw, 
milieu, asbest- en bodemonderzoek –, ziet 
dat steeds meer overheden en ondernemers 
van zowel grote als kleine bedrijven 

zich realiseren dat ze het wereldwijde 
duurzaamheidsvraagstuk samen moeten 
aanpakken. 
De oprichting van de Dutch Sustainable 
Growth Coalition (DSGC) in 2012, een 
initiatief van multinationals als Akzonobel, 
DSM en unilever, en de medewerking van 
topmannen als Feike Sijbesma (CEO van 
DSM) en peter Bakker (voormalig CEO van 
tnt) aan haar nieuwste boek De kracht van 
duurzaam veranderen (2013), beschouwt 
rakhorst als het bewijs dat ‘het peloton van 
duurzaamheidspioniers groeit.’

rakHorst: ‘Het idee van de circulaire 
economie slaat aan. neem Cirkelstad, 
een beweging die onder het motto geen 
afval, geen uitval, aan verschillende partijen 
in de vastgoedsector een platform biedt 
om methodes te verzinnen die ervoor 
zorgen dat zoveel mogelijk materialen in 
de kringloop worden teruggebracht. Het 
idee is geboren in rotterdam. Maar ook in 
Amsterdam, waar ik in de Klimaatraad zit, 
wordt nu serieus ingezet op het realiseren 
van nieuwe vormen van productie, distributie 
en consumptie en het slim omgaan met 
afval.’

GraaG meer waardeCreatie
‘Maar,’ voegt rakhorst daar direct aan 
toe, ‘we staan pas aan het begin. We 
hebben nog een lange weg te gaan voor 
we echt van een circulaire economie 
kunnen spreken.’ Zo vindt ze dat duurzaam 
ondernemen nog te vaak wordt verward 
met het door de politiek gepromote 

Duurzaamheid wint aan kracht door samen te werken. Dat stelt 
Anne-Marie Rakhorst, duurzaamheidspionier in hart en nieren.  
Ze is optimistisch over de huidige duurzaamheidsontwikkelingen,  
al is er nog een lange weg te gaan.

DOOR MIrJAM nOOrDuIJn

KEYNOTESPEAKER anne-marie rakhorst
> marja ruigrok
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Zie ook 
www.ruigroknetpanel.nl

marja ruigrok, 
49 jaar, begon op  
haar 25ste haar eigen  
marktonderzoekbedrijf  
ruigrok | netpanel. Ze is 
daarnaast actief als frac-
tievoorzitter van de VVD in 
Amsterdam en als mede- 
eigenaar van Headline, het 
bedrijf van haar overleden 
echtgenoot, waar haar 
broer managing partner 
is. Afgelopen zomer is zij 
opnieuw getrouwd. Zij is 
stiefoma en stiefmoeder van 
in totaal 3 kinderen. Marja 
is actief bij rockstart, een 
accelerator programma 
waarbij zij als mentor start-
ups begeleidt.

elkaar te houden en met burgemeester en 
wethouders contacten te onderhouden. Er 
is veel sprake van samenwerking en er zijn 
invloeden van buitenaf die daarop willen 
schieten. Met name de pers heeft een 
enorme invloed op hoe de politiek gaat. ‘Er 
is een wederzijdse afhankelijkheid want wij 
willen ook graag in die pers komen om onze 
voorstellen over het voetlicht te brengen.’ 

GUnFaCtor
Op de vraag wat Marja inzet van zichzelf 
in de samenwerking, geeft zij aan dat 
persoonlijkheid het belangrijkste is. Je moet 
een soort gunfactor hebben. En die heeft 
zij. Mensen zijn bereid te kijken en luisteren 
naar haar voorstellen. En dan gaat ze 
onderhandelen. Ze weet goed hoe het spel 
gespeeld wordt, wat een ieders belangen 
zijn en hoe daarbij aan te sluiten. Dat 
noemt zij overigens als grote voordeel van 
de lokale politiek; in de doelen voor de 
stad vinden de partijen elkaar wel. Ambitie 
om naar Den Haag te gaan, de landelijke 
politiek in, heeft zij niet. 
Die gunfactor heeft volgens Marja in haar 
geval te maken met: ‘of je een beetje mak-
kelijk in de omgang bent. Ik ben heel erg 
van het sociale en het samen doen. Ik doe 
dat niet per se strategisch, maar ben me er 
wel van bewust dat het zo werkt. Ik heb nu 
meer inzicht in “hoe de hazen lopen” en 
heb ontdekt dat dit een karaktereigenschap 
van mij is die goed werkt.’ 

netwerkkoninGin
Ze wordt de netwerkkoningin genoemd. Die 

naam stamt al uit de tijd dat ze haar bedrijf 
startte. Ze vindt het zelf een geuzennaam, 
maar het was niet altijd als een compliment 
bedoeld. Er hangt een zweem rond van: 
dat is alleen maar gericht op zakendoen 
en deals maken. Marja: ‘terwijl ik in het 
netwerk juist die wederkerigheid probeer 
te zoeken. niet: wat kan jij voor mij doen, 
maar: wat kan ik voor jou doen? Dat komt 
altijd weer een keer terug.’ 
Het netwerk Young Girls Community heeft 
als doel vrouwen te stimuleren elkaar meer 
de bal toe te spelen. Op de vraag of Marja 
herkent dat vrouwen hierin meer bescheiden 
zijn dan mannen, antwoordt zij dit in het 
zakenleven wel tegen te komen. ‘In de po-
litiek,’ vertelt ze, ‘heeft iedereen een enorme 
drive en is exhibitionistisch. Anders doe je 
dit niet. Je komt wel met je gezicht in de 
krant en op de lokale televisie. In de politiek 
zie ik heel sterke vrouwen die zich erg 
profileren en mannen die dat minder doen.’

samen werkt
Marja heeft drie tips voor succesvol samen- 
werken. Allereerst het delen om te vermenig-
vuldigen. ‘Vertel anderen zoveel mogelijk 
waar je mee bezig bent, want dan kom 
je mensen tegen die jou daarin kunnen 
helpen. Deel en maak gebruik van elkaars 
expertise.’ ten tweede geeft zij het advies 
om regelmatig binnen je team van werkplek 
te wisselen zodat de samenwerking door 
het hele team gaat. En als laatste tipt ze om 
wijze mensen om je heen te verzamelen. 
Zij helpen je verder en spiegelen je op 
belangrijke thema’s voor je bedrijf en jezelf.

Op haar 25ste startte zij haar eigen onderneming. 
Ze is daarnaast directeur van een reclamebureau, 
fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam en ze 
begeleidt start-ups. Een inspirerend gesprek met 
Marja Ruigrok, een echte netwerkster die voor haar 
persoonlijke ontwikkeling een nieuwe stap maakt 
en ervan geniet als haar naam in neonletters op 
een pand staat. Maar die samenwerken en delen 
belangrijk vindt om zo te kunnen vermenigvuldigen.

Als je niet kunt delen,

Kun jE niET 
vERmEnigvuldigEn

et is een Frisse winterdaG  
als ik in Amsterdam arriveer bij een indus-
trieel pand dat uitkijkt over het IJ. Hier runt  
Marja ruigrok haar marktonderzoekbureau 
ruigrok | netpanel. In een rode jurk en 
op rode hoge hakken ontvangt ze me. 
Het eerste wat deze vrouw typeert is haar 
energie, positieve instelling en uitstraling 
die impact maakt. Het gesprek gaat over 
haar kijk op samenwerken en dan vooral 
samenwerken in de politiek. 

Marja is actief als ondernemer en in het 
politieke veld. Afgelopen zomer is ze 
fractievoorzitter geworden van de VVD 
in Amsterdam. Haar eigen bedrijf heeft 
ze al 24 jaar. Op de middelbare school 
was haar droom om later directeur te 
worden van een reclamebureau want 
dat leek haar zo glamorous. nu is zij, 
door het overlijden van haar eerste man, 
directeur van een reclamebureau en er 
is niets glamorous aan; het is gewoon 
keihard werken. Zij is directeur-eigenaar 
van haar marktonderzoekbureau. Hier is 
zij een aantal jaren geleden begonnen met 
aandelen verkopen aan partners. Dat is 
wennen want ze was altijd alleen de baas. 
Ze heeft echter altijd het doel gehad om een 
bedrijf te bouwen en het echt samen met 
anderen te doen. Haar motto is: als je niet 
kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen. 

politieke Carrière
Ik vraag haar hoe ze in de politiek terecht 
is gekomen. ‘Daar ben ik voor gevraagd.’ 
Ze was actief in allerlei netwerken in 

Amsterdam waar ze gevraagd werd 
voor het raadslidmaatschap. Ze is als 
marktonderzoeker koffie gaan drinken 
met mensen om te ontdekken wat het 
inhoudt en of het bij haar zou passen. 
‘Ik heb echt heel goede adviezen 
gekregen en ook waarschuwingen: zorg 
dat je je enthousiasme behoudt en dat 
resultaatgerichte wat ik heel erg in me heb.’ 
Marja had haar eigen motieven om ja te 
zeggen tegen de politiek. ‘Ik wilde zien of 
ik mijn ondernemerschap mee kon brengen 
in de politiek. Om de wat meer zakelijke 
vragen als wat kost het, wie gaat het doen 
en wanneer is het af, ook eens te stellen. 
Daarnaast vond ik dat als ik in het café 
commentaar had op de politiek, ik er zelf 
iets aan moest doen. En tot slot was er ook 
mijn behoefte aan persoonlijke ontwikkeling.’ 
Zeker dat laatste heeft haar politieke 
carrière haar gebracht. ‘Je wordt heel erg 
geconfronteerd met jezelf; waar je goed en 
minder goed in bent. Ik ben bijvoorbeeld 
niet zo van het felle debat en aanvallen. Ik 
ben erg van de verbinding. Dat is in 9 van 
de 10 gevallen heel erg goed en net in dat 
10e geval denk ik: ik had ook wel meer 
bitchy kunnen zijn en iemand anders aan de 
tand voelen. Dat zit niet zo in mijn aard.’ 
Ze leerde dat ze boven aan de kiezerslijst 
stond omdat ze vrouw is en ondernemer en 
nieuw in de politiek. In haar tweede termijn 
is ze nu fractievoorzitter en woordvoerder 
economie en algemene zaken. Daaronder 
valt alles wat over de leefbaarheid van de 
stad gaat. naast die inhoud is ze bezig 
met het proces om de fractie en coalitie bij 

DOOR LIEKE tHIJSSEn
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vRouWEn lEER 
vERTRouWEn

‘Durf: jaag je ambities na!’

Het ComBineren Van Baan 
en GeZinsleVen Gaat Je 
ondertUssen wel Goed aF.
‘Ja, omdat ik veel energie heb. En discipline. 
Ook die dank ik aan mij topsporttijd. Als 
er iets is wat ik toen heb geleerd dan is het 
wel mijn etmaal optimaal te benutten. Zo 
heb ik mijn studie sociale psychologie aan 
de universiteit van Amsterdam prima kunnen 
combineren met mijn sport. Ik had voor ik in 
1991 afstudeerde zelfs een jaar over – de 
studiebeurs duurde toen nog zes jaar – om 
bedrijfseconomische en marketingvakken  
te volgen. 
‘Daarnaast ben ik altijd bereid geweest  
veel tijd in werk én gezin te investeren.  
In de vier jaar dat ik mijn kinderen kreeg  
en net mijn adviesbureau op het snijvlak  
van marketing en sponsoring had op- 
gestart – ik verhuurde mijn kennis over 
sponsoring aan bijvoorbeeld Eneco en 
Zilveren Kruis –, kwam het echt wel eens 
voor dat ik dood thuiskwam en het einde 
van het achtuurjournaal niet haalde. Dat 
moet je accepteren. niet alle vrouwen 
willen dat. Dat respecteer ik, maar dat 
betekent wel dat minder vrouwen de top 
halen.’

wil Je ZeGGen dat Je 
Je HUidiGe positie HeBt 
aFGedwonGen?
[Stellig] ‘Het is zeker niet zo dat ik na 
afloop van mijn topsportperiode al een 
heel carrièrepad had uitgestippeld. Ik had 
– en heb – veel affiniteit met sport, een 
groot netwerk, en als je mij een opdracht 

geeft dan voer ik die goed uit: vanuit 
die basisgedachte begon ik in 1995 als 
zzp’er: dus niet een heel doordachte keus. 
Sindsdien is mijn carrièreverloop enigszins 
door toeval bepaald. Voordat ik kon 
nadenken over een volgende stap, diende 
die zich vanzelf aan. Zo kwam ook de 
rabobank langs.’

toeVal?
‘Ik bedoel dat mijn loopbaan door een 
gunstige samenloop van omstandigheden 
is gestuurd. Zo hebben mijn netwerk in 
de sportwereld en, na het opzetten en 
implementeren van het sponsorschap van 
sportkoepel nOC*nSF bij randstad, in het 
bedrijfsleven, mij beslist geholpen. Succes 
is evengoed afhankelijk van wat anderen 
je gunnen. Ik ben teamsporter geweest en 
geloof zeer in de kracht van het collectief. 
Dat is de rode draad in mijn leven. Ook 
de sponsorfilosofie van de rabobank – 
niet voor niets een coöperatie – gaat uit 
van samen de sport verder brengen. We 
plakken niet alleen een sticker op succes 
bij de finish, maar investeren bij de start 
om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
duurzaam succes.’ 

DOOR MIrJAM nOOrDuIJn

Heleen Crielaard
is als management-
teamlid van de afdeling 
Communicatie en 
Corporate Affairs van 
rabobank nederland 
verantwoordelijk voor  
alle merk- en markt-
communicatie, waaronder 
de sponsoring van de 
hockey- en paardensport, 
het vrouwenwielrennen en 
cultuur. In 2009 verkoos 
vakblad Sponsor Tribune 
haar tot machtigste 
persoon in de nederlandse 
sponsoringwereld. trots is 
Crielaard op de nieuwe 
rabobank-campagne  
‘Een aandeel in elkaar’. 
‘Die toont wat we vanuit 
de coöperatieve gedachte 
tot nu toe al bewerkstelligd 
hebben.’

Ambitie, succes, zelfvertrouwen, discipline en een groot netwerk  
hebben de loopbaan van Heleen Crielaard bepaald. Ooit begon- 
nen als spelverdeelster in de nationale volleybalploeg, is ze nu verant- 
woordelijk voor alle merk- en marktcommunicatie van rabobank 
nederland, waaronder alle sponsoractiviteiten.ik geloof zeer 

in de krAcht vAn 
het collectief.

‘

e r wordt noGal eens GeZeGd 
dat je van je fouten het meeste leert. 
Maar mijn stellige overtuiging is dat je 
het allermeeste van je successen leert. 
Die geven je zelfvertrouwen. Die leren je 
grenzen verleggen.’
Heleen Crielaard (1967), manager merk- en 
marktcommunicatie rabobank nederland, 
spreekt uit ervaring. Het succes dat zij 
indertijd als speelster van de nederlandse 
volleybalploeg heeft behaald met onder 
meer nationale titels en deelname aan de 
Olympische Spelen in Barcelona (1992), 
heeft haar zeer gevormd. ‘Als topsporter,’ 
licht Crielaard toe, ‘leer je doelen stellen 
die net iets verder liggen dan je denkt 
aan te kunnen. Als je dat doel dan door 
keihard trainen bereikt, verleg je opnieuw 
je grenzen. Zo heb ik in mijn topsporttijd 
prestaties geleverd die ik vooraf niet voor 
mogelijk hield.’

HeBBen die sUCCes-
erVarinGen Je GeHolpen  
in Het Bereiken Van de 
FUnCtie die Je nU BiJ  
de raBoBank Bekleedt?
‘Zeker. Door te vertrouwen in mijzelf, heb 
ik altijd gehoor durven geven aan mijn 
ambities. Denk niet dat ik niet getwijfeld 
heb, toen de rabobank mij in 2006 vroeg 
hoofd sponsoring te worden. Gaat dat mij 
wel lukken, dacht ik? Een meer dan fulltime 
baan combineren met drie kinderen, de 
oudste nog maar elf? Maar het risico dat ik 
misschien niet zou slagen, was geen reden 
om de uitdaging niet aan te durven. 

‘Daar ontbreekt het carrièregerichte vrouwen 
vaak aan: durf om hun ambities na te jagen, 
hun dromen te verwezenlijken. Maar ieders 
grens ligt verder dan gedacht. Met meer 
succeservaringen zouden meer vrouwen 
gemakkelijker de top bereiken.’

dat Vind Je BelanGriJk?
‘De focus op mannen versus vrouwen, daar 
heb ik een hekel aan. Maar ik ben er stellig 
van overtuigd dat meer diversiteit, een 
betere balans tussen het aantal mannen en 
vrouwen in de top van het bedrijfsleven, 
resulteert in een ander en beter soort 
leiderschap en besluitvorming. Maar, 
diversiteit kan je niet afdwingen.’

is onVoldoende ZelF-
VertroUwen BiJ VroUwen 
de eniGe oorZaak Van deZe 
onBalans?
‘natuurlijk spelen meer factoren een rol. Zo 
kunnen mannen met volle overgave voor 
hun kinderen zorgen, maar ook met volle 
overgave afstand van het gezin nemen 
wanneer het werk dat verlangt. Dat vind ik 
knap. Vrouwen kunnen dat minder goed, 
waardoor ze minder vaak dan mannen ook 
voor hun carrière kiezen. 
[Bedachtzaam] ‘Het is een wonderlijk 
fenomeen, hoe verschillend mannen en 
vrouwen de emotionele belasting van het 
gezin ervaren. Ik heb er geen verklaring 
voor, maar ook ik kan het gezinsleven 
lastiger loslaten dan mijn man, ongeacht de 
tijd die hij of ik in de kinderen steekt.’

KEYNOTESPEAKER heleen Crielaard

‘
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langduRigE 
samEnWERKing 
tussen Annemieke Jansen 
en Coster Diamonds

m et een dienstVerBand van bijna 
50 jaar en de respectabele leeftijd van 
74 denkt Annemieke Jansen nog lang niet 
aan stoppen. In 1964 kwam ze in dienst 
bij Coster Diamonds, werd moeder van 
drie kinderen en stapte er even tussenuit. 
In 1980 werd ze onverwacht weduwe en 
stond er plotseling alleen voor. Eén van haar 
kinderen zei: ‘Mam, huishouden is niks voor 
jou. Ga toch terug naar Coster.’ 
Bij Coster Diamonds is ze parttime (20 uur) 
Commercieel Directeur, maar ze is bijna 
alle dagen op kantoor te vinden. Als je aan 
Annemieke vraagt waarom ze nog steeds 
werkt, reageert ze met een lach: ‘nou, 
omdat ik het nog steeds leuk vind om te 
werken. Bovendien sta ik daardoor ook in 

het volle leven en dat houdt je denk ik jong. 
Maar, zodra ik merk dat het niet meer gaat, 
of ze zeggen “wat moet dat ouwe mens 
hier”, stop ik er direct mee.’
Ze was net 24 jaar toen ze via een 
vriendin bij Coster Diamonds terecht kwam. 
Ze zochten iemand die rondleidingen 
kon verzorgen in de diamantslijperij en 
verschillende talen sprak. Dat leek haar wel 
wat, want voordat ze bij Coster kwam, 
had ze enige tijd op Schiphol en in de 
Keukenhof gewerkt en sprak daardoor 
verschillende talen.
 
Kortom, Annemieke is een vrouw met  
vele facetten!

Coster diamonds
Eigenaar/Directeur 
Ben Meier vraagt of 
ze de public relations 
van Coster wil gaan 
doen. pr is in die tijd 
als vak in opkomst en 
bovendien gaat Coster 
Diamonds zich steeds 
meer op toerisme 
richten. Annemieke 
haalt de banden met 
reisorganisaties aan 
en brengt structuur 
aan in de relaties met 
hotels in Amsterdam 
en omgeving. naast 
haar rol als rechterhand 
van Ben Meier, bouwt 
Annemieke verder 
aan de relaties tussen 

Coster Diamonds en de 
hotels en ziet dat nog 
steeds als één van haar 
belangrijkste taken. 
Annemieke: ‘Over met 
pensioen gaan wil 
ik nog niet denken. 
Coster Diamonds is 
een deel van mijn leven 
geworden en dat wil ik 
absoluut nog niet kwijt. 
Ik vind het heerlijk om 
te werken en ben nog 
in de positie om actief 
te zijn en kan dan ook 
nog een beetje mijn ei-
gen werktijden bepalen, 
wie wil dat nou niet … 
en zolang er ook nog 
gelachen wordt, denk ik 
nog niet aan stoppen.’

Zie ook 
www.costerdiamonds.com

COSTER DIAMONDS annemieke jansen
> CisCa lamaison en erna FranCoViCh / helma lieberwerth / marja en ria borst / Corné en Feike de keijzer
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de ZUssen marJa en ria Borst  
zijn kortgeleden de zoek-en-vind-website  
www.Zuivergeluk.nl gestart.  
 
rondsurfend op internet zag ria dat er veel verzamel-
websites zijn in de ‘alternatieve sector’, maar dat 
ze door vormgeving, aanbod en taalgebruik vooral 
gericht zijn op insiders. Ze spreken niet de taal van een 
groeiende doelgroep van middel- tot hogeropgeleiden 
die op zoek zijn naar verdieping en bewustwording. 
Maar beide groepen hebben elkaar wel veel te bieden. 
Zo ontstond het idee om een nieuwe verzamelwebsite te 
maken die toegankelijk en begrijpelijk is voor de nieuwe 
doelgroep. 
ria maakte een concept, vroeg wat offertes op, maar 
het idee bleef een beetje op de plank liggen. totdat 
haar zus Marja opeens beschikbaar was.  
 
Daarna ging alles heel vlot! ‘We vonden een website-
bouwer die ons idee begreep en mijn (autistische) zoon 
kon onze ideeën vertalen naar een mooie vormgeving. 
We zijn sinds eind september online en de groep 
aanbieders groeit gestaag evenals het aantal unieke 
bezoekers. 
‘Wat betreft de samenwerking met mijn zus: dat is 
zo vanzelfsprekend! Wij spreken wèl elkaars taal 
waardoor we weinig hoeven uit te leggen en heel snel 
kunnen schakelen. We vullen elkaar aan en stimuleren 
elkaar op een heel natuurlijke manier. We wonen elk 
aan een andere kant van het land, maar bellen vaak 
en met regelmaat zitten we samen een ochtend ergens 
halverwege in een wegrestaurant te werken. Kortom: ik 
kan me geen betere zakenpartner wensen!’

Geluk geef je door!

CisCa lamaison en erna FranCoViCH 
leerden elkaar via de kinderen kennen. Maar al snel 
vertrok Erna naar new York. Om contact op afstand te 
houden zijn zij vanuit Zeist en the Big Apple van alles 
gaan ondernemen. Van ‘curly candels’ invoeren en 
verkopen tot het geven van workshops in ‘dutch flower 
design’. toen Erna na 5 jaar terugkwam in nederland 
volgde zij een basiscursus sieraden maken. 
‘toen kregen wij ineens de smaak echt te pakken en 
besloten wij een eigen sieradenlijn op te zetten. Dat 
is nu 11 jaar geleden. Wij spelen goed in op trends, 
reizen daarvoor ook af en toe naar new York. Wij 
bieden handgemaakte, in kleine serie gemaakte, 
bijzondere sieraden tegen een gunstige prijs. Ieder jaar 
hebben we een nieuwe collectie, zo zijn we nu met 
3D-print actief. 
‘Waar we wel tegenaan lopen is dat het houden van 
focus best lastig is in de dagelijkse hectiek. We hebben 
de neiging door te hollen en niet regelmatig zakelijk met 
elkaar om tafel te zitten.  
‘Onze samenwerkingstips: Gebruik elkaars sterke 
kanten. Er zijn altijd aspecten van het ondernemen 
waar de een sterker in is dan de ander. Klankbord 
maandelijks met elkaar. Hierdoor gaan we altijd 
eensgezind en fris aan het werk. Goed professioneel 
werk moet ook leuk zijn!’

Cisca Lamaison en Erna Francovich 
www.doubleupsieraden.nl

Helma lieBerwertH was er in 2008 van 
overtuigd. Begeleiding moest anders. Er werd 
teveel geld, tijd en energie verspild. Het moest snel, 
eenvoudig, duurzaam, met hoog rendement. Ze 
ontwikkelde een nieuwe begeleidingsmethodiek, 
Quaning. Coaching, consulting en training ineen en 
dan op quantumniveau, werkend met een bijzonder 
softwareprogramma. nu werkt ze samen met Fred, 
haar echtgenoot, in het bedrijf Level Five Quaning, 
dat coaches en consultants in staat stelt Quaning in te 
zetten. 
Samen komt in alle aspecten van het bedrijf en haar 
aanbod terug. Helma vertelt: ‘nadat Fred, mijn 
echtgenoot, had gemerkt wat Quaning voor hem 
deed, was hij om. Het werd ook zijn missie om zoveel 
mogelijk mensen het resultaat van Quaning te laten 
ervaren. Omdat we erg geloven in “samen” ontwikkelde 
Fred een partnership waarmee onze klanten excellente 
resultaten bereiken met hun begeleiding. Onze klanten 
hebben daarmee een unieke propositie. Als partner 
verzorgen we opleiding, begeleiding, bijscholing en 
intervisies, gebruik van de software, en het kunnen 
aanbieden van het Quaning-rGprogram waarop 
resultaatgarantie gegeven wordt, gewaarborgd door 
ons. De Quaner en zijn klant werken daarin nauw 
samen, een echte coproductie. Ook werken partners 
samen in verschillende initiatieven. Samen sta je sterk. 
Dat ervaren wij elke dag in ons werk. Samen, werkt!’ 

Meer informatie
www.levelfivequaning.com

CisCa lamaison en erna FranCoViCh / helma lieberwerth / marja en ria borst  / Corné en Feike de keijzer

‘Het maken Van mooie Boeken en 
tiJdsCHriFten, dat is de hoofdspecialisatie 
van Boek|Design,’ vertelt Feike de Keijzer, artdirector 
en, samen met echtgenoot Corné en vader Frans 
Jansen, eigenaar van het op Landgoed Kraaiveld in 
Woudrichem gevestigde grafisch ontwerpbureau en 
uitgeverij. ‘Maar,’ voegt ze daar onmiddellijk aan 
toe, ‘behalve historische, jubileum- of kunstboeken 
voor bedrijven, stichtingen, of particulieren, ontwerpt 
Boek|Design ook jaarverslagen, brochures en logo’s. De 
variatie is groot. En als wij eenmaal aan de slag gaan, 
leggen we ons hart en ziel erin.’
uniek is dat Boek|Design, vanaf het allereerste tot het 
allerlaatste moment, bij de totstandkoming van het 
product betrokken is: van vormgeving, tot uitgeven, 
tot distributie (onder imprint van pictures publishers). 
‘Op basis van wat de klant wil, bepalen wij hoe het 
boek, de catalogus of poster eruit komt te zien. Daarbij 
realiseren wij ons als geen ander dat elk product, elke 
inhoud van een boek zijn eigen eisen stelt qua grootte, 
stijl, typografie en kleur.
‘Vanzelfsprekend worden ook andere vakmensen bij 
het creatieve proces betrokken. We hebben een rijk 
netwerk. Aan bijvoorbeeld het Golden Earring-boek 
uit 2005, dat landelijk veel aandacht heeft gekregen, 
hebben we ondermeer samengewerkt met Anton 
Corbijn, Bart Chabot en Joost Zwagerman: niet de 
eerste de besten.’
De boeken bezitten nog de bijzondere driedimensionale 
kwaliteiten waar geen digitaal product tegenop kan: ze 
zijn letterlijk zwaar, rijkelijk geïllustreerd en vormen bijna 
opzichzelfstaande kunstwerken. In de VprO-serie Van 
Dis in Indonesië (2012) pakte Adriaan van Dis tijdens 
een bezoekje aan de Balinese boekwinkel Ganesha 
niet voor niets Bali in the 1930’s uit de schappen ter 
illustratie van een mooi documentair beeldverhaal.
Behalve de boeken zijn ook de klanten van Boek|Design 
verspreid over de hele wereld. Grote namen waarvoor 
ondermeer opdrachten zijn uitgevoerd, zijn KLM, Océ 
nV en nuon. Meest verguld is Feike echter met het 
Handboek Tijdschrift, dat sinds zijn verschijning in 
2011 intensief binnen het werkveld wordt gebruikt en 
binnenkort zijn derde herziene druk beleeft. ‘Het maken 
daarvan,’ licht Feike toe, ‘was een droom. Mijn passie 
voor boeken en tijdschriften kon ik daarin helemaal 
kwijt. Ik ben bevoorrecht dat ik van mijn hobby mijn 
werk heb kunnen maken.’

Zakenpartners in  
voor- en tegenspoed: 
Double up 
SieraDen

Quaning
Samen gegarandeerd 
succes

ZuSSen van 
Zuiver geluk 
verstaan elkaar 
vanzelfsprekend!

uitgeverS met 
passie voor het vak
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Samen creëren, elkaar inspireren, 
iets moois neerzetten. Dat is het 
uitgangspunt van samenwerken. Je 
ontwikkelt samen een product, start 
een bedrijf of werkt op incidentele 
(freelance) basis samen. Maar wat 
betekent dit vanuit juridisch perspectief? 

t

Meer informatie
Micheline Don
don@gmsadvocaten.nl 
www.gmsadvocaten.nl

enZiJ Je andere aFspraken 
maakt, ben je samen – ieder voor 
een gelijk deel – eigenaar van hetgeen 
je maakt. Je deelt de rechten op het 
gezamenlijke ‘werk’ en doet de exploitatie 
samen. Heb je samen een product 
ontwikkeld, dan moet je het samen eens 
zijn over de afzetkanalen. Wil je de rechten 
op het product verkopen, dan moet je dat 
samen doen. Je kan wel zelfstandig jouw 
deel van de rechten verkopen. De koper 
wordt dan samen met jouw (voormalig) 
zakenpartner(s) eigenaar van het product 
(wat het kopen van ‘slechts’ een deel van de 
rechten minder interessant maakt). 

Gedeelde eigendom kan dus beperkingen 
opleggen en zelfs tot conflicten leiden. 
Het is daarom goed bij aanvang van de 
samenwerking afspraken te maken over hoe 
je met de eigendom en het gezamenlijke 
werk omgaat, en wat er gebeurt als de 
samenwerking onverhoopt eindigt. 

Samenwerken kan op incidentele basis 
of meer structureel, vanuit een speciaal 
opgerichte entiteit, bijvoorbeeld een B.V. In 
dat geval is de entiteit in principe eigenaar 
van de rechten, maar is het nog steeds 
noodzakelijk afspraken te maken over 
exploitatie en verdeling van de rechten als 
de samenwerking stopt. Op die manier kan 
een patstelling worden voorkomen en het 

gezamenlijke product ook na het einde van 
de samenwerking worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten verdienen 
hierbij speciale aandacht, bijvoorbeeld 
rechten op een ontwerp/product, 
merkrechten op de naam of het logo 
waaronder het product aangeboden wordt, 
de handelsnaam van het bedrijf of de 
samenwerking, maar ook domeinnamen. 
Allemaal elementen die bij elke vorm van 
samenwerking aanwezig zullen zijn. Een 
deel van die rechten moet geregistreerd 
worden, waarbij het belangrijk is af te 
spreken op wiens naam dat gebeurt (en 
wie dus de officiële houder van die rechten 
is). Wie krijgt vervolgens de rechten als 
de samenwerking eindigt en wat mag de 
andere partij dan met die rechten doen? 
Krijgt deze misschien een soort afgeleid 
recht in de vorm van een gebruiksrecht? Alle 
mogelijke afspraken zijn denkbaar.

Voor een succesvolle samenwerking zijn 
afspraken bij aanvang cruciaal, ook voor 
het geval de samenwerking eindigt. Hoewel 
men bij de start niet graag aan het einde 
denkt, komen afspraken de samenwerking 
ten goede en voorkomen zij geschillen als 
ieder zijns weegs gaat.

dE juRidischE  
invalshoEK

DE GRAVE DE MöNNINK SPlIET ADVOCATEN miCheline don

van samenwerken

Accountant Cora van Dijk en fiscalist Laura Bles-Temme 
werken beide als partner bij RSM Niehe Lancée 
Kooij Accountants en Belastingadviseurs. Laura in 
Amsterdam, Cora in Utrecht. Ze treffen elkaar deze 
keer op het kantoor in Haarlem. Dat maakt hen niet 
uit: samenwerken laat zich bij hen nooit leiden door 
grenzen.

‘We vinden het als generale adviseurs de normaalste zaak 
van de wereld om samen te werken in een team waarin ook 
specialisten zijn vertegenwoordigd. Kennis delen om de klant 
optimaal te bedienen: daar gaan onze collega’s, en wij dus 
ook, voor,’ stellen de twee die zichzelf als spin in het web zien. 
Grotendeels is de benodigde kennis aanwezig binnen hun 
eigen organisatie, waar nodig trekken zij expertise bij externe 
partners aan. Cora: ‘Dan nemen we de coördinatie van het 
traject op ons, zodat we onze rol als sparring partner serieus 
invulling blijven geven.’

Dat beaamt Laura ten volle: ‘We staan ondernemers terzijde. Of 
het nu gaat om adviesopdrachten of om controlezaken, om de 
dagelijkse financiële en fiscale gang van zaken, prestigieuze 
acquisities, spannende bedrijfsoverdrachten of het overzien 
van de consequenties van internationale aspiraties. Vandaar 
dat we ook zijn aangesloten bij RSM International. In dat 
netwerk worden kennis en kunde door professionals uit de hele 
wereld veelvuldig uitgewisseld.’

Het werk van Cora en Laura is heel divers. ‘We leveren voor- en 
nazorg, helpen waar nodig bij het heel houden van zakelijke 
(familie)banden en werken vanuit de menselijke maat. Dat 
doen wij niet alleen, dat doen ook onze collega’s, vertelt 
Laura. Dat blijft niet onopgemerkt: vaak worden ze gevraagd 
voor de begeleiding van (internationale) familiebedrijven. 
Cora: ‘Daar hebben we de familietoolbox voor ontwikkeld 
waarmee we in kaart brengen in welke fase een bedrijf zich 
bevindt, wanneer we specifieke zaken op de agenda zetten en 
welke expertise op dat moment nodig is.’ Laura: ‘Zo kun je je 
focussen op de dingen die relevant voor je cliënt zijn. Bij een 
jonge ondernemer is bedrijfsopvolging nog niet aan de orde, 
estate planning is onderwerp van gesprek bij een gevorderde 
entrepeneur en bij weer een ander staan BTW-vraagstukken 
hoog op de agenda. Strategie, bedrijfscontinuïteit en/of 
gezonde groei verdienen altijd aandacht.’ 

Om zaken goed en op tijd te onderkennen, zoeken Cora en 
Laura proactief contact. Wie wil, kan een adviesabonnement 
nemen. Cora: ‘Voorop staat dat we meedenken op de manier 
die de cliënt het prettigst vindt. Door onze korte lijnen staat 
er waar nodig altijd een multidisciplinair team klaar dat op de 
hoogte is van de zaken die spelen.’ Laura: ‘Relevante informatie 
delen met onze collega’s is onlosmakelijk onderdeel van onze 
bedrijfscultuur. Zo maken wij het vertrouwen van ondernemers 
waar.’ 

Cora van Dijk Laura Bles-Temme

Samen werkt, werk samen!

Voor meer informatie of een kennismaking, kunt u uiteraard contact met hen 
opnemen. Cora van Dijk is bereikbaar via cvdijk@rsmnlk.nl en Laura Bles-Temme 
via lblestemme@rsmnlk.nl.

Young Girls Community_RSM NLK_advertorial_DEF.indd   1 24-2-2015   10:50:29
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Zie ook 
www.perspexo.com
www.maakjebedrijfmeerwaard.nl

creëer de 
toekoMSt  
Met je eigen 
StrAtegiSch 
AdviSeur.

‘

onderdeel van  
strategische opties
perspeXo is een onafhanke-
lijk strategisch adviesbureau 
met als motto Simplicity in 
strategy.  
Efficiëntie, snelheid en lief-
de voor vakmanschap zijn 
de pilaren van perspeXo. 
Deze aanpak vertaalt zich 
in creatieve en resultaat- 
gerichte oplossingen voor 
de uitdagingen van uw 
bedrijf.
Strategische samenwerking 
is één van de opties die je 
hebt als bedrijf om te opti-
maliseren en groeien. De 
goede keuze van partners 
is key voor het bereiken 
van je doelen. Als jij en je 
bedrijf er aan toe zijn, kies 
dan de goede timing en 
creëer je momentum voor 
een waardevolle toekomst. 

nieuwe belangrijke medewerker waarin je 
om resultaat te boeken in eerste instantie 
veel tijd en energie moet stoppen. Ook als 
de samenwerking eenmaal loopt, is het van 
belang om er dagelijks aan te werken en 
intussen moet ook de normale gang van 
zaken en cashflow van je eigen bedrijf 
doorlopen.’

| Annegien Blokpoel, directeur van perspeXo  
en huisstrateeg voor groeiondernemers.

vorm te vinden die goed bij je past, dat 
kost tijd en energie. Kostbare tijd zeggen 
ondernemers. Het kan dan handig zijn om 
hulp in te schakelen van een adviseur die 
je direct verder helpt. Een adviseur zet je 
direct op het juiste pad. Dat is vaak meer 
waard dan een langdurige zelfstandige 
zoektocht. In onze ronde tafel “Strategische 
samenwerkingen, do’s & dont’s” merken 
we dat de meeste ondernemers heel veel 
hebben aan het praktische stappenplan 
dat doorlopen wordt tijdens het proces van 
vormgeven van de samenwerking.’

oVereenkomst
Verder is het verstandig om in de overeen-
komst de verdeling van inbreng en 
inkomsten vast te leggen. Wie stopt waar 
moeite in en welke beloning staat daar 
tegenover? Daar kun je rekenmodellen 
op loslaten. Dat kan bijvoorbeeld door 
een inschatting te maken van wat het zou 
kosten om een ander bedrijf het systeem te 
laten maken. Maar belangrijker is het om 
een gezamenlijk businessplan te maken 
vanuit een win/win voor beide partijen. 
neem vervolgens een periode waarin je 
de nieuwe samenwerking uitprobeert, met 
meetbare targets en een gezamenlijke 
portemonnee.  

niet te snel
‘Denk niet dat je met een strategische 
samenwerking een makkelijke oplossing 
hebt om snel door te groeien,’ waarschuwt 
Blokpoel. ‘Je kan het zien als een vorm van 
business development, maar ook als een 

we leVen op dit moment in 
een spannende periode, waarin het 
oude zakenlandschap in snel tempo – en 
in sommige industrieën radicaal – aan 
het wijzigen is. Macro-economische 
ontwikkelingen, veranderend winkelgedrag, 
lage olieprijzen, aanhoudende lage 
rentes, en terugtrekkende overheden op 
allerlei taken hebben een groot effect op 
de toekomst van landen en hun burgers, 
banken, investeerders en bedrijven. 
tegelijkertijd creëren deze trends nieuwe 
kansen voor ondernemers die inspelen op 
de gewijzigde omstandigheden. Vertrouwde 
businessmodellen en werkwijzen staan 
op losse schroeven, en de snelheid van 
ondernemen is enorm toegenomen. Er wordt 
veel flexibiliteit gevraagd van ondernemers. 
‘Wie niet mee verandert loopt het risico 
links en rechts ingehaald te worden,’ 
aldus Annegien Blokpoel, directeur van 
strategisch adviesbureau perspeXo en zelf 
12 jaar ondernemer, ‘zoek de goede 
samenwerkingspartijen op, gericht op een 
win/win toekomst.’

VertroUwen, wederZiJds 
BeGrip en doelen die 
matCHen als Basis
Wanneer onzekerheid ontstaat zijn 
vertrouwen, begrip en zelfde doelen/
missie voor ogen de belangrijkste pijlers. 
Ze vormen ook de basis voor nieuwe 
vormen van samenwerking. Het lastige is 
dat niet meteen duidelijk is of de doelen 
en het DnA van bedrijven matchen, 
en dat de tijd nemen om dit goed te 

onderzoeken door veel ondernemers niet 
als vanzelfsprekendheid wordt gezien. Een 
vergissing kan echter aanzienlijke nadelige 
financiële en organisatorische gevolgen 
hebben voor het bedrijf, maar ook een 
aanslag zijn op de energie en spirit van 
de ondernemer/manager. Een goede 
samenwerking kan juist weer zorgen voor 
versnelling en een energieboost. Kortom, het 
is de moeite waard om voldoende tijd en 
aandacht hieraan te besteden.

GeliJkwaardiGHeid en 
GeliJke inBrenG
‘Belangrijk is een eerlijke verdeling van tijd 
en energie die erin gestoken worden. De 
beste strategische samenwerkingen zijn 
die waar twee partijen gelijkwaardig in 
staan en een gelijke inbreng hebben,’ stelt 
Annegien Blokpoel. Gelijkwaardigheid 
werkt het beste als beide bedrijven ongeveer 
even groot zijn en de samenwerking voor 
alle twee belangrijk is voor de eigen 
strategie. Als er geen gelijkwaardigheid is, 
dan is het van belang om dit ook met elkaar 
te bespreken en heldere, eerlijke afspraken 
te maken. ‘Blijf dicht bij jezelf en wees 
selectief,’ zegt Annegien, ‘ook hier geldt: bij 
twijfel niet inhalen.’
 
welke Vorm past BiJ miJ?
‘Samenwerkingsvormen zijn er in vele 
vormen en maten. In grotere bedrijven zijn 
er interne specialisten – afdelingen business 
development –, in kleinere bedrijven is het 
de taak van de ondernemer en van ervaren 
salesmensen. Het is lastig om de juiste 

  

sTEEds 
bElangRijKER

PERSPEXO annegien blokpoel
> kathelijne drenth

Samenwerkingen
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met dank aan 
James Allen en Chris Zook, 
Bain & Company, voor de 
term non-negotiables. 

theoretisch  
achtergrondartikel:  
Drenth, K. & Leachman, r. 
(2014)  
From Silo to Whole.  
ISBn 978-0-9572630-1-7

Zie ook
www.thetwelve.eu

De non-negotiables hebben een objective-
rende werking tussen mensen onderling, 
omdat ze de overkoepelende organisatie-
purpose expliciet en dus bespreekbaar 
maken. Juist het verhelderen van de 
non-negotiables en het dagelijks werken 
ermee, leiden tot het inzicht dat de 
individuele bijdrage van elke collega aan 
het slagen van die uiteindelijk optimale 
klantbeleving onontbeerlijk is. Verschillen 
worden functioneel en gewaardeerd en 
zelforganisatie stijgt tot grote hoogte. 
Onderlinge strijd, inherent aan de silos, 
verandert in constructieve co-creatie. Het 
definiëren van het WHY blijkt op iedereen 
te werken als een mega-uitnodiging 
tot co-creatie van die zo belangrijke 
onderscheidende producten en diensten 
en ontsluit het potentieel voor groei in 
uniekheid. Want co-creatie is echt wat 
anders dan gezellig samen dingen doen. 
Co-creatie is vanuit je eigen functie en rol 
met verschillende collegae cross-functioneel 
telkens opnieuw met elkaar bedenken, 
proefondervindelijk ervaren en met 
voortschrijdend inzicht gestalte geven aan 
het waarde-creërende streven van jouw 
organisatie. Echter als de overkoepelende 
purpose niet helder is, dan blijft het 
onduidelijk wat mensen in een organisatie 
met elkaar verbindt en waar ze met elkaar 
voor willen gaan. Hoe zeer iedereen dan 
ook zijn stinkende best doet, verder dan 
suboptimalisaties kom het nooit. 

Samengevat zitten we hier in het Westen 
in een seismische cultuurverschuiving van 

hokjesdenken en -handelen naar als individu 
weer verbonden zijn met en bijdragen aan 
het organisatiestreven als geheel. Door de 
purpose helder met elkaar te definiëren 
ontstaat er tractie en wordt de integratie 
ervan buitengewoon aantrekkelijk in het 
dagelijkse denken en doen. Iedereen wil 
immers in de eerste plaats dat werk zinvol 
is en bijdraagt aan iets wat wezenlijk is in 
het leven van anderen. Hoe scherper de 
definities van de non-negotiables, des te 
groter hun betekenis en des te krachtiger 
de samenhang in de organisatie-identiteit 
die ze onthullen met als gevolg dat 
medewerkers weer verbinding ervaren met 
de ‘bovenleiding’. 

non-negotiables rijgen bij intensief gebruik 
alles aaneen. Of de organisatie een 
matrix-, piramide- of murmuratievorm heeft, 
non-negotiables versterken de samenhang 
en maken de koppeling met zaken zoals 
visie, missie, strategie en gangbare 
management-instrumenten naadloos en 
vanzelfsprekend. Doordat de informatie 
over het organisatiestreven als geheel door 
het werken met non-negotiables overal in 
doorklinkt, wordt de organisatie meer dan 
de som der delen. Leiders die het als hun 
opgave zien organisaties uit te nodigen tot 
het co-creëren van purpose zijn de business-
integere leiders van de toekomst. Zij zijn het 
die als geen ander begrijpen dat ‘wij’ niet 
zonder Why kan. 

e
Geen wij zonder 

WhY? 
CHte Co-Creatie kan alleen ontstaan 
als de purpose, de bedoeling van de 
organisatie, voor iedereen helder is. 
Bedoeling is de beweegreden waarom de 
organisatie ooit is opgericht, het streven 
producten te maken en diensten te leveren 
waarvan klanten de waarde kunnen 
ervaren. Bijvoorbeeld een auto die je 
koopt om de vrijheid te kunnen ervaren om 
van A naar B te rijden. Of een medische 
ingreep die je ondergaat om er beter van 
te worden. Die producten en diensten 
komen er natuurlijk alleen bij de gratie van 
mensen. Zij zijn het die in organisaties met 
elkaar ideeën omzetten in iets waar klanten 
echt behoefte aan hebben. En als dat niet 
alleen goed, maar ook onderscheidend 
gebeurt zijn geld, inkomen en ruimte om te 
investeren aannemelijke uitkomsten. 

Maar hoe komen die waardevolle 
producten en diensten, waar we er allemaal 
wel een paar van kunnen opnoemen, in 
werkelijkheid tot stand? En hoe krijgen de 
medewerkers van zo’n bedrijf het voor 
elkaar met zijn allen zo onderscheidend te 
zijn? En waarom staan er schijnwerpers op 
het ‘Why’ en ‘purpose’? 

Sinds Frederick Winslow taylor, de 
grondlegger van de wetenschappelijke 
bedrijfsvoeringsgedachte, zijn organisaties 
uit oogpunt van productiviteit steeds 
efficiënter ingericht in eenvoudig te 
managen afdelingen, elk met de opgave 
aan het hele waarde-creatieproces een 
afgebakende bijdrage te leveren. Met de 

focus op efficiëntie in deze ‘silos’ is het 
bewustzijn voor het waarom van de hele 
organisatie, op de achtergrond geraakt. 
Blijk hiervan is het geringe aantal mensen 
dat zich in organisaties nog met het streven 
naar waarde-creatie voor klanten verbonden 
voelt. 

nu leven we in een wereld van constante 
verandering die zo onvoorspelbaar 
en oncontroleerbaar is geworden 
dat organisaties, om de moordende 
concurrentie het hoofd te kunnen bieden, 
eenvoudig moeten kunnen inspelen op 
snel veranderende behoeften van klanten. 
Het antwoord op hoe je dat het beste en 
ook in co-creatie met stakeholders doet, 
is echter steeds minder te vinden in het 
nog slimmer inrichten van structuren en 
systemen. De enige mogelijkheid om als 
organisatie coherent te opereren is door 
het een abstractieniveau hoger te zoeken, 
namelijk in de organisatie-‘non-negotiables’, 
in datgene dat ‘niet onderhandelbaar is’. 
non-negotiables zijn de parameters van 
‘purpose’, het unieke waarde-creërende 
vermogen van de organisatie waarmee 
ze zich onderscheidt van alle andere. 
In de praktijk blijkt dat organisaties die 
zich bewust zijn van hun non-negotiables 
van purpose buitengewoon succesvol 
en onderscheidend zijn. Zij die ervaring 
hebben met het werken met non-negotiables 
spreken ook wel van het DnA of de rode 
draad die hen in hun evolutionaire groei 
begeleidt. 

ThE TWElVE B.V. kathelijne drenth
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WIj HEbbEN SAMEN MET 
THEATERGROEP DE KALE (met de 
bekende acteur en regisseur Vastert 
van Aardenne als artistiek leider) 
onze krachten gebundeld en het 
Veiligheidstheater geproduceerd. 
Deze productie hebben we 
gezamenlijk ontwikkeld en is 
gefinancierd met crowd funding. 
Het veiligheidstheater is een 
vliegwiel dat zorginstellingen 
inzetten bij het stimuleren van 
het veiligheidsbewustzijn van de 
medewerkers.

Marlies Telgenkamp/QHC

IN HET ALExANDER MONRO 
bORSTKANKERzIEKENHUIS zijn 
verschillende medisch specialisten 
borstkankerspecialist geworden. Ze 
hebben bewezen betere kwaliteit van 
zorg te leveren door continu samen te 
werken; ze zitten in dezelfde kamer en 
zien alle patiënten gezamenlijk.

Kirsten Huibregtsen/Alexander Monro Ziekenhuis

Binnen SnS Bank heb ik het SUPERPROMOTER 
programma opgezet, geïnspireerd op de boeken 
De Superpromoters en De enthousiasme trilogie. Het 
programma is uiteindelijk voor alle merken van SnS 
retail Bank opgezet. Superpromoters zijn collega’s die 
enthousiast zijn over ons bedrijf, dit graag delen en 
invloed hebben binnen het bedrijf. Dit heeft geleid tot 
een heel andere manier van samenwerken, waarbij 
vooral gekeken wordt naar de positieve voorbeelden om 
dat te versterken.

Patricia Devlaeminck, SNS Bank

WIjKONTMOETINGSCENTRA rotterdam prins Alexander: ontmoeting en dagbesteding in Huis van 
de wijk. Deels fysiek en deels virtueel centrum waar mensen uit de buurt elkaar ontmoeten, activiteiten 
ontplooien en vrijwilligerswerk doen. plus waar kwetsbare mensen die behoefte hebben aan een vorm 
van dagbesteding terecht kunnen. Denk aan mensen met dementie, mensen met een verstandelijke of 
psychiatrische beperking.

Mieke van Gorcom, Laurens

jILSTER is de naam van mijn bedrijf en ook 
de naam van de webapplicatie waarmee je 
samen met je eigen redactieteam je eigen 
persoonlijke tijdschrift kunt maken. Voor 
een verjaardag, bruiloft, afscheid van een 
collega. Maar ook voor een glanzende 
bedrijfspresentatie of jubileumuitgave.

Karin Kroodsma/Jilster

HHET PROjECT School2Care is in 
volledige samenwerking met vier 
stichtingen ontstaan. Ik was hiervoor 
de eindverantwoordelijke bij het tot 
stand komen en de implementatie.  
Zie www.school2care.nl

Marjan Koopman/Spirit

bIj CROON ELEKTROTECHNIEK werken 2500 
medewerkers, waarvan slechts 198 vrouwen. Daarom 
wil Croon het aantal vrouwen verhogen. Om de 
organisatie aantrekkelijk te maken voor vrouwen is 
het vrouwennetwerk Curie|us opgezet door enkele 
vrouwelijke medewerkers. Via het netwerk delen de 
vrouwen kennis en ervaringen met elkaar en verzorgen 
zij interessante netwerkbijeenkomsten en workshops.

Nathalie Hofman/CroonM
MOvIMENTO GAAT UIT  
vAN DE KRACHT vAN SAMEN
Samenwerken doe ik met mijn 
partner Ingrid. Wij, als ‘ouder’ 
en ‘pleegouder’ van ons bedrijf 
Movimento. Gelijkwaardig in 
aandelen, maar Ingrid als founding 
mother. 
reeds 10 jaar delen wij zakelijk lief 
en leed, reflectie helpt ons daarbij. 
Soms een werkoverleg, liever 
nog die dag samen de sauna in! 
Daar wordt nieuw gedachtegoed 
geboren!

Astrid Booij-Lievers/Movimento

Met FLOOW2 Healthcare ben ik bezig zorgorganisaties 
hun capaciteit in de vorm van materieel, faciliteiten en 
kennis, die zij (tijdelijk) niet gebruiken, beter te laten 
benutten. Wat door de een (tijdelijk) niet gebruikt wordt, 
kan voor de ander juist heel nuttig zijn. Middels een 
online platform kunnen organisaties hun stilstaande 
capaciteit onderling verhuren en verkopen.  
Op deze manier creëren organisaties een  
extra verdienmodel voor zichzelf en bovendien is het 
nog duurzaam ook!

Lieke van Kerkhoven/Floow2

DRIE ONDERNEMENDE 
vrouwen (artsen) hebben 
met elkaar een kliniek voor 
Vrouwenzorg opgezet, met 
het label: topzorg vrouwen.

Manon van Leeuwen/Valeo 
Zorginnovatie

IN DE MUSEUMWERELD versterken instellingen 
elkaar door samenwerking. Zo werken het Van Gogh 
Museum en het rijksmuseum bijvoorbeeld samen op 
het gebied van beveiliging en communicatie en voor 
de grote tentoonstelling ‘Munch : Van Gogh’ is een 
randprogramma ontwikkeld in samenwerking met een 
aantal culturele instellingen zoals Eye Film, De Balie en 
het Concertgebouw.

Jacqueline Rutten/Van Gogh Museum

sSOMS KOM IK ER NIET UIT IN M’N EENTjE: die sollicitatie, 
reorganisatie of lastige medewerker. Gelukkig zijn er dan mijn 
intervisie-dames met de juiste vraag of netwerktip. natuurlijk 
scheelt het dat we elkaar al twintig jaar treffen. Ooit allen lid van 
het Vrouwennetwerk Marketing & Communicatie en nu beland 
rond de directietafel; als adviseur of als leidinggevende. En zo 
blijven we leren, samen. 

Marleen Rechsteiner adviseert professionals bij hun personal branding 

MET bEWUSTWIjzER, de 
duurzame schoolmethode, zetten 
we duurzaamheid binnen basis- en 
voortgezet onderwijs op de kaart. 
We werken in en met scholen 
en betrekken bedrijven bij de 
opdrachten en projecten die we 
doen. Zo zijn we onlangs een 
samenwerking met IKEA aangegaan. 
Zij leveren ons meubilair voor ons 
Experience Lab en wij geven het 
duurzaamheidsteam een dagdeel 
voor de workshop creativiteit en 
duurzaamheid. 

Karin Nettenbreijers/BewustWijzer

VOORBEElDEN Van samenwerken
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Wilt u meer weten over deze 
ontwikkelingen of u scholen 
in de kwaliteiten die dat van 
leiders vraagt, bekijk dan de 
website: 
www.asscherconsultancy.nl of 
www.begemannconsultancy.nl 
of www.power2connection
menwomen.nl

de rol Van mannen
Als je over langere tijd de rol van mannen 
(in nederland) bekijkt, is het tot minimaal 
een halve eeuw geleden vanzelfsprekend 
geweest dat de man voor het inkomen 
zorgde en vrouwen voor het gezin. Zeker 
in nederland met zijn moederschap- en 
kindvriendelijke cultuur betekende een vrouw 
die een baan van betekenis buitenshuis had 
‘een schande voor de man’ en een ‘slechte 
moeder’. Wat heeft dat gevraagd van 
mannen en onze perceptie van mannen?
Mannen zijn hun identiteit in deze tijden 
gaan veranderen. Bijna ongemerkt is het 
niet meer verrassend om tegen een uur 
of zes een man in een supermarkt tegen 
te komen die met kind in de buggy zijn 
boodschappen doet. topmannen worden 
nu ook geroemd omdat ze over zoveel 
verbindende of dienende kwaliteiten als 
leider beschikken. 
Interessant is de eerste aankondiging van 
de Barber Conference in de Volkskrant 
van woensdag 21 januari te lezen. De 
uitgenodigde gender-expert todd Minerson 
laat mannen in een aparte groep praten over 
‘mannelijkheid’. Op de voorpagina staat 
de eerste Vn-mannentop aangekondigd 
als: ‘Hierbij beloof ik vaker de afwas te 
doen.’ Een quote van de ambassadeur van 
palestina. Een goedbedoelde inspanning van 
een zestiger die dan ook meteen door een 
vrouwelijke commentator ervan wordt beticht 
‘een persoonlijk aardigheidje’ aan te bieden, 
in plaats van economische noodzaak als 
reden voor de emancipatie van vrouwen te 
omarmen. Een prachtig voorbeeld hoe er 
in de praktijk van alledag op elkaar wordt 
gereageerd.
uit onderzoek weten we inmiddels dat een 
sterke eigen identiteit als persoon of groep 
maakt dat je veel beter kan openstaan voor 
verschillen. Daar hebben mannen (en ook 
vrouwen overigens) nog wel wat werk te 
doen. Want het zoeken naar een ‘nieuwe 
identiteit’ voelt op korte termijn als je macht 
en privileges verliezen. Er moet dus wel 
een hoge urgentie zijn om daaroverheen 
te stappen en de rationele bewijzen voor 
economisch duurzame meerwaarde te 
kunnen aanvaarden. 

sHared leadersHip
Mensen die in deze veranderende 
complexe wereld leiding moeten geven, 
hebben een breed repertoire aan skills 
nodig, waarvan het zeer de vraag is of 
dat in één persoon vertegenwoordigd kan 
zijn. De urgentie is hoog om de feminiene 
en masculiene kwaliteiten van leiders te 
benutten. Het gaat over de toekomst van 
de duurzaamheid van onze zorgsystemen. 
Shared leadership zorgt ervoor dat mannen 
en vrouwen zonder (re)actieve strijd in staat 
zijn om elkaars complementaire kwaliteiten 
te benutten. Maar shared leadership houdt 
meer in: gedeelde verantwoordelijkheid, 
hetzelfde salaris, gezamenlijke beoordeling 
op gezamenlijk resultaat.

wat is erVoor nodiG?
>  Besef van de waarden die wij in deze 

veranderende tijden nodig hebben voor 
een duurzame ontwikkeling van onze 
zorgsector.

>  Besef van de competenties die dat van 
ons vraagt: masculiene naast feminiene 
competenties: mannen en vrouwen 
‘schouder aan schouder’. Shared 
leadership. 

>  Mannen en vrouwen hebben een sterke 
ontwikkeling nodig van hun identiteit. 
Mannen en vrouwen hebben daarvoor 
elk hun eigen werk te doen. Zelfreflectie, 
onderzoek van eigen bias, zonder 
vooroordeel leren zijn.

>  Het naast elkaar kunnen benutten van 
hun competenties, vaardigheden en 
invalshoeken is de uitdaging voor 
het leiding geven aan de nieuwe 
ontwikkelingen: co-creation. 

>  Het leren de dialoog te voeren met 
respect voor elkaars percepties en 
interpretaties over succes en leiderschap. 
Co-communication.

Eigenlijk zeg ik niet iets wat we nog niet 
weten. Maar wel wat we nog nauwelijks 
doen. Laten we daar vorm aan geven.

ASSChER CONSUlTANCY Caty assCher
> inge nuijten

> suzanne wolFF & marion damgraVe
> maria Van nieukerken

> paulien assink / hein gubbels 
> stephanie klein nagelVoort-sChuit

> petri baX
> désirée struijk en judith geerdinCk

Wij zijn in de 21ste eeuw terechtgekomen in een nieuw tijds-
gewricht. Bestaande oplossingen werken niet goed meer. Het 
gaat economisch slechter. Door de globalisering en toenemende 
immigratie en daarmee gepaard gaande diversiteit neemt de 
complexiteit van de vraagstukken waar wij mee te maken krijgen 
toe. Er zijn grenzen aan de groei en dat vraagt om reflectie en 
innovatie voor de overleving. Er moeten keuzes gemaakt worden 
voor duurzame oplossingen in deze nieuwe wereld. nieuwe 
waarden dienen zich aan. Er is ander leiderschap nodig.

Mannen & vrouwen 

zijn samEn  
dE lEidERs van 
dE ToEKomsT

i
innoVatie
k zie nieuwe experimenten ontstaan waar 
de zorg in het ziekenhuis zich verbindt met 
een netwerk van regionale zorgaanbieders. 
Het gebruik van internet in voorlichting en 
medisch advies ontwikkelt zich sterk en geeft 
mensen meer eigen verantwoordelijkheid. 
Er ontstaat meer oog voor de diversiteit van 
patiënten en de betekenis daarvan voor 
diagnostiek en behandeling. Om maar een 
paar voorbeelden te noemen.

de rol Van VroUwen
tegelijkertijd zie ik het aantal vrouwelijke 
leiders in de zorg toenemen. Is dat een 
goede ontwikkeling of is er toch nog wat 
anders nodig?
De emancipatie van vrouwen is in de 
afgelopen halve eeuw enorm toegenomen. 
Meer dan de helft van de studenten is 
vrouw. Het aantal vrouwen op management- 
posities is sterk toegenomen, vrouwen 
verenigen zich in netwerkgroepen en 

creëren een gedifferentieerd gevoel over 
hun identiteit als vrouw, moeder en leider. 
De rol van vrouwelijke commissarissen of 
toezichthouders die van bovenaf invloed 
uitoefenen op de noodzaak ‘breder’ naar 
talent te kijken versterkt zich. Vrouwen als 
directeur herkennen de talenten van vrouwen 
eerder en benoemen hen op posities van 
invloed. Het is een goede ontwikkeling dat 
er meer rolmodellen komen die tonen dat 
er meer diversiteit in leiderschapbeelden 
mogelijk is, zonder verlies van resultaat of 
succes. 
Vrouwen vinden het belangrijk op basis 
van hun professionaliteit gezien en erkend 
te worden. Het moet over zijn met het 
aantonen dat zij net zo goed als mannen 
zijn. De discussie over ‘gender’-verschillen 
roept gemengde gevoelens op. Dat heeft  
te maken met het gevoel dat vrouwen zich 
niet willen afzetten tegen mannen, maar 
samen met mannen leiderschap willen 
nemen.
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Zie ook 
www.ingenuijten.nl
www.redpoint-company.com/nl

over de auteur
Dr. Inge nuijten is expert  
op het gebied van 
dienend-leiderschap en 
vitaliteit. Zij promoveerde 
in 2009 aan de rotterdam 
School of Management, 
Erasmus universiteit op het 
onderwerp dienend-leider-
schap. Haar filosofie is: 
‘rijkdom is het verrijken van 
anderen’. Via haar bedrij-
ven redpoint Company en 
InSpt bevordert zij met 
plezier persoonlijk leider-
schap en zet zij zich in voor 
topprestaties met positieve 
maatschappelijke impact.

kernliteratuur:
Hardin, G. (1998).  
Extensions of ‘the tragedy 
of the Commons’. Science, 
280 (5364): 682–683.
nuijten, I. (2012).  
Echte leiders dienen.  
Den Haag, nederland: 
Academic Service.
Sinek, S. (2014).  
Leaders eat last.  
London: penguin Books.

onVeiliGHeid VeroorZaakt 
stress. We maken dan het stofje 
cortisol aan. In vroeger tijden was dit een 
functionele fysiologische reactie om snel te 
kunnen vechten of vluchten en om anderen 
te waarschuwen. In de huidige tijd, waarin 
velen continu onder druk staan of zich 
onveilig voelen, wordt dit stresshormoon 
niet meer zo natuurlijk geneutraliseerd als 
vroeger. We werken gespannen door. 
Langzaam aan bouwt de cortisol zich in ons 
systeem op. Hierdoor worden we minder 
empathisch en dienstbaar. Sterker nog, we 
worden er meer paranoïde en egoïstisch 
door. Bovendien ondermijnt cortisol het 
immuunsysteem en onze groei. We krijgen 
sneller pijntjes en gezondheidsklachten, en 
dat maakt ons ook nog eens minder vrolijk.

De inrichting van de huidige maatschappij 
stimuleert dus vooral de aanmaak van 
dopamine en cortisol. De mens wordt 
hiermee als het ware voor de gek 
gehouden. Op korte termijn lijkt het fijn 
te voelen (kick), maar in wezen is het 
uitputtend, leeg en de kick dus slechts 
van korte duur. Stofjes als serotonine en 
oxytocine maken ons wel gezond, vrolijk 
en sterk. Serotonine is verantwoordelijk 
voor gevoelens van trots en status, 
(publieke) erkenning is daar bijvoorbeeld 
belangrijk voor. Als je successen deelt met 
vrienden, familie en collega’s, dan groeit 
de gezamenlijke trots en het onderling 
vertrouwen. terwijl jij een serotonine-
shot krijgt, krijgen je naasten dit ook. Dit 
zie je bijvoorbeeld terug bij succesvolle 

sportteams, die doen het vaak ‘voor’ hun 
coach. 

Oxytocine is ook een krachtige booster van 
samenwerking en je immuunsysteem. Het 
stofje ontstaat bij fysiek contact, positieve 
menselijke interactie en goedgeefsheid. Bij 
goedgeefsheid gaat het overigens niet over 
het geven van geld, maar om dingen die 
er echt toe doen: tijd en energie. Het gaat 
om dingen doen waarbij je er niets voor 
terug verwacht. Onze lichamen proberen 
ons dingen te laten doen waardoor we 
ons goed voelen. Vanuit evolutionair en 
fysiologisch oogpunt is het dus logisch 
dat samen werkt! Hoe meer oxytocine 
in je lichaam, hoe kleiner de kans op 
verslaving, hoe sterker je immuunsysteem, 
hoe makkelijker je problemen oplost, hoe 
creatiever en hoe guller je wordt. Hoe 
meer we zorg voor elkaar dragen, anderen 
dienen, hoe veiliger we ons voelen en 
hoe meer we ons thuis voelen, hoe beter 
we presteren en hoe beter anderen gaan 
presteren. Dienstbaarheid is fysiologisch 
gezien dus logisch en gezond. Kortom, 
dienend-leiderschap en samen werkt! 

DOOR InGE nuIJtEn FOTO BArt MAAt

i
diEnEnd–
lEidERschap:
n onZe maatsCHappiJ ontstaat 
steeds meer de roep om samenwerken, 
participeren en co-creëren. Maar is dat wel 
zo logisch? Is de mens niet een egoïstisch 
wezen, dat vooral zelf wil overleven? 
Evolutionair gezien denk je wellicht aan 
‘survival of the fittest’ – de sterksten overleven 
– ieder voor zich. Zo simpel werkt de mens 
echter niet. We zijn een complex systeem, 
gemaakt om samen te overleven. Diep in 
ons DnA zit dat wij om elkaar geven en 
voor elkaar willen zorgdragen. Groei en 
ontwikkeling van anderen, betekent groei 
en ontwikkeling voor onszelf. Samenwerken 
komt de overleving en vooruitgang van de 
mens ten goede. 

Op allerlei plekken zien we echter 
mensen die zich verrijken, zich proberen 
te positioneren boven anderen, mensen 
die gaan voor eigen (korte termijn) gewin. 
Klopt bovenstaand perspectief dan wel?! 
In de kern zijn we allemaal mensen en 
hebben we elkaar nodig om te genieten 
en mooie dingen te creëren. In de huidige 
overprikkelde samenleving staan echter 
veel mensen verder van hun authentieke 
zelf, hun kern, af. Je kunt dat zien als ‘uit 
vorm zijn’. Door de context ga je je op een 
onnatuurlijke manier gedragen. Je neemt 
niet meer de tijd jezelf vragen te stellen en 
dingen te doen die wezenlijk zijn voor je 
levensgeluk. Fysiologisch gezien is daar een 
verklaring voor.

positieve gevoelens worden veroorzaakt 
door stofjes in ons lichaam. De stof endorfi-

ne maskeert bijvoorbeeld pijn en dopamine 
maak je aan als je iets voor elkaar krijgt, het 
stofje maakt je doelgericht. Functionele stof-
jes dus om door te zetten, jezelf te ontwikke-
len en doelen te verwezenlijken. Dopamine 
is echter ook heel verslavend. Dopamine 
wordt namelijk tevens aangemaakt door het 
gebruik van alcohol, nicotine, gokken en je 
telefoon (likes, what’s apps, sms’jes). Je kunt 
ook verslaafd raken aan prestaties. Iedere 
keer als je je doelen bereikt, de cijfers haalt, 
een bonus krijgt, krijg je een dopaminekick. 
Zo gaan mensen over de schreef, ze willen 
steeds meer en meer, steeds weer de kick. 
Verslaafden gaan heel ver om hun kick te 
krijgen, vaak zelfs ten koste van hun relaties 
en middelen. Daarin schuilt een probleem.

Dat probleem is er niet als er een balans is 
in het menselijke systeem. Vroeger was die 
balans makkelijker te handhaven dan in de 
huidige digitale en betonnen maatschappij. 
De balans wordt namelijk bevorderd door 
de stofjes serotonine en oxytocine. Deze 
twee stofjes zorgen voor fijne gevoelens, 
zoals voldoening, trots, vertrouwen en 
liefde. In tegenstelling tot endorfine en 
dopamine, maak je serotonine en oxytocine 
vooral aan in connectie met anderen. Deze 
pure geluksstofjes zorgen ervoor dat we 
samenwerken, ze versterken onderlinge 
banden. Wanneer we voelen dat we bij 
elkaar horen, voelen we ons sterk. Als je 
je echter zorgen maakt of mensen er echt 
voor je zijn, dan kost dat energie, het 
verzwakt je, je doet er alles aan om jezelf in 
veiligheid te brengen. 

REDPOINT-COMPANY inge nuijten
> suzanne wolFF & marion damgraVe
> maria Van nieukerken
> paulien assink / hein gubbels 
> stephanie klein nagelVoort-sChuit
> petri baX
> désirée struijk en judith geerdinCk

Samen werkt!
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Zie ook 
www.mariavan 
nieukerken.com 

n de mUZiek is een opmaat het 
gebaar dat de dirigent maakt vóór de inzet 
van koor/orkest, waarin tempo, karakter, 
dynamiek en articulatie besloten liggen. Het 
komt er op neer dat je als dirigent dit alles 
in één gebaar tot uitdrukking brengt, op 
zo’n manier dat iedereen snapt wat er de 
volgende seconde moet gebeuren. naast 
muzikale vaardigheden zijn psychologische 
en didactische kennis onmisbaar om een 
vaak grote groep mensen te inspireren tot 
een eensluidende uitvoering. De dirigent 
dient het grotere geheel & doel voor ogen 
te houden, zowel wat betreft de artistieke 
prestatie, als wat betreft lange termijn 
strategie, people management, public 
relations en financiën. tenslotte opereert een 
dirigent meestal onder grote tijdsdruk met 
onverbiddelijke deadlines (de concerten). 

Voor mijn workshops binnen bedrijven – 
waar doorgaans geen noot gezongen 
wordt – heb ik oefeningen ontwikkeld 
vanuit mijn ervaring in de muziek- en 
theaterwereld. 

De oefeningen zijn gebaseerd op het 
verkrijgen van extreme concentratie, contact 
en focus, waardoor het mogelijk blijkt om 
als leider of groep dingen te doen waarvan 
je niet verwachtte dat het mogelijk was. Ik 
zorg altijd voor een snelkookpan-moment: 
een opdracht onder tijdsdruk. Grotere 
concentratie, opener zintuigen, kortom een 
verhoogde staat van paraatheid. Mijn doel 
is dat deelnemers een aantal momenten 
ervaren van volledige concentratie en focus, 
van waaruit contact gemaakt kan worden 
met anderen en samen iets gecreëerd kan 
worden. Een opmaat is immers tevens een 
kleine gebeurtenis die de aanzet is tot 
nieuws of groters. De rol van de leider/
manager is deze opmaten te creëren en 
daarbij het beste te halen uit elk individu. 

Zelf ervaar ik op momenten van echte 
concentratie een diepe verbondenheid met 
de mensen om me heen. Het bijzondere van 
muziek is dat het gaat om een ervaring op 
hetzelfde moment in dezelfde ruimte, hoewel 
dirigent, musici en publiek allemaal hun 
eigen rol spelen.
Iets van deze bijzondere manier van contact 
hebben met anderen en wat dit contact te-
weeg kan brengen probeer ik door te geven 
in mijn muzikale carrière en daarbuiten.

Voor mijn workshops maak ik voor opdracht-
gevers een plan op maat. Ik vind het erg 
interessant en leerzaam om me te verdiepen 
in hun specifieke vragen en wensen. 

aRTisTiEK
leiderschap

i

Maria van nieukerken: ‘Sinds 2000 werk ik als dirigent en 
artistiek leider in nederland en daarbuiten. Ook verzorg 
ik onder de naam Opmaat workshops voor bedrijven over 
leiderschap en groepsdynamiek. uitgangspunt: een gefocuste 
en betrokken geest leidt tot meer creativiteit en productiviteit. 
Stelling: als mensen zich verantwoordelijk en écht betrokken 
voelen bij het grotere geheel/doel, leidt dit tot duurzame 
inzetbaarheid, een beter product en financieel voordeel.’

maria Van nieukerken
> paulien assink / hein gubbels 

> stephanie klein nagelVoort-sChuit
> petri baX

> désirée struijk en judith geerdinCk

Zie ook 
aardvandeleider.nl

eidersCHap is een holle frase en 
betekent op zichzelf niets. Het is de leider 
die leiderschap kleur en betekenis geeft, 
de mens die leiderschap maakt. De hele 
persoonlijkheid wandelt het kantoor binnen. 
Met alle behoeftes, vreugde, frustraties, 
verdriet, schaduwzijden, zonnige kanten, 
historie.
Waar het ons om gaat is dat de leider zich 
bewust is wie zij is, omdat dit van invloed is 
op hoe zij werkt. Het wie is hier de baas!

Bij degenen met wie zij samenwerkt en aan 
wie ze leiding geeft, werkt dat precies zo. 
Ook daar is het wie bovenliggend, ook 
daar gaat het primair om de mens. Als de 
leider zich opent en anderen de ruimte geeft 
om dit ook te doen, komt er potentieel vrij, 
er ontstaat vrije ruimte. Voor persoonlijke  
en teamontwikkeling is vrije ruimte een 
voorwaarde.

Wij gaan hierbij uit van een 
vanzelfsprekende gelijkwaardigheid 
tussen mensen en de wil om de ander 
werkelijk te ontmoeten. Camus zegt het 

in het citaat boven aan deze pagina heel 
treffend: loop naast mij en wees mijn 
vriend. Wat ons hierin aanspreekt is de 
verbondenheid en het samen optrekken 
waardoor mensen van nature geneigd zijn 
om het beste van zichzelf te geven. Het 
leidt tot betrokkenheid, motivatie, plezier en 
prestatie.
De wil om de ander werkelijk te ontmoeten 
is ook een letterlijke ontmoeting. Door 
mensvriendelijk te zijn en je fysiek tussen 
de mensen in en buiten de organisatie te 
bewegen, blijft de leider in gesprek met de 
stem in de organisatie en voorkomt zij dat 
zij geïsoleerd raakt in een ivoren toren.

In al onze activiteiten is de natuur 
een wezenlijke leerbron. Veranderen, 
diversiteit, groei, overleven en dealen met 
de realiteit is voor de natuur dagelijkse 
kost. Daarbij weerspiegelt de natuur fijntjes 
onze eigen aard. Buiten zijn is genieten, en 
het nuttige en aangename verenigen!
De leider die dit onderschrijft is bij De aard 
van de leider op de juiste plek.

De aard van de leider – de groene wij – is het 
buitengebied waar het goed grazen is voor leiders 
die het avontuur zien in leven en werk, bij willen 
dragen aan de wereld klein en groot, en er plezier 
in hebben ongebaande paden in zichzelf en de 
omgeving te ontdekken en te verkennen.

l

don’t wAlk behind Me;  
i MAy not leAd. 
don’t wAlk in front of Me;  
i MAy not follow.
juSt wAlk beSide Me  
And be My friend.

Albert Camus

‘

AARD VAN DE lEIDER suzanne wolFF & marion damgraVe
> maria Van nieukerken
> paulien assink / hein gubbels 
> stephanie klein nagelVoort-sChuit
> petri baX
> désirée struijk en judith geerdinCk
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www.paulienassink.nl
www.theprideofpal.nl

stil zijn, ruimte laten voor de ander om 
in te brengen; niet voor op het podium, 
maar iets meer achterin of zelfs in de 
coulissen plaatsnemen. Waardevol 
partnerschap wordt mogelijk als ieder van 
ons de meer actieve mannelijke kanten 
in samenspel kan laten komen met de 
ontvankelijke vrouwelijke kanten die elke 
pionier in zich heeft. 

>   De gezamenlijke uitdaging om te durven 
onderkennen dat verschillen in de 
vorm van authentieke verscheidenheid 
waardevol zijn, alsook schuring in de 
vorm van tough love. Zijn we vaak 
niet nog te voorzichtig om vanuit 
betrokkenheid confronterende situaties aan 
te gaan uit angst dat de relatie sneuvelt 
of kraakt? terwijl juist die gepassioneerde 
wrijving een noodzakelijke voorwaarde is 
om te kunnen komen tot onverwachte en 
rijke uitkomsten. Eigenheid krijgt zonder 
schuring geen kans. Maar ook kan een 
dergelijke confronterende stevigheid 
nodig zijn om een pionier die tijdelijk 
in het harnas schiet er snel weer uit te 
helpen.

>   De ervaring dat partnerschap met 
vallen en opstaan mag groeien tot een 
duurzaam bondgenootschap. Het kan zijn 
dat er in de beginfase meteen een soort 
‘verliefde’ klik is tussen partners. Wanneer 
partners voelen dat er een gezamenlijke 
purpose wordt vormgegeven, dan kan 
het heel snel gaan met het aangaan van 
een diepe verbinding. Het komt echter 
ook regelmatig voor dat er eerst heel 
wat gestreden moet worden voordat de 

verbinding de precieze vorm gevonden 
heeft. 

>  Het vermogen om bij iedere opgave 
te kijken of de juiste partners aan tafel 
zitten. partnerschap mag niet leiden tot 
exclusiviteit en het weren van anderen. 
Het partnerschap dient iedere keer weer 
dienstbaar te zijn aan de purpose en 
de opgave waar je samen voor staat. 
Er zijn momenten dat er wisselingen of 
aanvullingen nodig zijn om die purpose 
optimaal te kunnen realiseren. 

De levenskunst om jezelf te ontwikkelen in 
het aangaan van duurzame en waardevolle 
partnerschappen is te leren. Er is sinds 
2010 een broedplaats en opleiding  
waar inmiddels ruim 100 pioniers in 
Authentiek Leiderschap (pAL; zie ook  
www.theprideofpal.nl) in ontwikkeling 
zijn om te leren hoe je het beste uit jezelf 
en anderen kunt halen om zo optimaal 
dienstbaar te kunnen zijn aan wat deze tijd 
van ons vraagt!
    

DOOR pAuLIEn ASSInK En HEIn GuBBELS

w

 Partnerschap als

lEvEns-
KunsT

e leVen in een tUrBUlente 
tiJd. Het volledig potentieel dat we 
als mensheid momenteel in huis hebben 
is meer dan ooit nodig om volwaardig 
op deze prachtige planeet te kunnen 
blijven samenleven en te genieten van 
alle rijkdom die de aarde biedt. Waarbij 
dat wat beschikbaar is, evenwichtiger en 
gelijkmatiger wordt verdeeld ten behoeve 
van iedereen ongeacht de plek waar je 
geboren wordt. De huidige economische, 
financiële en sociale crises laten zien dat 
we niet op de oude voet door kunnen gaan. 
Het moet anders en dat kan ook. 

In dit tijdsgewricht willen we ieder 
uitnodigen tot de viering van partnerschap: 
we willen en kunnen het niet meer alleen 
als afzonderlijke persoon. De tijd van de 
eenzame wolf is voorbij. Waarde(n)vol 
bondgenootschap is een noodzaak bij het 
aangaan van de complexe uitdagingen 
waar we hier en nu voor staan. 

waar HoUdt samenwerkinG 
op en start partnersCHap? 
Samenwerking gaat veelal over 
een professionele relatie waarbij er 
wordt samengewerkt. Er is meestal 
overeenstemming over de vakmatige 
standaarden (gedeelde opvattingen) met 
betrekking tot wat er gedaan moet worden 
en hoe dat dient te gebeuren. partnerschap 
gaat veel verder. Dat gaat over waar je 
samen voor wilt gaan en hoe je elkaar 
support biedt om dat voor elkaar te krijgen. 
partnerschap gaat over heelheid. Het 

samenkomen en in elkaar vallen van alle 
puzzelstukjes die samen een fraai palet 
vormen. Zoals met naald en draad de 
verschillende delen tot een fraai geheel 
worden samengevoegd.

Bij partnerschap hoort de blijdschap en 
dankbaarheid van het bondgenootschap. 
Het aan een half woord genoeg hebben. 
Verwonderd en bewonderend kunnen 
zijn over wat de ander doet, nalaat en 
voor elkaar krijgt. Dat je daar deelgenoot 
en onderdeel van mag zijn. terwijl je 
weet wat jij voor de ander betekent 
en wat jouw unieke bijdrage is die 
datzelfde gevoel oproept van flow en 
waardering. Gelijkwaardig in authentieke 
verscheidenheid en uniek in de bijdrage 
aan het grotere geheel.
 
Dit partnerschap is een levenskunst waarbij 
een aantal zaken speelt:
>  De individuele uitdaging om je echt en 

volledig in te zetten en jezelf daarbij 
niet te klein te maken, maar ook niet 
te groot. Het is immers een valkuil om 
je zo ontvankelijk en dienstbaar op 
te stellen dat je als het ware zelf in 
het niets verdwijnt (verdampt) in een 
(ogenschijnlijk) partnerschap. Dan ben 
je er zelf niet een van de stuttende pijlers 
van. Er dreigt dan een versmelting, een 
symbiose. Daar schiet niemand iets mee 
op. Een andere valkuil is dominantie, het 
luidruchtig overpoweren. Het is dan nodig 
om evenwichtiger om te gaan met de 
gezamenlijke ruimte aan mogelijkheden: 

paulien assink / hein gubbels
> stephanie klein nagelVoort-sChuit
> petri baX
> désirée struijk en judith geerdinCk
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SAMen neeM 
je beSliSSingen, 
SoMS over leven 
en dood.

‘

Leiden en Groningen benoemd tot officieel 
ebolabehandelcentrum. ‘Als academisch 
tertiair centrum oefenen we wekelijks op 
ons handelen bij calamiteiten. Daarom 
zijn we in staat patiënten met ebola goed 
op te vangen.’ Al enkele keren werd een 
patiënt met ebolaverschijnselen opgenomen 
in het Erasmus MC. Stephanie legt uit 
hoe haar afdeling dan te werk gaat: ‘Als 
een verdachte patiënt zich hier meldt, 
gaat er direct een belboom in werking. 
Binnen een kwartier staat er een gigantisch 
team paraat om de patiënt op te vangen. 
Allereerst staan er op onze afdeling drie 
artsen en drie verpleegkundigen klaar. 
Degenen die contact hebben met de 
patiënt dragen een speciaal pak. Dat 
is overigens geen pretje om te dragen, 
want het is daarin continu 47 graden. 
Bovendien moeten ze elkaar helpen bij het 
aan- en uittrekken van de bescherming, 
want ook daarbij staat veiligheid voorop. 
Eenmaal in het pak gehesen, mogen de 
artsen en verpleegkundigen de patiënt 
onderzoeken en bloed afnemen. Het bloed 
wordt vervolgens geseald en naar het lab 
gebracht. Er loopt dan een bewaker mee 
om alle gangen af te zetten. Ondertussen 
worden ook andere artsen, paramedici 
en verpleegkundigen ingeschakeld en 
kan de patiënt overgeplaatst worden 
naar de afdeling of de Intensive Care.’ 
Stephanie schat in dat één patiënt met 
ebolaverschijnselen zo’n veertig mensen aan 
het werk houdt. niet alleen geneeskundig 
personeel, maar ook bijvoorbeeld 
medewerkers die het afval dat ontstaat bij 

de behandeling van de patiënt, op een 
veilige manier moeten verwerken. Ook 
de communicatieafdeling draait op zo’n 
moment op volle toeren. ‘De nOS staat  
hier binnen een kwartier al op de stoep.  
De bevolking heeft recht op informatie en 
die willen we dan ook graag geven, maar 
wel met respect voor de privacy van de 
patiënt.’ 
Om de behandeling van ebola te 
optimaliseren, werkt het Erasmus MC 
veelvuldig samen met de andere 
behandelcentra. ‘In samenwerking met 
het rIVM maken we landelijke afspraken. 
uiteraard delen we onze kennis over 
deze ziekte ook met andere ziekenhuizen, 
want ook bij hen kan een patiënt met 
ebolaverschijnselen zich melden. Dat 
zijn soms heel simpele tips, bijvoorbeeld 
een elastiekje tussen je eerste en tweede 
handschoen, zodat de onderste blijft zitten 
als je de bovenste uittrekt. Anders loop je 
risico op besmetting.’
Of het nou gaat over elastiekjes of over 
ebolapakken, Stephanie spreekt bevlogen 
over haar werk. ‘Dit is echt mijn passie. 
Als we als team een patiënt goed kunnen 
helpen, kan ik daar echt van genieten.’ 
 

Z
DOOR rIJAn VAn LEESt 

op dE sEh
e wordt BesCHoUwd als een 
Van de tien topVroUwen 
Van Het erasmUs mC. Stephanie 
Klein nagelvoort-Schuit (40) heeft een 
duidelijke visie op haar loopbaan: ‘Het is 
me niet zomaar overkomen; ik heb bewust 
een carrière. Alles wat op mijn pad kwam, 
heb ik met beide handen aangegrepen.’ 
Daarom is ze naast haar baan als 
afdelingshoofd Spoedeisende Hulp ook 
actief als opleider Interne Geneeskunde en 
als CEO van abcdeSIM, een bedrijf dat 
serious games voor de gezondheidszorg 
ontwikkelt. 
Stephanie verwacht dat het aantal 
topvrouwen in de nabije toekomst zal 
toenemen. Het Erasmus MC is namelijk 
een van de organisaties die het convenant 
Charter Talent naar de Top heeft onder-
tekend. Dat betekent dat het medisch 
centrum streeft naar meer diversiteit aan 
de (sub)top. ‘tot twee jaar geleden was 
slechts één van onze 49 afdelingshoofden 
een vrouw. Inmiddels zijn we met z’n vijven 
en we trekken veel naar elkaar toe. We 
werken regelmatig samen en vragen advies 
aan elkaar.’ Hoewel in de geneeskundige 
populatie vrouwen al meer dan twintig 
jaar in de meerderheid zijn, zijn de meeste 
hoogleraren en afdelingshoofden mannen. 
Stephanie verzekert dat dit niet aan het 
talent en de wil van de vrouwen ligt. ‘Ik 
denk dat de oorzaak te vinden is in het 
similar-to-me-effect. Van oudsher zitten er 
mannen aan de top. Zij nemen onbewust 
vaak mannen aan die op hen lijken qua 
karakter, opleiding en werkervaring. Het 

is belangrijk om je dat als leidinggevende 
te realiseren. Ik ben daarom bewust ruimer 
gaan denken bij het samenstellen van mijn 
team.’ 

teamspelers
Haar team bestaat echter wel louter uit 
mensen die goed kunnen samenwerken. 
‘We trainen hier bewust teamspelers. 
Elke week bootsen we met poppen 
een stressvolle situatie na en leggen 
daarin de nadruk op samenwerking en 
communicatie. Op de Spoedeisende Hulp 
werken, betekent immers dat je altijd moet 
samenwerken. Samen neem je beslissingen, 
soms over leven en dood.’
De Spoedeisende Hulp is in oktober 
2014 verhuisd naar de nieuwbouw 
van het Erasmus MC. Een van de 
verbeteringen is de nieuwe loopbrug 
tussen het helikopterplatform en het 
ziekenhuis. Hierdoor ligt de patiënt binnen 
tweeëneenhalve minuut na landing al in de 
traumakamer. ‘De nieuwe traumakamers zijn 
65 m2 groot en dat is niet voor niets. Als we 
een melding krijgen dat er iemand met een 
ernstig trauma naar ons onderweg is, staat 
er binnen een paar minuten een compleet 
team klaar en hebben we de taken al 
verdeeld. Al die mensen moeten de ruimte 
hebben om hun werk goed te kunnen doen.’

eBola 
Stephanie en haar team houden zich ook 
bezig met de behandeling van ebola-
verdachte patiënten. Het Erasmus MC is 
met de academische medische centra in 

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit is afdelings-
hoofd van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het 
Erasmus MC in rotterdam. Als arts ervaart zij 
dagelijks dat samenwerken van levensbelang is. 

ERASMUS MC stephanie klein nagelVoort-sChuit
> petri baX
> désirée struijk en judith geerdinCk

Samenwerken
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Een paard is geen  
gebruiksvoorwerp waarmee  
je jezelf kunt profileren,
MAAr een levend 
wezen wAArMee 
je een eMotionele 
bAnd opbouwt. 

‘

Bax sportHorses
petri’s prioriteiten liggen bij haar eigen stal: 
Bax Sporthorses in het Gelderse Gameren. 
Daar richt ze zich op het opfokken, africh-
ten, trainen en verkopen van jonge en 
doorgereden talentvolle dressuurpaarden. 
De trainingsmethode natural Horsemanship 
staat daarin centraal. Dat betekent dat 
de ruiter zich verdiept in het karakter 
van het paard, zodat er een natuurlijke 
samenwerking ontstaat. Deze methode 
probeert petri ook over te brengen op de 
ruiters die zij lesgeeft, zoals Inge Broeken. 
‘tweeëneenhalf jaar geleden ontmoette 
ik petri tijdens de Macrider Cup,’ blikt 
Inge terug. ‘Als finalist mocht ik een coach 
kiezen; dat werd petri. Haar werkwijze is 
mij toen zo goed bevallen dat we onze 
samenwerking ook na het evenement 
hebben voortgezet. Ze zorgt ervoor dat de 
basis goed is en past de trainingen aan op 
het karakter van het paard. Bovendien geeft 
zij mij zelfvertrouwen.’

CoaCH tineke Bartels
petri is continu bezig met de ontwikkeling 
van haar paarden en ruiters. Ze heeft een 
aantal veelbelovende paarden op stal 
staan, die ze zelf naar het hoogste niveau 
traint. Daarnaast werkt ze intensief aan haar 
eigen vaardigheden. Momenteel rijdt ze met 
het veelbelovende paard Avatar in de prix 
Saint Georges. ‘Er komt veel bij kijken om 
dressuur op het hoogste niveau te kunnen 
beoefenen,’ merkt petri op. Haar trainster, 
oud-olympiër tineke Bartels, beaamt dat. 
naast de capaciteiten van het paard en het 

tien jaar durende trainingstraject, speelt ook 
het karakter van de ruiter een belangrijke 
rol. tineke benadrukt: ‘petri heeft het juiste 
karakter voor topsport. Ze is een nuchtere 
doorzetter die erg professioneel met haar 
vak bezig is. Haar basisvaardigheden zijn 
al dusdanig goed ontwikkeld, dat ik me als 
trainer enkel hoef te richten op de details.’ 
Steeds beter worden, dat is waar petri naar 
streeft. Als dressuuramazone én als trainster. 

d

Petri bax is een gedreven dressuuramazone met 
een heldere visie: het paard staat centraal. Zo 
ontstaat een bijzondere samenwerking tussen 
mens en paard, waarin zij elkaar versterken. 

De sterke band

TussEn RuiTER 
En paaRd

DOOR rIJAn VAn LEESt FOTO SJOErt.COM

it was eCHt een lastpak,’ 
beschrijft petri (36) het donkere paard dat 
in haar stal gereed staat voor de training. 
‘Maar de grootste lastpakken worden 
uiteindelijk je beste vrienden,’ vult ze aan. 
De amazone selecteert haar paarden niet 
alleen op uiterlijke kenmerken, bloedlijnen 
en basisgangen, maar ook op gevoel. 
‘Ik houd van sensibele paarden. Het 
is een uitdaging om met zo’n dier aan 
de slag te gaan. Een paard is namelijk 
geen gebruiksvoorwerp waarmee je 
jezelf kunt profileren, maar een levend 
wezen waarmee je een emotionele band 
opbouwt.’ Een paard verkopen blijft 
daarom moeilijk voor petri. toch is ze daar 
inmiddels wat gemakkelijker in geworden. 
‘Het is mooi om te zien dat andere ruiters 
successen behalen met paarden die ik heb 
opgeleid.’

CHina
In oktober 2014 vertrok petri voor vier 
weken naar China. Met enkele trainers 
van Academy Bartels deelde zij daar haar 
kennis en vaardigheden met ruiters van de 
Heilan Group. Ondernemer Zhou Jianping is 
de grondlegger van de Heilan Group,  
de grootste producent van kleding in China. 
Hij benaderde Academy Bartels om hem te 
ondersteunen bij het realiseren van de spor-
tieve ambities van zijn paardenbedrijf.  
Joep Schellekens, echtgenoot van dressuur- 
amazone Imke Bartels en sinds zeventien 
jaar verbonden aan het opleidingscentrum, 
zag in petri een geschikte trainer voor de 
Chinese dressuurruiters. ‘Ze is enorm ge-

dreven en heeft ervaring in instructie geven 
met behulp van een tolk. Bovendien kan ze 
goed samenwerken met paarden én ruiters.’ 
Hij is ervan overtuigd dat het delen van 
kennis je eigen positie juist versterkt. ‘Als  
de concurrentie beter wordt, moeten wij ons 
ook verbeteren. Zo groeien we naar een 
hoger niveau. En mochten deze Chinese 
ruiters in de toekomst mede dankzij onze 
hulp grote wedstrijden winnen, dan zijn  
wij daar heel trots op.’ petri beschouwt  
het oriëntaalse avontuur als een bijzonde-
re ervaring. ‘Het is een compleet andere 
cultuur. Ik heb geprobeerd in die omstandig-
heden mijn kennis met de ruiters te delen en 
hun meer plezier te geven in de dressuur-
sport. Dat gaat vaak samen: als je begrijpt 
wat je doet, ga je meestal met sprongen 
vooruit en krijg je ook meer plezier in je 
sport.‘ 

PAARDENSPORT petri baX

‘

> désirée struijk en judith geerdinCk

| Hier rijdt petri op de 
7-jarige Champ, klasse  
ZZ-licht.
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De kracht van een  
waardevol netwerk  
bewijst zich keer op keer.
The Experience Network
www.10-europe.nl

al twee jaar wordt bekleed door Judith 
Geerdinck. Zij stelt mensen aan elkaar voor 
en legt de link tussen verschillende relaties 
en talenten. De gunfactor speelt hierin een 
grote rol; laat je niet teveel leiden door de 
angst voor concurrentie, misschien kunnen 
jullie elkaar juist versterken? De verschillende 
werkvelden waaruit The Experience 
Network (tEn) bestaat ontmoeten elkaar 
tijdens inspirerende evenementen, van 
kleinschalige workshops en netwerkborrels 
tot grote congressen zoals Verleiding 
der Zinnen en Future Shopping. Behalve 

kennis delen en inspiratie opdoen staat 
het ontmoeten centraal. Hier worden 
vaak mooie ideeën opgedaan en nieuwe 
samenwerkingen aangegaan. tevens 
organiseert Judith workshops over hoe 
je een netwerk succesvol beheert. De 
functie netwerkmanager zal in steeds meer 
bedrijven worden geïntroduceerd en dan 
is deze workshop zeker van toegevoegde 
waarde. 

| Désirée Struijk (l) en  
Judith Geerdinck.

d

Van leiden naar dienen & 

Als directeur van Fluvialis Group, waar  
4 bedrijven onder vallen die gespecialiseerd  

zijn in klantbeleving en klantbinding, is  
Désirée Struijk ervan overtuigd dat mensen 

die het beste in staat zijn om te denken vanuit 
communities ook het meest succesvol zullen 

gaan worden.  

van iK 
naaR Wij

ésirée is een VeelGeVraaGd 
spreker op congressen en evenementen 
vanwege haar kennis en ervaring in 
marketing, concepting en research. Ze houdt 
zich bezig met vitale businessmodellen 
en dienend leiderschap. Met veel plezier 
volgde ze de opleiding Servant Leadership 
en brengt dit dagelijks in de praktijk binnen 
haar team. Mensen in hun kracht zetten, dat 
is haar doel. 

Ook in het bedrijfsleven bereikt men 
veel met een dienende houding. Veel 
ondernemers hebben hier moeite mee. 
Volgens Désirée is dienen echter ervoor 
zorgen dat je klanten, je community op 
de beste manier worden geholpen in het 
vervullen van hun behoeftes. Hiermee kan 
echt onderscheid ten opzichte van de 
concurrentie gemaakt worden. Het denken 
van bedrijven moet om: de klant moet echt 
centraal gesteld worden. Klantcontact gaat 
niet over processen en methodes om dit te 
bereiken, het is een kwestie van de juiste 
mentaliteit, optimale klantenfocus en een 

dienende houding. Een menselijke houding 
ten opzichte van andere mensen. Vraag 
je daarbij continu af: hoe relevant ben ik 
voor mijn klant? Waarom besta ik en voor 
wie doe ik dit eigenlijk? Lever ik (nog) wel 
toegevoegde waarde?
 
alles draait om BindinG, 
om het geluk van de consument en de 
community die jij samen met jouw klanten 
en medewerkers vormt. Binding is de 
toekomstige waarde van je bedrijf. Als 
ondernemer word je pas relevant als je de 
happiness van je doelgroep dient. Daarom
is het gevoel van een community ook zo 
belangrijk. Een voorbeeld ter illustratie: de 
relevantie van de retail is de afgelopen 
jaren totaal veranderd door de online 
mogelijkheden en momenteel zie je dat de 
menselijke maat terug is. Mensen willen 
gekend en herkend worden. We gaan 
keihard het ‘ik-tijdperk’ uit. Het is nu ‘wij’.  
De behoefte om kennis en ervaringen 
te delen met anderen zal alleen maar 
toenemen. 

netwerken en samenwerken 
is daarin de keY. In 2010 zette 
Désirée The Experience Network op, een 
netwerk voor experts uit verschillende 
werkvelden. ‘Branchevervaging is een 
mooie kans om van elkaar te leren. Daarom 
spreek ik liever van brancheverrijking.’ 
Om het belang van een goed netwerk 
te benadrukken en optimaal te benutten 
creëerde ze binnen haar team een nieuwe 
functie voor een netwerkmanager, welke 

FlUVIAlIS GROUP désirée struijk en judith geerdinCk

(ADVErtOrIAL)

JJCLASSICS HEEFT EEN  PRACHTIGE DAMESCOLLECTIE VAN  
HOOGWAARDIGE KWALITEIT DIE DOOR EIGEN PRODUCTIE ZEER 

SCHERP GEPRIJSD IS. JASJES VANAF 149,00 EURO IN MOOIE  
MATERIALEN ZOALS CASHMERE, WOL, ZIJDE EN KATOEN.

OOK ZIJN ER DAMESBLOUSES OP MAAT GEMAAKT,  
CASHMERE VESTEN EN TRUIEN, LEDEREN TASSEN,  

PRACHTIGE SJAALS EN KETTINGEN.

JJCLASSICS MAAKT OOK BEURS- EN BEDRIJFSKLEDING.

VERKOOP NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.
GRAAG ONTVANG IK U OP EEN VAN DE EVENEMENTEN  

OF IN DE SHOWROOM IN GARDEREN.
WWW.JJCLASSICS.NL

HARTELIJKE GROET,

KARIN VAN DIJK VAN ’T VELDE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE FYER 10% KORTING
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Zie ook 
www.perpetuum.net

Floor van wingerden
is partner bij perpetuum 
Organisatieontwikkeling  
en begeleidt diverse teams  
bij bedrijven als o.a. nXp, 
De Goede Doelen Loterij, 
praxis, American Express en 
Saxion Hogeschool.
perpetuum gelooft dat het 
talent en de mogelijkheden 
van organisaties onuitputte-
lijk zijn. Het in beweging 
zetten van dit potentieel  
om persoonlijke, team- en 
organisatie-ambities te ver-
wezenlijken is onze passie. 

vertrouwen. Maar vertrouwen is een 
kostbaar en lastig item in samenwerking: 
niet voor niks ‘komt vertrouwen te Voet en 
gaat te paard’, het duurt even voordat je dat 
hebt verdiend en het kan in een oogwenk 
verloren zijn!
Vertrouwen begint met zelfvertrouwen en 
zelfkennis: weet je waar je talenten liggen 
en (h)erken je jouw zwakke punten en 
fouten? Als je daar open over durft te zijn 
en je dus kwetsbaar durft op te stellen, 
schept dat ook vertrouwen van anderen. Dit 
is meestal de start van een teambuilding: 
elkaar goed leren kennen, elkaars sterke 
en zwakke punten kennen en benoemen, 
communicatievoorkeuren en managementstijl 
appreciëren en daadwerkelijk geïnteres-
seerd zijn in je collega’s. Wie ben je, waar 
droom je van, wat vind je belangrijk in het 
leven? Misschien niet de onderwerpen die 
je zo gauw op kantoor met je collega’s 
deelt, maar wel cruciaal voor het scheppen 
en onderhouden van een vertrouwensband. 
Wij gebruiken het Insights Discovery Profiel, 
een persoonlijkheidsprofiel dat inzicht 
geeft in je voorkeuren in communicatie en 
management, je talenten, blinde vlekken en 
aandachtspunten. Een mooie start om eerst 
jezelf en vervolgens je teamleden beter te 
leren kennen. pas als die solide basis van 
vertrouwen er is, zal de teamvergadering 
van een discussie met het ventileren van 
opinies en meningen meer een echte 
dialoog kunnen worden. Een robuuste 
dialoog waar naar elkaars mening 
geluisterd wordt zonder direct te oordelen, 
waar juist de diverse inzichten van de 

teamleden worden gebruikt om de kwaliteit 
van de besluitvorming te verbeteren. 
Daarbij gaat het niet om het bereiken van 
consensus. Juist in een dialoog wordt op het 
scherpst van de snede het gesprek gevoerd 
en wordt iedereen uitgenodigd zijn/haar 
zegje te doen en zijn/haar visie nader 
toe te lichten. Zo kan er dan door het hele 
team commitment gegeven worden aan 
een (team)besluit, ook al is men het niet met 
elkaar eens. Iedereen heeft de gelegenheid 
gekregen om zijn visie te geven en is 
gehoord. Dan zijn teamleden ook bereid 
om verantwoordelijkheid te nemen en 
elkaar aan te spreken als die – onverhoopt 
– niet genomen wordt en neemt ieder ook 
de verantwoordelijkheid voor zijn/haar 
aandeel. En dit leidt uiteindelijk tot betere 
resultaten!
Als er problemen zijn in de samenwerking, 
ligt de oorzaak meestal op het onder-
liggende niveau: je collega neemt geen 
verantwoordelijkheid voor haar aandeel in 
het project. Dan zou er misschien iets aan 
de hand kunnen zijn met haar commitment. 
Wil je collega niet toegeven dat zij een 
verkeerde beslissing heeft genomen? Dan 
heeft zij vaak onvoldoende zelfvertrouwen 
en durft zich niet kwetsbaar op te stellen. 
Vertrouwen is dé basis voor succesvol 
samenwerken!

Juist in deze tijd, nu de resultaten (nog  
meer) onder druk staan, is het meer dan  
ooit belangrijk dat er in teams goed  
wordt samengewerkt. 

o
WERKEn aan
vERTRouWEn

Samenwerken is

p teamniVeaU worden het onder-
scheidend vermogen en de kwaliteit van 
een organisatie bepaald. Optimaal gebruik 
maken van elkaars talenten en kwaliteiten, 
(in)zien dat je samen meer kunt bereiken 
dan alleen, elkaar aanvullen en helpen is 
daarom buitengewoon belangrijk. En het 
klinkt zo logisch, maar de praktijk blijkt 
aanzienlijk weerbarstiger. Waarom kun je 
met de ene collega prima samenwerken 
en met de andere absoluut niet? Hoe komt 
het dat je tijdens de vergadering het idee 
hebt dat jouw team het helemaal eens is 
met de genomen besluiten en blijkt in de 
wandelgang dat ieder zijn eigen ding gaat 
doen? Kosten jullie teamvergaderingen met 
heftige discussies je meer energie dan ze je 
opleveren?
We zien allemaal het nut van samenwerken, 
maar dat gaat niet vanzelf. Je moet er hard 
aan werken! Met een dagje teambuilding in 
de Ardennen of een middag op de kartbaan 
met de afdeling ben je er niet. 
patrick Lencioni heeft een alleraardigst boek 

geschreven, genaamd The 5 Dysfunctions of 
a Team, waarin hij de menselijke factoren 
en dynamiek beschrijft die ten grondslag 
liggen aan het wel of niet functioneren van 
een team. teams bestaan uit mensen en 
mensen maken fouten. Je kunt het allemaal 
theoretisch goed weten maar de praktijk van 
alledag is weerbarstig, zeker als de druk 
hoog is. Heel herkenbaar!
De oorzaak van het niet functioneren van 
een team ligt bij het onvoldoende aanwezig 
zijn van Vertrouwen. Als er geen vertrouwen 
is tussen de teamleden onderling en in het 
team zelf, dan is het niet mogelijk om met 
elkaar een goede discussie te hebben waar 
ieder teamlid zijn of haar mening durft te 
geven. Geen vertrouwen hebben leidt tot 
Angst voor het Conflict en dan ontstaat er 
een kunstmatige harmonie in het team: ‘Ja’ 
zeggen maar buiten de vergadering ‘nee’ 
doen. De kwaliteit van de besluitvorming 
en de gedragenheid van de beslissingen 
zijn dan ver te zoeken. Het Commitment 
aan het besluit is dan een schijn-
commitment en dan nemen de teamleden 
ook geen Verantwoordelijkheid voor zo’n 
besluit. uiteindelijk leidt het gebrek aan 
(persoonlijke) Verantwoordelijkheid tot 
het niet of gedeeltelijk behalen van het 
gewenste resultaat. 

In onze praktijk werken we met vele 
teams in verschillende hoedanigheden 
en samenstellingen, maar in essentie 
komt het op hetzelfde neer: een goede 
samenwerking die leidt tot resultaat is alleen 
mogelijk als er sprake is van onderling 

PERPETUUM Floor Van wingerden
> gunilla blijsie
> anne-else hØjberg

Succesvolle teams...

leveren 
Resultaat

nemen 
Verantwoordelijkheid

geven Commitment

gaan de Robuuste Dialoog aan

hebben Vertrouwen
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Voor meer informatie 
Neem contact op 
met Gunilla Blijsie
info@powerfulteamwork.com 
+31 (0)653370434
www.powerfulteamwork.com

over Gunilla Blijsie
Zij is oprichter van  
powerfulteamwork.com en 
is arbeidssociologe met 
een economische achter-
grond. Zij is auteur van 
‘Speel Open Kaart/play 
Open Cards’. Zij stimuleert, 
samen met coaches uit 
haar netwerk, teams om 
het beste te halen uit hun 
samenwerking. Zij is tevens 
medeoprichter van de Dutch 
Leadership trail, het eerste 
leiderschapsprogramma 
dat persoonlijk leiderschap 
combineert met duurzaam 
ondernemerschap. 
www.dutchleadershiptrail.nl

durf te  
delen.
‘

| Het wiel aan het werk.

manaGement  
deVelopment 
In het opleidingstraject van een zorginstel-
ling trainden wij groepen leidinggevenden 
om in gesprek te zijn met hun team aan de 
hand van het wiel. Stel je team de vraag: 
Welk ingrediënt van onze samenwerking 
is al goed en welk ingrediënt kan beter? 
En laat ze groene en rode stickers plakken 
op het wiel. In één oogopslag heb je een 
uitgangspunt om met elkaar in gesprek te 
gaan.

eiGenaarsCHap per 
inGrediënt
De manager van een team professionals  
uit de financiële branche werd gecoacht  
om teamsessies zelf te begeleiden en 
daarbij twee eigenaren per ingrediënt te 
benoemen. Zij kregen mandaat om voor 
een bepaalde periode te reflecteren op  
de betekenis van het ingrediënt voor het 
team.

weBinar Voor  
teamCoaCHes
Voor een international netwerk van team- 
coaches hebben wij een webinar verzorgd 
waarin de interactieve toepassingen van  
het wiel zijn gedeeld.

HelderHeid
jacquelien van der Lem, 
directeur LemTech Lucht 
en Milieu Techniek: ‘Er is 
een wereld te winnen in 
de technische branche als 

het gaat om aandacht voor samenwerking. 
te vaak zie ik dat verantwoordelijkheden 
worden afgeschoven op elkaar. Daarover 
moeten we in gesprek, ook om actiever  
win-win situaties op te zoeken. Dat zou  
onze sector zeker ten goede komen.’
Over de samenwerking met powerful-
teamwork.com: ‘Ik wilde dat Gunilla mij 
en mijn medewerker zou begeleiden om 
te ontdekken hoe wij onze samenwerking 
konden versterken.
tijdens de coaching werd ons duidelijk 
dat voornamelijk in de dialoog energie 
weglekte. Belangrijker was dat de 
onderlinge verwachtingen over het 
gemeenschappelijke doel duidelijker 
op tafel kwamen door de begeleiding. 
uiteindelijk koos mijn medewerker voor  
een andere werkgever. We zijn goed 
uit elkaar gegaan en ik ben blij met de 
helderheid die zo is ontstaan.’

| Bestel de tool ‘Speel 
open kaart... en versterk je 
samenwerking’. De kaar-
tenset bestaat uit 32 slimme 
teamvragen gebaseerd  
op het wiel van krachtig  
samenwerken; 8 kaarten 
per categorie. Ook Engels-
talig beschikbaar.

d

Omdat wij geloven dat we samen meer 
verschil maken dan alleen. We zijn 
energieker, slimmer en sterker wanneer we 
durven te sparren, te ontdekken en te delen. 

vERdiEnT 
mEER

Samenwerken

e kraCHt Van samenwerken 
verdient serieuze aandacht, die kracht komt 
er niet vanzelf. Daarvoor is zelfreflectie 
nodig: vraag jij jezelf weleens af hoe je het 
liefst investeert in je samenwerkingen? Ook 
is het vermogen nodig om te kijken in een 
groter perspectief: besef jij dat jij met jouw 
organisatie, in een veld van stakeholders, 
samen meer verschil kunt maken in de 
wereld door verbinding te vinden? Stel je 
eens voor wat er dan mogelijk zou zijn.

reFleCteren op samen-
werken
Gunilla blijsie: ‘Wanneer ik samenwerkings-
verbanden coach, valt mij op dat collega’s, 
teams en leidinggevenden wel weten dat re-
flectie op samenwerking belangrijk is. Echter 
zij weten niet hoe zij dat kunnen doen. Om 
het samenwerkingsproces bespreekbaar te 
maken, heb ik vier herkenbare voorwaarden 
voor krachtige samenwerking gevisualiseerd 
in een cirkel. Daarmee is het een geheel van 
denken, doen, voelen en zijn. Ik merk in de 
praktijk dat deze zienswijze aansprekend is 
voor iedereen.’ 

de inGrediënten Van 
kraCHtiG samenwerken:
1.  Wij vertrouwen ons gemeenschappelijke 

doel en hebben elkaar nodig om resultaat 
te halen. Bij wantrouwen hebben we de 
neiging om ons terug te trekken, echter 
het delen blijkt de start van herstel.

2.   Wij zijn in staat tot een professionele 
dialoog, zo ontstaan nieuwe inzichten in 
interactie met elkaar. Een valkuil is dat je 
aan je eigen mening blijft vasthouden uit 
angst voor gezichtsverlies.

3.   Wij zijn ons bewust van de beloftes 
die we elkaar doen en zijn open over 
onze prioriteiten en concrete acties. Een 
valkuil is het idee dat je niet (meer) mag 
afstemmen over de keuzes die je destijds 
gemaakt hebt.

4.  Wij zijn emotioneel in verbinding met 
elkaar en erkennen de kwaliteit van 
onszelf èn de ander. Een valkuil is jezelf 
onder te waarderen omdat je collega 
beter zou zijn.

POWERFUl TEAMWORK gunilla blijsie

| Wiel van krachtig samenwerken. 
| Bijeenkomst rabobank rijn 
en Veenstromen ‘De uitdaging 
van samenwerken is…’. Sa-
men met Ariane Struyvenberg 
begeleidde Gunilla een inter-
actieve sessie over krachtig 
samenwerken met klanten van  
private Banking & Vermogens-
management van de rabo-
bank rijn en Veenstromen 
in opdracht van Marianne 
reintjes. Er werden in groep-
jes van gevarieerde samen-
stelling in korte tijd mooie en 
creatieve initiatieven voor de 
regio bedacht. 

> anne-else hØjberg
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de lumina spark  
biedt een nauwkeurige per-
soonlijke profielschets welke het 
zelfbewustzijn vergroot en prak-
tische ontwikkelpunten geeft om 
communicatie, samenwerking 
binnen teams en leiderschap te 
verbeteren. 
Zelfkennis en kennis van de  
ander vormen de basis voor 
een High team performance.  

a
Ik heb een hekel aan het hokjesdenken.  
Ik vind het zo beperkend! Ikzelf paste nooit  
in een hokje. En dat gaf mij de ruimte. 

 Nobody is perfect, 

buT a TEam 
can bE! 

ls GeBoren deense bracht mijn 
oneindige nieuwsgierigheid mij van een 
politieke achtergrond in eigen land naar  
een carrière in Brussel. 

Werken aan mensenrechten:  
oost en west met respect in gesprek.  
Op weg naar wereldvrede. toen van 
Europa naar het verzuilde nederland. 
Met een nieuwe uitdaging.  
Ik zet mijn passie voor mensen en mijn 
ervaring nu in vanuit een andere invalshoek: 
met aandacht voor het individu, authentiek 
leiderschap stimuleren en zó werken aan 
teamwork. 
Er is zoveel resultaat te behalen! 

nieuwsgierig zijn naar wie je collega is. 
Kijken, luisteren, begrijpen wie de ander is 
– wat die wil. Het is mijn uitdaging mensen 
te laten openstaan voor ieders verschillende 
kwaliteiten en visies. 
Die omarmen en samen een tEAM te 
worden dat functioneert.

nobody is perfect, but as a tEAM, 
yes they can be successful.

Gedrag bij jezelf leren herkennen als er 
stress ontstaat. Hoe dat verandert als een 
normale werksituatie zich omkeert en de 
dingen niet meer zo soepel lopen? Hoe kan 
het dat je in je privé situatie heel assertief 
bent en er op je werk niets van te zien is?
LuMInA is de tool waar ik heel graag mee 
werk en waarmee dit alles zo verrassend 
helder wordt. Het is een toegankelijke 
methode om aan te tonen hoe mechanismen 
werken. Hoe een mens in lastige tijden 
op het werk zich bijvoorbeeld vast kan 
bijten in een probleem en zich afzondert 
in plaats van met medemensen te praten. 
Als leiderschap faalt en ergernissen de 
boventoon voeren. Hoe oud zeer dat in de 
weg zit, opgeruimd wordt.
Als externe partij bied ik nieuwe openingen 
tot gesprek. Lumina geeft een kapstok om 
averechtse patronen te doorbreken en de 
veerkracht en creativiteit van het individu 
weer in te kunnen zetten om als team een 
nieuwe start te kunnen maken. 
Daar sta ik voor! Samen op zoek gaan naar 
de kracht van ieders kwaliteiten en die in 
een team in beweging brengen.
nobody is perfect, but a tEAM can be!

| Zelfinzicht geeft 
handvatten om een steeds 
betere versie van jezelf te 
worden.

| Oog voor diversiteit 
laat zien: er is geen 
goed of slecht, alleen 
verschillen.

| Lumina laat onderliggend 
gedrag zien en geeft 
handvatten voor optimaal 
teamwork.

DE lUMINA SPARK anne-else hØjberg

erken Je dit? Je loopt om in ’t werk 
en om lucht te creëren, streep je rigoureus 
afspraken uit je agenda. Zowel zakelijk als 
privé. Goed gedaan denk je op dat moment 
en toch voelt ’t helemaal niet goed. Vaak 
zijn het namelijk afspraken waar je je al 
lang op verheugde of gewoon belangrijke 
en nuttige afspraken. niet handig en toch 
kun je even niet anders. Ik herken het gevoel 
maar al te goed. Hoe kun je nu voorkomen 
dat je ‘ineens’ te vol zit, waardoor je niets 
anders meer kunt doen dan strepen? Zorg 
dat je vrije aandacht hebt en houdt!

VriJe aandaCHt  
HoUdt Je sCHerp
Wat is dat ‘vrije aandacht’? Vrije aandacht 
is dat je ruimte ervaart in jouw hoofd en 
ontspannen bent. Dat je alert bent en er 
letterlijk met jouw aandacht bij bent. Vanuit 
dat vrije gevoel maak je niet alleen de 
juiste keuzes, je geniet ook meer van wat 
je doet. En je bent scherper en voelt ook 
eerder als het de verkeerde kant uitgaat. 
Je merkt ’t eerder als je alleen maar achter 
de feiten aanholt. En wat kun je dan doen? 
Het ‘enige’ dat je te doen hebt is vertragen, 
vertragen en nog eens vertragen….. Stop 
met alle ballen in de lucht houden en 
zet jezelf stil! Doe je dat niet, dan wordt 
het wel voor je gedaan. Je krijgt fysieke 
of psychische klachten, computers of 
telefoons die er spontaan mee ophouden 
of opdrachten die achter elkaar ineens 
niet meer doorgaan. Bizar denk je nog 
en toch zijn het belangrijke signalen. De 
signalen beginnen klein, maar hoe langer 

je ze negeert, des te groter ze worden. 
Wacht niet op die wake-up call! Zet jezelf 
regelmatig stil en stel jezelf vragen: Waar 
ben ik mee bezig? Wat wil ik nu echt? 
Wat zijn mijn kwaliteiten? Waar ligt mijn 
passie? Wat wil ik het liefst als niets mij 
zou weerhouden? En wat weerhoudt mij 
eigenlijk? Kijk dus regelmatig in de spiegel 
en laat anderen je daar vooral bij helpen.

H

Zie ook 
www.nieuwetijdtraining.nl

vRijE aandachT 

diana Verbeek, 
trainer & Coach

Je hoeft ’t niet  
alleen te doen!
Ik kom veel vrouwen tegen die 
(onbewust) denken dat ze het al-
leen moeten doen. Die eerst willen 
uitzoeken wat precies hun vraag 
of probleem is of eerst een aantal 
stappen willen zetten, voor ze hulp 
vragen. Wat is dat toch? Waarom 
wachten vrouwen voordat ze hulp 
vragen of bijvoorbeeld een coach 
inschakelen? In coaching worden 

zaken snel helder en worden be-
lemmerende patronen doorbroken. 
En daar heb je op lange termijn 
veel profijt van. Bovendien is het 
ook leuk, echt! Coaching is niet 
alleen serieus, er wordt ook heel 
veel gelachen.

Zorg dat je het hebt!

NIEUWE TIJD TRAINING diana Verbeek
> margreet Van riXtel

Anne-Else Højberg 
www.mensenlatenschitteren.nl
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margreet van rixtel,
oprichter van topvrouw.nl, 
verzorgt programma’s voor 
vrouwelijke professionals. 
‘Ik help hen om hun twijfels 
te overwinnen, heldere 
keuzes te maken, echt te 
durven gaan voor de  
functie die zij ambiëren  
en deze dan ook slim te 
bereiken.’ 

Het cruciale is dus het effectief bewaken van 
die balans. De volgende stappen helpen 
hierbij: 

1  Beschouw de situatie ‘objectief’, ook 
vanuit de invalshoek van de ander.

2  reageer emotioneel gekalmeerd. 
3  Bevestig je autoriteit met zachtheid 

en confronteer de ander met ‘ik-
boodschappen’.

4  Blijf professioneel en positief in de 
interactie.

5  Vraag steun aan een ander die een 
goede relatie heeft met jou én met de 
ander.

Het sleutelwoord is gekalmeerd reageren. 
Vrouwen maken het elkaar niet gemakkelijk. 

Want is de balans verstoord, dan wordt 
regelmatig gebruik gemaakt van indirecte 
strategieën zoals roddelen, kleineren, 
negeren of publiekelijk een vrouw afvallen. 
Dat raakt je vaak diep. Het risico is groot 
dat je zelf impulsief en emotioneel reageert. 
Olie op het vuur natuurlijk. Op het moment 
dat je je gewaar wordt dat de balans 
verstoord is en het risico van een catfight 
aanwezig is, is afstand nemen en regie 
krijgen over je eigen emoties van cruciaal 
belang. Daarna met beleid reageren, 
zorg dat jij de regie houdt en effectief de 
samenwerking kunt uitbouwen. 

De succesvolle strategie
Annick reageert op dat moment zeer 
gepikeerd met de sneer: ‘Jij bent zeker 
jaloers!’ De rest van de dag negeren 
zij elkaar. Een dag later biedt Annick 
haar collega haar excuses aan. Een 
week later nodigt zij haar uit voor een 
gezamenlijke lunch. Samen zoeken 
zij naar adviezen die haar collega 
zouden helpen om de volgende keer 
ook een betere evaluatie te krijgen. 
De relatie herstelde zich snel. 

de disbalans
Annick, gynaecoloog, krijgt positieve 
feedback tijdens een 360° evaluatie, 
zowel van haar afdelingshoofd als 
van de arts-assistenten. Ze is daar 
blij mee en vertelt dit trots aan haar 
collega. Deze reageert lauw en loopt 
weg.

Positieve feedback voor Annick 
= meer zelfvertrouwen bij Annick 
= minder zelfvertrouwen bij collega 
met mindere evaluatie = verstoring 
relatie

Ben jij een vrouw 
die werkt vanuit een 
inhoudelijke drive? 
Dan is topvrouw.nl 
voor jou bestemd. 
Download het gratis 
e-book ‘Ontdek de 
topvrouw in jou’ op 
www.topvrouw.nl 

succEsvol
samEnWERKEn

l

‘Laat mij maar werken met mannen. Hun 
directheid snap ik tenminste.’ Dit hoor ik 
regelmatig. Misschien herken je het zelf 
ook? Samenwerken met vrouwen gaat óf 
vanzelfsprekend óf het is op eieren lopen. 

aat ik met de sUCCesVolle 
samenwerkinG starten. 
Kijk eens naar een fijne werkrelatie. 
Waarschijnlijk zijn de meeste van de 
volgende typeringen van toepassing: 

> Je voelt respect voor elkaar.
> Je bent open en eerlijk over je intenties. 
> Je gunt elkaar veel. 
>  Je houdt je professionele en persoonlijke 

leven enigszins gescheiden. 
>  Je stimuleert de ander als deze in een  

dip zit. 

Kijk ook naar de (machts)positie ten 
opzichte van elkaar. Ervaar je deze als 
gelijkwaardig? Vaak is dit het geval. Het 
probleem tussen vrouwen ontstaat als de 
ander zichzelf meer macht toedicht, of als 

één van de twee feitelijk meer macht krijgt, 
bijvoorbeeld door promotie. Je moet macht 
dan breed zien: een hogere positie, meer 
expertise, meer aanzien of een hogere 
persoonlijke status. Dan ontstaat er volgens 
pat Heim (boek: In the Company of Women) 
een disbalans en het risico op een catfight. 

In een werkrelatie tussen vrouwen zijn drie 
aspecten bepalend:

> de positie en mate van macht/invloed
> het zelfvertrouwen
> de relatie

Een positieve relatie tussen vrouwen vraagt 
in de beleving van beide vrouwen een 
balans in macht en zelfvertrouwen. 

met vrouwen

de disbalans
Saskia is teamleider in een verpleeg-
huis. De directie benoemt haar tot 
afdelingshoofd. Een aantal teamlei-
ders reageert met de vraag: ‘Ben ik 
soms niet goed genoeg?’ en reageert 
negatief op alle interventies van 
Saskia. 

Meer positiemacht voor Saskia 
= minder zelfvertrouwen bij
de teamleiders = verstoring relatie

De succesvolle strategie
Saskia benadert de negatieve hou-
ding van een aantal teamleiders met 
begrip. tegelijkertijd blijft zij koers 
houden. Zij betrekt de teamleiders 
die wel positief of neutraal reageren 
actief bij haar keuzes. Zij geeft hun 
zichtbare verantwoordelijkheden op 
de gebieden waarin deze teamleiders 
meer competent zijn dan 
Saskia zelf. na enige tijd ‘ontdooien’ 
de negatieve collega’s. 

TOPVROUW.Nl margreet Van riXtel

Zie ook
www.topvrouw.nl
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et is BelanGriJk dat iedereen 
Vitaal en met pleZier aan Het 
werk is. Mensen zijn dan lichamelijk 
en mentaal gezonder, ze slapen beter en 
hebben minder verzuim. Binnen het bedrijf 
of de organisatie is de klanttevredenheid 
hoger, worden er minder fouten gemaakt 
en gebeuren er minder ongevallen. Bij 
duurzame inzetbaarheid gaat het om 
medewerkers gezond houden en behouden 
voor het bedrijf en de arbeidsmarkt. 
Vitale medewerkers vormen de basis van 
een vitale organisatie. Vanuit deze visie 
werkt Van Campen Consulting. 

JUiste ZorG op JUiste moment
Verzuim is een lastig onderwerp voor werk- 
gevers. Van Campen Consulting heeft een  
unieke methode ontwikkeld, Oplossings-
gericht Verzuimmanagement®, die maximaal 
drie procent verzuim garandeert. Wat 
houdt deze methode in? Vanaf de eerste 
dag krijgen zieke medewerkers de juiste 
aandacht en begeleiding. Besproken 
wordt wat de oorzaak is dat iemand 
niet in eigen werk kan werken. Wat zijn 
de arbeidsbeperkingen? Wat zijn de 
werkzaamheden die een medewerker niet 
kan doen? En wat kan iemand wel doen, 
mogelijk met hulp van een collega? 
De vraag staat centraal hoe de werkgever 
goed voor de medewerker kan zorgen als 
die niet in eigen werk kan functioneren. 
Ze maken samen afspraken over hoe de 
werknemer met zijn arbeidsbeperkingen op 
de werkplek kan starten met het hervatten 
van zijn werk. 

Maar dat niet alleen: een medewerker 
bekijkt samen met zijn leidinggevende wat 
hij nodig heeft om te herstellen en weer zijn 
eigen werk te kunnen doen. Hij krijgt de 
ruimte om zelf de stappen aan te geven die 
hij gaat zetten om te komen tot herstel en 
maakt daarvoor een plan. 
Kortom: de medewerker krijgt de juiste 
zorg op het juiste moment. De ervaring 
leert dat als een bedrijf of organisatie het 
verzuimmanagement op die manier inricht, 
er sprake is van sneller herstel en een lager 
percentage chronisch zieken.
Hoe vitaler de medewerker, hoe vitaler de 
organisatie. In de visie van Van Campen 
Consulting hebben medewerkers daarom 
zelf ook een verantwoordelijkheid om met 
plezier en vitaal aan het werk te blijven. 
Dat kan door te werken aan een goede 
gezondheid en werk te doen dat bij hen 
past. De praktijk wijst uit dat een langdurig 
zieke werknemer die zelf actief is en 
initiatieven neemt, een grotere kans heeft op 
succesvolle re-integratie. 
Deze andere aanpak van verzuim werkt. 
Iedereen wordt er beter van!
Marleen teunis is directeur van Van Campen 
Consulting, een organisatieadviesbureau dat 
met 25 medewerkers werkt voor bedrijven  
en organisaties die kwaliteit van dienst-
verlening voor patiënten en cliënten willen 
verbeteren met als inzet de juiste zorg op het 
juiste moment door de juiste zorgverlener.  
Zij schreef twee boeken over de methode 
Oplossingsgericht Verzuimmanagement®: 
Werken, iedereen wordt er beter van en 
Ziek zijn, maak er werk van.

H

Werkgever en werknemer 
werken samen aan 

EEn viTalE 
oRganisaTiE

VAN CAMPEN CONSUlTING marleen teunis

Zie ook
vancampenconsulting.nl

 ‘Ruimte voor jouw    onTplooiing
 creëer je samen’

INNERVIDA tatiana Van rijswijk-koot

Ontplooien is een allesomvattend woord. Het 
betekent veel. Maar als er geen mensen aan 
verbonden zijn, wat betekent het dan nog? 
Ontplooien gaat dus over ons als mensen in 
een sociale context. Dus waar we wonen, 
werken, leven – daar waar we alleen en dus 
met elkaar in contact en in verbinding zijn.

as Geleden had ik een gesprek  
met een van onze opdrachtgevers. Een  
evaluatiegesprek. Bij deze grote zorginstel-
ling in het zuiden van het land hadden we 
in co-creatie een langdurig ontplooiings- 
traject ingezet. De medewerkers van diverse 
teams bereidden we in gezamenlijkheid 
voor op de veranderende zorgomgeving 
en dus ook op de voor hen veranderende 
werkomgeving. In het traject stonden zowel 
de doelstellingen van de medewerkers als 
die van de organisatie zelf centraal.
De manager met wie ik het evaluatiegesprek 
zou hebben, was nieuw in de organisatie, 
we kenden elkaar nog niet. Even aftasten 
dus, maar vanaf de eerste handdruk was er 
een klik, er was verbinding. u herkent dit 
vast, zo’n gevoel van: ‘Dit zit wel goed’. 
Van de twee uur die we met elkaar in 
gesprek waren, hebben we uiteindelijk bijna 
anderhalf uur met elkaar over een gezamen-
lijke passie gesproken – en slechts een half 
uur over de tevredenheid van de opdracht. 
Er was echt contact tussen ons. Het voelde 
als verbonden-zijn en dat terwijl we elkaar 
dus niet eens kenden. 

Weer naar huis rijdend realiseerde ik me 
wat voor mij persoonlijk, maar ook voor ons 
als bedrijf eigenlijk het allerbelangrijkste is: 
verbinding en verbinden, oprechte interesse 
in de ander en wederkerigheid tussen ons 
als mensen. Dan is er pas echt ruimte voor 
ontplooiing. 

Ontplooiing kan dus pas als er een aantal 
basisvoorwaarden is. Basisvoorwaarden 
waar de bekende Amerikaanse psycholoog 
Maslow het ook al over had: 

Dus wanneer we ons willen ontplooien, dan 
is dat afhankelijk van een aantal voorwaar-
den. Zo hebben we een dak boven ons 
hoofd nodig, net als een gevoel van veilig-
heid en duidelijkheid. Ook heel belangrijk 
zijn de sociale contacten en de waardering 
en erkenning die daaruit voortvloeien. 
Zonder deze voorwaarden kan er geen 
ontplooiing ontstaan. Zonder in verbinding 
te staan met andere mensen, zonder echt 
contact en zonder gezamenlijkheid is er 
geen ontplooiing mogelijk. Ontplooiing 
begint dus bij jezelf, altijd in contact en 
gezamenlijkheid met de ander.

Zie ook
www.innervida.nl 

p
Zelf-

ontplooiing

Behoefte aan 
waardering en herkenning

Behoefte aan
sociaal contact

Behoefte aan
veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften

|  tatiana van rijswijk-Koot 
Fouding mother InnerVida 
OntplooiingsArchitecten
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Zie ook 
www.proudmom.nl
www.proudwoman.nl

Community
proudMom en  
proudWoman bieden 
nog meer door de eigen 
community op de website. 
Daar krijgen bezoekers een 
inkijkje in het enerverende 
bestaan van andere vrou-
wen. Het delen van eerlijke 
verhalen spreekt niet alleen 
tot de verbeelding, maar 
is vooral heel inspirerend 
en leerzaam. Elke vrouw 
draagt immers een waar-
devolle schat aan kennis 
en ervaring met zich mee. 
Dat mag beslist gehoord 
worden! 

Werkgevers en verzekeraars hebben er 
baat bij als vrouwen in balans blijven. 
De investering in het work-life pakket 
verdienen ze moeiteloos terug door de 
kostenbesparing op uitval en verzuim. 
Bovendien draagt het work-life pakket bij 
aan de (door)groei van vrouwelijk talent. 
Met trotse, sterke vrouwen valt er wat te 
winnen. proudMom zorgt ervoor dat de 
vrouwen er niet alleen voor staan, maar de 
begeleiding krijgen die ze nodig hebben. 
Zo blijven vrouwen in de kracht van hun 
leven behouden voor onze economie. 

landeliJk proFessional 
netwerk
‘proudMom heeft een landelijk netwerk 
van ruim honderd professionals. 
Dit zijn coaches, personal trainers, 
voedingsadviseurs en sinds kort ook 
overgangsconsulenten. Zo is iedere vrouw 
verzekerd van hoogstaande, integrale en 
persoonlijke begeleiding. Omdat de meeste 
professionals tot de doelgroep behoren van 
proudMom en proudWoman, weten ze uit 
eigen ervaring met welke uitdagingen de 
vrouwen te maken hebben.’ 

sUCCes moet Je Verdienen
‘Onze focus ligt op kwaliteit en commitment 
richting de vrouwen, onze opdrachtgevers 
en professionals. pas dan kan je samen 
succes boeken. Wij meten en monitoren 
continu de klanttevredenheid. Cliënten 
waarderen onze diensten gemiddeld met 
een 8,4. Wij werken dagelijks keihard aan 
die klanttevredenheid. Een hoge waardering 
en effectiviteit zijn niet alleen bepalend voor 
de continuïteit, maar ook van invloed op ons 
groeisucces. Inmiddels zijn wij sinds de start 
in 2012 het magische getal van duizend 

aanmeldingen ruimschoots gepasseerd. 
Dit zijn niet alleen maar proudMoms, maar 
sinds kort ook vrouwen in de overgang,’ 
vertelt Joyce van Dijk glunderend. 

proUdwoman Voor 
VroUwen in de oVerGanG
Vrouwen die in de overgang komen, krijgen 
nu te weinig aandacht en steun. En dat, 
terwijl in die levensfase hun leven drastisch 
verandert. Vaak gaan kinderen het huis uit 
en mantelzorgen ze voor hulpbehoevende 
ouders. Daarbij zien ze hun lichaam 
veranderen en voelen ze zich ontredderd 
door alle ongemakken die de overgang 
met zich meebrengt. Dit alles heeft een 
negatieve impact op de gezondheid, de 
prestaties en het levensgeluk. Ook hier 
liggen grote risico’s op verzuim en uitval 
op de loer. Met alle negatieve financiële 
gevolgen van dien voor werkgevers en 
verzekeraars. 
De overgang is een fascinerende levensfase 
waarin vrouwen de balans opmaken 
en kiezen voor wat zij daadwerkelijk 
belangrijk vinden. Ook voor deze vrouwen 
heeft Joyce van Dijk een work-life aanbod 
gecreëerd. Gewapend met tools van 
coaching, voorlichting en training gaat de 
vrouw aan de slag en zelf richting geven 
aan deze uitdagende levensfase. Met het 
proudWoman aanbod gaan vrouwen (weer) 
leven vanuit hun kracht. 

sTa jE 
ER niET  
allEEn vooR

Met ProudMom en ProudWoman

otaal VerBaasd was ik toen ik 
hoorde dat mijn vriendin na de bevalling 
thuis kwam te zitten. Eerst een glansrijke 
carrière, vervolgens thuis op de bank 
belanden met een uitkering. Dat zijn nogal 
twee uitersten. En zo zag ik meer vrouwen 
om mij heen die “struggelen” met het wer-
kende moederschap. Vrouwen kunnen veel 
aan maar er zijn grenzen.’ Joyce van Dijk  
laat vrouwen hun eigen kracht ontdekken 
door ze weer de controle over hun leven 
terug te geven. Het sleutelwoord? De juiste 
balans vinden tussen werk en thuis. 

‘De vanzelfsprekendheid dat je als moeder 
én keihard werkt én er tegelijkertijd bent 
voor de kinderen vond ik zo onlogisch. 
Ik kon niet geloven dat daar nog geen 
oplossingen voor waren. Zeker als je naar 
de verzuim- en uitvalcijfers kijkt. Eén op 
de drie vrouwen valt uit. Dat bracht mij op 
het idee om proudMom te beginnen. Door 
mentale en fysieke coaching en training te 
bieden, versterk ik vrouwen van binnen en 
buiten. Zo krijgen ze zelf weer de regie 
over hun eigen leven. Veel vrouwen laten 
zich te veel beïnvloeden door wat anderen 
vinden en zeggen. Ze komen te weinig voor 
zichzelf op waardoor ze vaak onbewust 
over hun grenzen gaan. Met onze work-life 
pakketten zorgen we dat vrouwen zelf weer 
aan het roer komen te staan.’ 

trotse VroUwen  
sterk maken
Sinds 2012 biedt proudMom work-life 
pakketten aan die bestaan uit work-
life coaching, personal training en 
voedingsadvies. Aangesloten verzekeraars 
en werkgevers vergoeden die, voor de 
vrouwen zijn er geen kosten aan verbonden. 

t

| Joyce van Dijk, oprichter proudMom en 
proudWoman. 

PROUDMOM EN PROUDWOMAN joyCe Van dijk

‘
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Zie ook 
www.purple-id.nl

nancy tromp, directeur 
van purple-id, verzorgt al 
jarenlang trainingen voor 
onder andere managers, 
sales- en Hr-professionals 
over non-verbaal gedrag. 
Ze lanceerde in 2014 de 
unieke online training HEM 
over non-verbale commu-
nicatie. 
purple id. werkt onder 
andere voor InG, Achmea, 
SAp, Oracle, Fluor en 
Arcadis. 

vinden er vaak onjuiste interpretaties plaats. 
Zo wordt bijvoorbeeld enthousiast gedrag 
gekoppeld aan intrinsieke motivatie. Enthou-
siasme kan inderdaad duiden op motivatie, 
echter ook op onzekerheid. De taal van 
non-verbale communicatie bevat een eigen 
jargon. Elke houding en elke trek in het 
gezicht heeft een naam en is te duiden.  
Ook hebben ze betekenis. Het herkennen 
hiervan is al een stap in de goede richting. 
Maar wat doe je als je iets ziet? Welke 
aanpak zorgt er daadwerkelijk voor dat je 
in verbinding blijft? 

VoorspronG in Gesprek
Succesvolle managers zijn goed in staat 
hun eigen non-verbale gedrag te herkennen. 

Ze weten wat zij non-verbaal uitstralen en 
hebben een voorsprong in gesprekken. Ook 
interpreteren ze de non-verbale signalen 
van anderen beter. uit onderzoek blijkt dat 
de omzet met 20% wordt verhoogd als 
managers de betekenis van bijvoorbeeld 
‘flutteren’ en het sluiten van de ogen kennen. 
Ze vinden betere aansluiting bij wat hun 
klant echt wil. In verbinding met elkaar 
leer je dus wat de specifieke betekenis is 
van een gebaar of signaal van de ander. 
Zo maak je de zichtbare taal tot een 
gespreksonderwerp. Je krijgt het echte 
verhaal, de echte emotie en de echte 
betekenis te horen.

m
Samenwerken is samen werken

Makkelijker gezegd dan gedaan. Veel samen-
werkingen zijn gebaseerd op de buitenkant. 

Hoe kom je er nou achter wat er echt leeft 
bij de ander? Als je de taal van non-verbale 

communicatie onder de knie krijgt, weet je wat 
iemand écht denkt en voelt. 

dE 
vERgETEn 

Taal

instens 80% Van onZe 
CommUniCatie is non-verbaal, toch 
leer je daar weinig over op school. Je kunt 
het je eigen maken door met aandacht 
te kijken, veranderingen te registreren en 
te testen of datgene wat je denkt te zien, 
klopt. Dit is essentieel voor het contact, de 
samenwerking en het voeren van een goed 
gesprek.

De ‘vergeten’ taal is de taal van non-verbale 
communicatie. Kinderen die nog niet 
praten, beheersen deze taal heel goed. 
Zonder woorden begrijpen ze elkaar en 
gaan ze samen op in het spel. Als een 
kind op oudere leeftijd een steeds grotere 
woordenschat krijgt, worden de non-

verbale vaardigheden minder gebruikt. Op 
volwassen leeftijd zijn mensen uitstekend 
in staat veel te zeggen. Maar ze zeggen 
vaak niet alles. Ze hebben als het ware een 
verdedigingsmechanisme ontwikkeld om niet 
echt te laten zien wat ze ervan vinden. Het 
lichaam spreekt wél altijd de hele waarheid. 
Het opnieuw leren zien van de zichtbare 
signalen, leidt tot het vergroten van het 
begrip tussen mensen. 

misCommUniCatie 
Communicatie vindt vaak eenzijdig plaats. 
Veel informatie in een gesprek gaat daar-
door verloren. Als woorden niet overkomen, 
als je niet doorvraagt, doe je iets niet goed. 
Veel mensen noemen zichzelf intuïtief. toch 

PURPlE-ID nanCy tromp

de zichtbAre tAAl 
lAAt zien wAt we 
écht denken en 
voelen.

‘
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Meer informatie 
www.leiderschapshuis.nl of 
lieke@leiderschapshuis.nl 

lieke thijssen is initiator 
en oprichter van het Leider-
schapshuis een kwaliteits- 
label voor duurzame leider-
schaps- en organisatie- 
ontwikkeling van deze tijd. 
Lieke is de eigenaar en 
leider van dit collectief. De 
vaste ontmoetingsplek en 
dito netwerk zijn ingeruild 
voor een flexibele netwerk- 
organisatie waar autonome, 
vakbekwame professionals, 
leiders, kunstenaars en 
experts samenwerken. De 
bevlogenheid op het thema 
leiderschap met ziel & zake-
lijkheid is wat hen verbindt. 
Voor duurzaam leiderschap 
met een menselijke maat!

zijn ze veel dynamischer en zullen ze zelden 
‘af’ zijn. Ze vertonen kinderziektes, kosten 
meer energie dan gedacht, mensen trekken 
zich terug. De rollen van de participanten 
kunnen veranderen in de tijd en de fase 
waarin het model zich bevindt. 

de FUnCtie Van leidersCHap
In een virtueel netwerk van zelfstandige 
ondernemers zoals het Leiderschapshuis, 
ligt de kracht van de leider besloten in zijn 
vermogen de gemeenschap te vergroten, te 
stimuleren en te enthousiasmeren, in plaats 
van top-down aan te geven wat hij of zij 
van mensen verwacht. 
In het netwerk heeft leiderschap een functie, 
die niet beperkt blijft tot de mensen in leiding-
gevende posities. Leiderschap is een zaak 
van het gehele netwerk. De rollen van leider 
en volger kunnen wisselen met de situatie en 
de context of zelfs tegelijk bestaan. 
Divers leiderschap vraagt dus om opstaan 
wanneer je opgeroepen wordt. Wanneer 
jij met jouw talenten kunt bijdragen aan de 
visie, de bron en de taak. Elkaar vertrouwen 
en gunnen, vanuit het ‘wij’ kunnen denken 
voorbij het ‘ik’, zijn belangrijke eigenschap-
pen die niet vanzelfsprekend zijn. 

Gedeeld en ColleCtieF 
leidersCHap; werkt dat wel? 
De veronderstelling van mensen is dat een 
organisatie niet kan functioneren zonder 
sterke leiders, zonder duidelijke hiërarchie 
en controle. 
In horizontale samenwerking is de missie de 
baas. Medewerkers krijgen verantwoorde-
lijkheid en nemen leiderschap al naar ge-
lang hun competenties, invloed en ervaring. 
In deze visie is leiderschap een collectief 
proces dat door mensen in de organisatie 
gezamenlijk wordt ingevuld. Daarbij spelen 
co-creatie, gedeelde verantwoordelijkheid, 
onderlinge wederkerigheid en wederzijdse 
sociale en morele verplichtingen een grote 
rol. Het biedt ruimte om de leiding steeds bij 
die personen te leggen die het meest thuis 
zijn in een onderwerp of project.

BelanGriJke inZiCHten Voor 
samenwerkinG
De plek van de oprichter is van groter 
belang dan vaak gedacht. Als er een 
initiator is met een droom, vraagt dit van de 
volgende personen om hierop aan te sluiten 
en vervolgens te kijken hoe dit bij henzelf 

past. Hoe zij plek in kunnen nemen ten op-
zichte van de leider. 
Als de leden zijn aangehaakt op de 
initiatiefnemer maar elkaar niet leren kennen 
en vertrouwen, vraagt het speciale aandacht 
voor het creëren van een team. Angst voor 
tekort of denken in concurrentie, belemmert 
het onderlinge vertrouwen dat aan de basis 
ligt van succesvolle samenwerking.
Belangrijk voor alignment en commitment is 
een gezamenlijk punt op de horizon. Zolang 
de droom van één persoon is, zal die het 
hardst hiervoor werken en zit de rest op de 
bagagedrager of is bezig met de eigen 
doelen. 
Wanneer de samenhang tussen persoonlijke 
belangen om deel te nemen en de doelstel-
lingen van het netwerk niet helder zijn, vol-
gen mensen hun eigen agenda. Er ontstaat 
geen wederkerigheid; geven en nemen is 
niet in balans.
Dit geldt ook als leden zich niet in gelijke 
mate afhankelijk maken van het netwerk en 
hun eigen onderneming voorrang geven. 
Focus en prioriteiten zijn niet gelijkwaardig 
en het halen van gezamenlijke resultaten 
staat onder druk. Daar waar mensen zich 
volledig committeren, ontstaat een gevoel 
van ondernemerschap en leiderschap. 
Het vraagt lef om samen te ondernemen. 
Samen werken betekent ook samen risico’s 
nemen en lopen. Delen is vermenigvuldigen, 
maar niet alleen op inhoud en visie. Dit 
vraagt ondernemende partners die bereid 
zijn in te stappen, ook financieel. En het 
vraagt samen opnieuw de leiderschaps- 
opdracht (missie en visie) vaststellen en  
rituelen uitvoeren om daadwerkelijk in 
gelijkwaardigheid horizontaal te kunnen 
samenwerken. 

d

Lieke thijssen schrijft vanuit haar ervaring met haar 
netwerkorganisatie het ‘Leiderschapshuis’ over 
nieuwe vormen van organiseren en leiderschap. 
Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid in een netwerk 
met professionals klinkt als een ideaal, maar blijkt zo 
eenvoudig nog niet. Hoe vertrouwen en angst voor tekort 
een grote rol spelen, beschrijft zij hieronder. Evenals wat 
het vraagt aan leiderschap in nieuwe organisaties.

oRganisEREn
e nieUwe tiJd waarin wij leven vraagt 
om een verandering; van hiërarchisch ge- 
stuurde organisaties naar netwerken, 
van beheersen naar vertrouwen geven 
en voor leiders: van ‘hero’ naar ‘host’. 
Waar organisaties nu nog veelal een 
piramidevormige structuur hebben, zullen 
zij in de toekomst ook door technologische 
ontwikkelingen opener, meer hybride en 
minder hiërarchisch zijn. Organisaties 
ontwikkelen zich meer als netwerken, die 
vanuit verbinding worden georganiseerd. 

orGaniseren Van 
BeVloGenHeid
Veel mensen tekenen, op de vraag hoe 
hun organisatie eruit ziet, een hark. Het 
organogram representeert een formele 
hiërarchiestructuur met een ‘command & 
control’-aansturing. 
Het horizontale netwerk echter, ontstaat 
in en door samenspel van mensen en op 
bepaalde tijden. We zien dat mensen 
aansluiten bij een werkgemeenschap en 
na verloop van tijd weer vertrekken. De 
organisatie verandert voortdurend. De 
mensen zitten niet in de organisatie, de 
organisatie zit in de mensen. 
Een belangrijke les voor organisaties: 
willen zij mensen kunnen verbinden en 
mobiliseren, dan moeten zij zichzelf anders 
inrichten om mensen eigenheid, betekenis, 
gemeenschapszin en bevlogenheid te 
blijven geven.

initiatieF leidersCHapsHUis
De groei van het aantal zelfstandigen 

en kleine ondernemingen is de trend. Zij 
verbinden zich in samenwerkingsverbanden 
en opereren van daaruit in opdracht van 
andere organisaties. Op deze beweging 
aansluitend heb ik in 2011 het ‘Leider-
schapshuis’ opgericht. Het Leiderschapshuis 
is een collectief, een ‘community’, dat kennis 
en ervaring bundelt op het gebied van 
organisatieverandering, visieontwikkeling en 
leiderschap. Een netwerk gestart met ruim 
20 leden en een leider zonder hiërarchische 
‘oude’ organisatiestructuur. De zelfstandigen 
en bv’s die onder de paraplu van het Leider-
schapshuis samenwerken, zoeken vrijheid 
in verbondenheid vanuit basisbehoeften: 
autonomie, verbinding en professionaliteit. 

Vorm VolGt FUnCtie
naast de droom en bevlogenheid van 
mijzelf die ik in dit initiatief heb neergezet, is 
er de vorm. Vaak laten we ons leiden door 
vorm, willen we structuur om zekerheid, 
houvast en controle. Organisch groeien en 
organiseren op resonantie vraagt andere 
kwaliteiten. De jongere generatie kent 
dit meer als dagelijkse gang van zaken 
dan diegenen die opgegroeid zijn in de 
tijd van besturing, resultaatgerichtheid en 
‘operational excellence’.

Het bedenken en met passie ontwerpen van 
zo’n nieuwe organisatievorm is één ding. 
Minstens zo belangrijk is om dat wat samen 
bedacht is, als het eenmaal gelanceerd 
is, ook te onderhouden. nieuwe business- 
modellen zijn niet direct na lancering 
‘volwassen’. Door de meerdere dimensies 

DOOR LIEKE tHIJSSEn FOTO MArIECECILE tHIJS

NieuWe 
VoRMeN 

VAN

hET lEIDERSChAPShUIS lieke thijssen
> ingrid Van der aa
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Zie ook 
www.hetlnv.nl 

n
vasTgoEdmaRKT

Samen werken op de 

We schrijven het jaar 1972. De 
Amerikaanse makelaar Barb Schwarz 
is topverkoper in haar regio. Haar 
geheim? HomeStaging, oftewel het 
verkoopklaar maken van vastgoed 
voor de verkoop. Een wereldwijd 
succesvol marketing-concept voor de 
vastgoedmarkt is geboren.

iet lanG daarna ontdekken 
ook buiten de VS makelaars en huiseigena- 
ren dat een woning ‘pimpen’ ervoor zorgt 
dat deze meer bezichtigingen genereert, 
sneller wordt verkocht en vaak ook nog 
tegen een hogere prijs dan vergelijkbare, 
niet verkoopklaar gemaakte woningen.

niCHe
In 2006 haalde Ingrid van der Aa het con- 
cept naar nederland en zette een niche 
neer binnen de nederlandse vastgoedmarkt. 
trainingscentra voor vastgoedstylisten, zoals 
het buitenland deze kende, had nederland 
anno 2006 nog niet. Ingrid van der Aa 
ontdekte het gat in de nederlandse markt en 
begon in datzelfde jaar met de ontwikkeling 
van de allereerste training Vastgoedstyling 
en Woningpresentatie in ons land.
In 2006 richtte zij de Styling Concepts 
Group (SCG) op. Deze organisatie omvat 
het Opleidingsinstituut voor Vastgoedstyling 
en Woningpresentatie en het netwerk 
van gecertificeerde vastgoedstylisten: het 
Landelijk Netwerk Verkoopstylisten, oftewel 
het LNV. De opleidingslocaties zijn Vught 
(nL), Brasschaat (BE) en Marbella (S).

Het lnV Helpt mee
Cursisten worden opgeleid tot vastgoedstyling- 
professional. na certificering volgt opname 
in het LnV-netwerk. 
De missie van het LNv? Samen sterk. 
De leden, allen gecertificeerde LnV Ver-
koopstylisten, kunnen voor hulp en advies 
terecht bij de organisatie én bij elkaar. 
Het LnV-netwerk bestaat uit 175 leden die 

op hun beurt op een professionele manier 
de makelaar en huiseigenaar helpen om de 
woning optimaal te presenteren.  
Ingrid van der Aa: ‘Samenwerken behelst 
binnen het LnV-netwerk meer dan een plus 
een. Wij stimuleren de leden om binnen 
het netwerk zoveel mogelijk de handen 
ineen te slaan, want samen maakt sterk. 
Daarnaast werken LnV Verkoopstylisten 
succesvol samen met particuliere verkopers 
van woningen en met makelaars, hypotheek-
verstrekkers, projectontwikkelaars, beleg-
gingsmaatschappijen, woningcorporaties en 
andere vastgoed gerelateerde organisaties.’

win-win-win
Een goede uitleg aan verkopende huis-
eigenaren is belangrijk. Zij verkopen immers 
hun ‘thuis’. 
De huiseigenaar heeft tijdens het bewonen 
een eigen lifestyle en sfeer opgebouwd. 
Deze is echter niet altijd de smaak van 
de potentiële koper. LnV Verkoopstylisten 
leggen met alle mogelijke tact uit waarom 
eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn 
voor een snelle verkoop.
Een LnV Verkoopstylist laat zowel de 
woning als de huiseigenaar in zijn waarde. 
Zo ontstaat een optimale samenwerking 
tussen LnV Verkoopstylist, huiseigenaar en 
makelaar.
Het traject van te koop naar verkocht 
kan alleen op deze manier leiden tot 
tevredenheid en een win-win-win situatie 
voor alle partijen.

lNV ingrid Van der aa

Sodexo Prestige is een partycateraar die specifiek gericht is op de 
culinaire verzorging tijdens evenementen en partijen; specialist 
in grote én kleine, perfect georganiseerde evenementen met 
culinaire hoogstandjes. Ook neemt Sodexo Prestige u graag de 
totale verzorging uit handen, waarbij wij naast het culinaire 
ook de volledige inrichting en styling, het entertainment en zelfs 
de perfecte evenementenlocatie voor u kunnen verzorgen.

Sodexo Prestige                    T: 010 288 41 00                    E: prestige.nl@sodexo.com                    I: www.sodexoprestige.nl

Sodexo Prestige

START THE JUICE REVOLUTION IN JOUW KEUKEN!
Versapers Slowjuicer 3G
Groente en fruit zijn super gezond.  Voor onze dagelijkse voedingsstoffen, 
maar ook als investering voor de toekomst en zelfs voor het voorkomen van 
allerlei ziektes. Niet zo gek dus dat er wereldwijd een ware juice revolution 
aan het ontstaan is. 

Met een slowjuicer pers je op een koude en langzame manier sap uit groente, 
fruit en kruiden. Door de speciale slowjuice techniek blijven vitamines, 
enzymen en vezels beter behouden dan in een blender of sapcentrifuge. 
Bovendien is het verse sap tot 48 uur houdbaar in de koelkast.

De Versapers is verkrijgbaar in de kleuren Titanium, SeaGreen en Aubergine.

Bestel online of via een van onze 80 dealers • www.versapers.nl 

Versapers PAROOL 170x124_v2.indd   1 17-2-2015   8:08:13

|  Ingrid van der Aa, 
General Manager 
Styling Concepts Group
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Zie ook 
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olga plokhooij
Olga plokhooij richtte na 
terugkomst uit Guatemala 
Stichting nederland in  
Dialoog op en is momen-
teel lid van het netwerk 
Adviseurs in Dialoog.  
Ze begeleidt dialogen in 
het bedrijfsleven, bij de 
overheid en voegt dialoog 
structureel toe aan maat-
schappelijke initiatieven die 
zij initieert of ondersteunt. 
Ook biedt zij (in-company) 
dialoogtraining aan. 

Je hoeft je niet in te dekken omdat je een 
snel oordeel van een ander verwacht. Je 
hoeft ook geen haast te maken omdat je 
spreektijd misschien al snel weer ingenomen 
wordt door een ander. In dialoog vertraag 
je. En je nodigt elkaar uit om zelf aan te 
voelen wanneer je voldoende gezegd hebt. 

nieUwe weGen
Het effect van het scheppen van deze 
vrije ruimte waarin de deelnemers zich 
veilig voelen is dat er ontspanning ont-
staat. Frustraties kunnen oplossen, omdat 
er (eindelijk) geluisterd wordt naar een 
zorg, idee of waarschuwing. Vanuit 
deze ontspanning kan er een nieuwe 
dimensie in het gesprek geopend worden. 
Vanuit het individuele standpunt naar het 
gezamenlijk onderzoek. Wat herkennen 
we in de verhalen van de anderen? Vanuit 
gehoord worden, kun je elkaar beter zien 
en horen. Kun je gaan onderzoeken waar 
gemeenschappelijke ervaringen zitten en 
wat ons dat vertelt. Vanuit hier ontwikkelt 
het gesprek zich verder. Afhankelijk van de 
context (maatschappij, werk, community) 
en de dialoogmethodiek die je kiest (talking 
circle, socratisch gesprek, Appreciative 
Inquiry) ontwikkelt het gesprek zich vanaf 
hier door richting heling, verdiepend 
onderzoek, nieuwe inspiratie, het nemen 
van besluiten en het maken van afspraken. 

CrUCiale rol Gespreksleider
Je kan op elk moment een dialoog opstarten 
en iedereen kan meedoen. Op je werk, 
in je team, met klanten, stakeholders, 

familie of vrienden. Maar niet iedereen 
kan het gesprek zomaar goed faciliteren. 
Het creëren van de setting, juiste condities 
en bewaking van het proces vragen om 
een ervaren gesprekbegeleider. Het is 
een vaardigheid die je kan leren door je 
bewust te worden van de basisprincipes 
van dialoog, je vaardigheden om goede 
vragen te stellen, op verschillende niveaus 
te luisteren, posities in het gesprek te 
herkennen, je te trainen van a tot z, met 
aandacht aanwezig te zijn om zo het 
proces als geheel te dragen. 

droom
Mijn droom is dat iedere samenwerking met 
een goed gefaciliteerde dialoog begint. 
Ik ben ervan overtuigd dat, als je het lef 
hebt om te vertragen aan het begin van de 
samenwerking, je uiteindelijk een versnelling 
creëert in het realiseren van je gezamenlijke 
doel. Als je niet vanuit een rol maar vanuit 
je hele zijn aanwezig bent en in verbinding 
gaat met elkaar, leg je een fundament 
van respect en waardering waarop je in 
spannende fases van de samenwerking kan 
terugvallen. Je creëert daarbij een cultuur 
en omgangsvorm die maakt dat je weet 
hoe je door uitdagende fases heen kan 
bewegen. Het voeren van dialoog is voor 
mij een voorwaarde om te komen tot vitale 
samenwerking. 
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praten over dialoog is als proberen te beschrijven 
hoe het voelt om voor het eerst lentezon op je huid 
te voelen. Dat kan je beter ervaren dan horen van 
een ander. toch waag ik een poging in de hoop 
je te inspireren zelf in dialoog te gaan. 

Van Hart tot Hart
n 2003 was ik werkzaam in Guatemala. 
Samen met oud-congreslid Manuela 
Alvarado reisde ik het land door om met de 
Maya-bevolking een politieke agenda op 
te stellen. Elke vooravond van het overleg 
in een regio bestond uit een dialoog. We 
namen plaats in een cirkel en Manuela 
stelde de vraag ‘hoe zit je hier?’. Of we nou 
met 10 of 100 mensen waren, iedereen in 
de cirkel kreeg het woord. In het midden 
van de cirkel brandden kaarsen die een 
ceremoniële functie hadden. 
De mensen waren bijeengekomen om via 
een politieke agenda meer plek in te nemen 
in de Guatemalteekse politiek. Met een 
geschiedenis van 36 jaar burgeroorlog en 
genocide was de vraag ‘hoe zit je hier?’ 
er een die veel losmaakte. Verhalen van 
verdriet, verlies maar ook hoop en kracht 

werden gedeeld. De dialoog duurde soms 
uren. En we stopten als het moment daar 
was. Als gezegd was wat er gezegd wilde 
worden. Ieders stem was gehoord. We 
waren dan op elkaar afgestemd, hadden 
elkaar werkelijk gezien. De dagen erna 
werd het effect van deze afstemming op de 
daarna volgende samenwerking zichtbaar. 
Er was respect, aandacht en inspiratie om 
samen te werken. We hadden vaak minder 
tijd nodig dan ingepland. Er was naast het 
leggen van een fundament voor vruchtbare 
samenwerking nog meer gebeurd. Er vond 
heling plaats en er ontstonden nieuwe 
vriendschappen. Er was namelijk van hart 
tot hart gesproken.

GeliJkwaardiGHeid
Een belangrijk kenmerk van dialoog is 
gelijkwaardigheid. Dat uit zich ook in de 
cirkelvorm waarin de dialoog plaatsvindt. 
Iedereen zit even ver van het midden. Even 
dichtbij de vraag die besproken wordt, of 
je zou ook kunnen zeggen even dichtbij de 
waarheid. Alle deelnemers in het gesprek 
worden uitgenodigd persoonlijke ervaringen 
te delen. Hun unieke verhaal in te brengen 
dat gerelateerd is aan de centrale vraag. 
Dat kan zijn: Wat is vriendschap? Wat 
is goed leiderschap? Hoe ziet een vitale 
organisatie eruit? Door ruimte te scheppen 
voor het delen van ervaringen, die niet 
onderbroken worden door reacties van 
anderen, voelen alle deelnemers dat zij er 
helemaal mogen zijn. Dat er geen tijdsdruk 
is. Dat je met aandacht gehoord wordt door 
de anderen. Deze ervaring opent harten. 

ADVISEURS IN DIAlOOG olga plokhooij
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wilma de Bruijn 
is General Manager van 
Eurapco, de grootste  
Europese verzekeraars  
alliantie. Daarnaast was 
ze tot haar verhuizing naar 
Zürich o.a. lid van de 
raad van Advies van het 
nederlands rode Kruis en 
de raad van toezicht van 
Stichting MEE (ondersteu-
ning voor mensen met een 
beperking). Haar motto: 
elkaar inspireren en onbaat-
zuchtig kennis delen.

AlS ik Mijn tAlenten 
niet volledig kAn 
inzetten, word ik 
opStAndig.

‘

Zie ook 
www.eurapco.com

U klinkt als een raseCHte 
entrepreneUr
[Gedecideerd] ‘Dat ben ik ook. Ik houd van 
beweging. En ook al is Achmea een grote 
organisatie, ik heb mijn ondernemingszin 
gelukkig altijd goed kunnen uitdragen. Zo 
heb ik de Achmea Academy mogen op- en 
inrichten. Eerst twijfelde ik, toen toenmalig 
Achmea-CEO Maarten Dijkshoorn mij in 
2006 vroeg een Corporate university 
vorm te geven. toch ben ik er gewoon 
aan begonnen. Met de opkomst van de 
kenniseconomie is het onbaatzuchtig 
delen van kennis noodzakelijk om als 
dienstverlenend bedrijf onderscheidend 
te zijn. Ondertussen staat de Academy 
bekend als aanjager van kennisinnovatie. 
Dat Achmea in 2011 de Academy Award 
kreeg voor beste Corporate university van 
nederland, vervult mij nog steeds met trots. 
Zoiets kan je natuurlijk alleen maar samen 
met je medewerkers bereiken. Zij moeten 
geloven in wat jij voor ogen ziet.’

samen werkt! is Het tHema 
Van Het YoUnG Girls 
CommUnitY eVent dit Jaar. 
dat is ook Uw motto?
‘niet alleen van mij, maar ook van Eurapco. 
Creating value together – waardecreatie 
door samenwerking en kennisdeling – 
dat is al sinds de oprichting in 1992 
het fundament van het bedrijf en het 
uitgangspunt van de acht partners, allemaal 
Europese verzekeraars met een coöperatieve 
achtergrond. 

‘toch is samenwerking soms minder 
vanzelfsprekend dan het klinkt. Zeker 
binnen een internationale organisatie als 
Eurapco, waar je met allerlei verschillende 
culturen te maken hebt. Een belangrijke 
voorwaarde voor succes is dat je elkaar 
goed leert kennen en vertrouwen. Dat 
kost tijd. Maar ik merk dat, sinds ik ruim 
een jaar geleden als nieuwe General 
Manager naar Zürich ben verhuisd, de 
slagkracht van Eurapco groeiende is. Zo 
hebben de CEO’s – ondersteund door 
businessgroepen die worden geleid door 
projectmanagers uit de diverse landen – elf 
strategische, gemeenschappelijke thema’s 
geformuleerd die ze binnen de verschillende 
verzekeringsbedrijven uitdragen.
‘Onze nieuwe website en vooral de e-join 
– een internationaal digitaal platform 
voor het uitwisselen van ideeën – helpen 
daarbij. Zo wordt het netwerk van Europese 
verzekeraars steeds hechter en worden we 
er allemaal beter van. Eigenlijk werkt het 
niet anders dan het netwerk van de Young 
Girls Community: je stimuleert en versterkt 
elkaar.’ 

e
DOOR MIrJAM nOOrDuIJn 

‘Toon lEf: ga dE 
dialoog aan’

Verbinden vanuit Zürich

Ondernemen is doorzetten en samenwerken.  
Wilma de Bruijn weet dat als geen ander. Doorzetten 
leerde ze in haar sportcarrière, samenwerken bij Achmea. 
Als General Manager van Eurapco zet ze haar talent voor 
het verbinden van mensen en kennis optimaal in.

nerGiek, wilskraCHtiG, 
GedreVen en GUl: het is Wilma de 
Bruijn (1959) ten voeten uit, als mens en als 
ervaren management professional. Vanaf 
het eerste moment dat je in gesprek raakt 
met de General Manager van Eurapco – de 
grootste Europese alliantie van coöperatieve 
verzekeraars – weet je, hier zit een vrouw 
met ambitie. Ambitie om te doen waar ze 
goed in is. ‘Als ik mijn talenten niet volledig 
kan inzetten,’ aldus De Bruijn, ‘word ik 
opstandig.’

U wilde altiJd al direCteUr 
worden?
[Lachend] ‘Welnee. Als tiener was turnen 
mijn lust en mijn leven. Ik behoorde tot 
de top van de nederlandse turnsport en 
droomde van de Olympische Spelen. Op 
mijn zeventiende, tijdens de landelijke 
kampioenschappen, ging het echter mis. 
Ik heb toen een ongeluk gehad. De brug 
brak. Ik werd weggeslingerd en moest 
naar het ziekenhuis worden afgevoerd. 
Dat was het begin van het einde van mijn 
turncarrière. Ik moest mijn leven opnieuw 
inrichten – nieuwe passies ontdekken. Via 
avondstudies en uitzendbureau Content, 
waar ik als intercedent van een technische 
unit mijn loopbaan ben begonnen, kwam 
ik vervolgens in de financiële wereld 
en verzekeringsbranche terecht. Eerst 
was ik werkzaam in de deurwaarderij 
en buitendienst, daarna in de Sales en 
Marketing.’

Hoe BeseFte U dat daar  
Uw talent laG?
‘Door, zoals ze in het Engels zeggen, 
trial and error. Vanuit de sport wist ik dat 
je, als je de top wilt bereiken, bereid 
moet zijn heel hard te werken en dat, als 
je valt, je gewoon weer op moet staan. 
Die topsporthouding heeft mij in eerste 
instantie geholpen de benodigde diploma’s 
te behalen. toen ik daarna merkte dat ik 
het werken in de buitendienst leuk vond 
en resultaten haalde, wist ik dat ik op het 
goede spoor zat. Zo werkt dat nu eenmaal: 
als je dat doet waar je een kloppend hart 
van krijgt, ben je er meestal ook hartstikke 
goed in.’

Uw tUrnCarrière HeeFt 
U dUs GeHolpen BiJ Uw 
maatsCHappeliJke Carrière?
‘topsport heeft mij zowel leren doorzetten 
als leren omgaan met verlies. En het heeft 
mij zelfkennis bijgebracht. Ik weet wat mijn 
sterke en zwakke kanten zijn. En ik geef 
niet snel op. Als ik mij in mijn werk een doel 
stel, probeer ik het linksom of rechtsom te 
realiseren. Door lef te tonen. Door binnen 
de organisatie de dialoog aan te gaan, de 
confrontatie op te zoeken. En door met de 
juiste mensen samen te werken. Zeg niet 
dat iets niet mogelijk is. Heb je een idee? 
Maak er een pilot van, evalueer vervolgens 
wat het heeft opgeleverd, en genereer best 
practices.’

EURAPCO wilma de bruijn
> marion Van den brink
> ineke hurkmans
> dorrie eilers
> marijke oosterom
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Zie ook 
www.rotary.nl

marion van den Brink
Vanaf 1993 ben ik lid van de 
rotary, rotary Club Op Seyst, 
te Zeist.
Vanaf 1985 heb ik mijn sporen  
verdiend in de customer service- 
wereld, klantenservice, het 
opzetten en managen van 
contactcenters. In diverse jury’s 
gezeten, 3 boeken erover 
geschreven, met hart en ziel 
genoten van dit vak. In 2011 
werd ik gevraagd door twee 
oud-gouverneurs binnen de 
rotary om gouverneur van  
rotary International te worden 
in 2014-2015. De rotary is  
’s werelds grootste interna- 
tionale humanitaire service- 
organisatie die als doel heeft 
om levens te veranderen en 
goodwill en vrede te scheppen 
in binnen- en buitenland. Ons 
motto is: Service above self. 
Onbetaald. Ik was toen 61 jaar 
en kostwinner. Ik moest hierover 
nadenken. Ik heb ‘ja’ gezegd 
en ik heb er tot op de dag van 
vandaag geen moment spijt van 
gehad. 

het gevoel dat ik verschil maakte als ik  
een klantenservice-opdracht binnen 
1-2 jaar uitgevoerd had. De telefoon werd 
op tijd opgenomen, de klanten kregen 
het juiste antwoord en de organisatie 
had haar processen geoptimaliseerd en 
klantvriendelijker gemaakt. En tevreden trok 
ik weer verder naar mijn volgende opdracht. 
Om er helaas na 5 jaar achter te komen 
dat er nog maar weinig overgebleven was 
van mijn interventies in de verschillende 
bedrijven waar ik voor gewerkt had.

Binnen de rotary doen we een stapje 
verder. naast de community-projecten in de 
naaste eigen omgeving, ter ondersteuning 
van de voedselbank, het Leger des Heils,  
ouderen, scholen met speciaal onderwijs  
etc. doen we ook veel in ontwikkelings-
landen. Landen waar schoon water geen 
normaal goed is. Waar mensen nog 
niet kunnen lezen en schrijven, waar de 
kindersterfte groot is of waar er ziektes 
zijn (zoals polio) die mensen levenslang 
verminken.
Daar kunnen we het verschil maken tussen 
leven en dood, tussen een gezond leven 
of leven met een handicap (door polio). 
Kunnen lezen en schrijven of niet. uitzicht 
hebben in je leven, of enkel overleven.

ooG in ooG met een gehandicapt 
jongetje dat wij tegenkwamen in 
de sloppenwijk van Moradabad, 
realiseerde ik me hoe belangrijk al die 
vrijwillige organisaties zijn die in de 
ontwikkelingslanden rondlopen en daar 

energie in stoppen. Ik heb 7 gezonde 
kleinkinderen en de wereld ligt aan hun 
voeten. Hier ligt een jongetje, net zo oud 
als mijn kleindochter, die een verlamd 
beentje heeft. Ik gaf hem een ster van mijn 
kleindochter uit Amerika, toen ook 3 jaar 
oud.
Dankzij het feit dat wij hem tegenkwamen, 
krijgt hij nu de medische ondersteuning 
(spalk, brace) om te kunnen leren lopen. 
Geborgd door de plaatselijke rotary Club 
van Moradabad en door overeenkomsten 
gesloten met de gezondheidsdiensten daar. 
Afgestemd met ouders en buurtwerkers. 
Kortom, de komende 20 jaar tot hij 
uitgegroeid is, is zijn toekomst door ons 
fysiektechnisch verzekerd. 

Deze interventies, acties, zouden nooit 
tot stand kunnen komen als wij als rotary-
organisatie niet overal onze contacten, 
afspraken, overeenkomsten door de hele 
wereld zouden hebben en zoveel vrijwillige 
mensen tot onze beschikking zouden 
hebben staan die SAMEn het verschil  
willen maken. 
You never walk alone!

you never  
wAlk Alone!
‘

s
   
inTERnaTionaal 
  hET vERschil 
 maKEn

Samen

De rotary is een organisatie 
die met 1,2 miljoen rotarians 
in 220 landen in de wereld 
vertegenwoordigd is en voor  
98% uit vrijwilligers bestaat 
waarbij het uitgangspunt 
gehanteerd wordt: vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend.

inds 1985 HeeFt de rotarY 
een wereldwiJd proJeCt 
lopen: polio de wereld Uit. 
Een van onze hoofdsponsors is Bill Gates 
met zijn Bill & Melinda Gates Foundation, 
die jaarlijks $ 35 miljoen in dit polio de 
Wereld uit-project stopt. Elke donatie die 
wij geven verdrievoudigt hij. toen hem in 
2011 gevraagd werd wat hij vond van de 
rotary mbt het uitroeien van polio zei hij: 
‘Without rotary I wouldn’t be anywhere.’ Hij 
moet kunnen rekenen op een ondersteuning 
vanuit de hele wereld, een netwerk in alle 
gelederen van de maatschappij waar men 
aan de knoppen kan draaien, met een 
hoge integriteit, en een organisatie waar 
slechts 2% van het geld besteed wordt 
aan de stafondersteuning. Alle rotarians 
zijn vrijwilligers en doen het voor niets. 
niemand krijgt een salaris.

De rotary is een zeer platte organisatie, 
de president, daaronder 538 gouverneurs, 
daaronder 35.000 clubvoorzitters die 
samen 1,2 miljoen rotarians begeleiden. 
Als gouverneur zit je op een geweldige 
plek waar je internationaal het verschil kan 
maken. En ik heb JA gezegd op de vraag 
of ik dat voor het district 1570 (Midden-
nederland) wilde worden.
Aan dit gouverneurschap gaan 2 jaren van 
opleiding vooraf, zowel in Amerika als in 
nederland.

In februari 2014 ging ik mee op een nID-
reis, national Immunization Days, en liep 
met een groep van negen nederlandse 
rotarians door de sloppenwijken van 
Moradabad in India om kinderen tussen de 
0 en 5 jaar te vaccineren. Met 2 druppeltjes 
vaccin in hun mond. Herhaling enige malen 
per jaar en dan zijn ze immuun als ze 5 
jaar oud zijn. Daarnaast bezochten wij 
onze water- en sanitatieprojecten die wij 
met rotary district 1570 tot stand gebracht 
hadden. Daar zag ik het resultaat hoe wij 
als Service-organisatie het verschil in de 
wereld maken. Daar zijn wij niet uniek in, 
vele andere nGO’s dragen ook hun steentje 
bij, net als andere Serviceclubs.

tijdens mijn betaalde loopbaan had ik echt 

ROTARY marion Van den brink
> ineke hurkmans
> dorrie eilers
> marijke oosterom
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Zie ook 
www.jumpmovement.com

half jaar deden enkele duizenden mensen 
een Jump. Op dat moment besefte Ineke dat 
ze moest doorpakken en dat dit iets groots 
kon worden. En toen dacht ze: ‘Waarom 
eigenlijk niet?!’. Dat was de geboorte van 
Jump Movement. 

metHodiek
Jump Movement zet samen met organisaties 
medewerkers in beweging, waarna vanuit 
de intrinsieke motivatie van medewerkers het 
gezamenlijke doel wordt nagestreefd. 
Er zijn verschillende stappen in de Jump 
Movement-methode, waaronder het bepalen 
van het thema, gesprekken in relatie tot 
het thema, persoonlijke doelen bepalen, 
begeleiding gedurende drie maanden via 
mail of sms en verschillende meetmomenten 
die inzicht geven in de beweging die er 
wordt gemaakt.
Het thema kan bijvoorbeeld zijn ‘de omzet 
moet omhoog’ of ‘waar wil je als persoon 
of organisatie naartoe?’. Vervolgens worden 
alle medewerkers willekeurig in groepjes 
verdeeld en gaan zij zeven vastgestelde 
vragen beantwoorden in relatie tot dat 
thema. Concrete plannen worden gemaakt, 
zoals ‘ik ga twee mensen per week extra 
bellen’ of ‘ik ga elke week mijn kennis delen 
door middel van een blog’. Iedereen stelt 
persoonlijk doelen, die bijdragen aan het 
gemeenschappelijke doel. 
Door deze methode in een organisatie 
toe te passen, ontstaat er vertrouwen, trots 
en een verbeterde samenwerking met een 
meetbaar resultaat. 

samen JUmpen
Jump Movement wil ervoor zorgen dat 
steeds meer mensen kunnen Jumpen. 
Door samenwerking met verschillende 
organisaties, maar vooral door de 
uitbreiding van een Certified-netwerk. 
Zowel consultants, organisatiedeskundigen, 
verandermanagers als coaches kunnen 
een Certified-status krijgen, waarmee ze 
bevoegd zijn om de verschillende Jump 
Movement-programma’s aan hun klanten 
aan te bieden. Het netwerk bestaat nu uit 
meer dan 157 professionals wereldwijd. 
Deze professionals zetten zich in om andere 
mensen de kans te geven een Jump te 
ervaren. 

uit de nauwe samenwerking die Jump 
Movement heeft met alle partners en 
coaches ontstaan mooie projecten. In deze 
projecten wordt de Jump Movement-methode 
vaak als programma aangeboden, zodat 
het totale aanbod van het project krachtiger 
wordt en de toegevoegde waarde stijgt. 
Zo ontwikkelt Jump Movement speciale 
programma’s voor sociale activatie en 
maatschappelijke ontwikkeling. prachtige 
en bijzondere voorbeelden zijn ‘De tafel 
van één’ en een project met het Leger des 
Heils in Eindhoven. Samen Jumpen maakt 
sterker.

JUmp oVer tHe world
De Jump Movement-methode heeft 
internationaal succes en is al in meer dan 
tien landen actief. Door de eenvoud en 
structuur van de methode werkt deze vrijwel 
in alle culturen en talen. Ook de grenzeloze 
behoefte van mensen waar dan ook ter 
wereld om bij een community te horen, 
draagt bij aan het succes. Jump Movement 
biedt een community met een veilig kader 
en met onbeperkte mogelijkheden voor elk 
individu in een groep. Inmiddels zijn er 
vertalingen van het draaiboek in het Engels, 
russisch, Mandarijn, Oud-Chinees, Spaans, 
Deens, Servisch en Frans. 
Jump Movement heeft een intensieve samen- 
werking met Certified-partners en -coaches 
over de hele wereld en er zijn zelfs al hele 
groepen mensen in de Verenigde Staten 
en Zuid-Afrika die een Jump gemaakt 
hebben. Het behalen van Ineke’s missie ‘dat 
ieder mens op de wereld de mogelijkheid 
krijgt om een Jump te maken’ komt steeds 
dichterbij! 

J
DOOR SABrInA VAn LOOn FOTO rEBKE KLOKKE

Ineke Hurkmans, oprichter en 
directeur van Jump Movement BV, 
heeft één streven: ‘Dat ieder mens 
op de wereld de mogelijkheid 
krijgt om een Jump te maken.’

Ump moVement is een laagdrempe- 
lige, eenvoudige en concrete verander-
methodiek voor gehele organisaties en 
groepen. Jump Movement brengt individuen 
binnen een organisatie in beweging vanuit 
hun persoonlijke motivatie om een collectief 
doel te behalen. Want veranderen kan 
alleen als je daar zelf achter staat.
Inmiddels hebben meer dan 40.000 
mensen deelgenomen aan een Jump, van 
corporate business, lokale en landelijke 
overheden en maatschappelijke organisaties 
tot internationale Jumps in Amerika en Afrika. 
En de teller tikt!

Visie
Vanuit haar rol als directeur van een 
welzijnsorganisatie, ontstond bij Ineke 
de behoefte om meer in het bedrijfsleven 
te gaan doen. Jarenlang werkte zij als 
organisatiedeskundige en gaf zij advies 
op het gebied van veranderprocessen. 
Zo heeft zij zich ontwikkeld tot een expert 
in het begeleiden van grootschalige 
cultuurveranderingsprojecten en ontwikkelde 
zij een kenmerkende visie. Ineke is ervan 
overtuigd dat echte verandering alleen tot 
stand komt als medewerkers het zelf willen 
en er echt samengewerkt wordt. 
De eerder door haar ingezette interventies 
leidden weliswaar tot ontwikkeling van 
management en directie, maar bijna nooit 
tot het veranderen van een cultuur of gehele 
organisatie.
Ineke merkte dat traditionele verander-
methodes weinig effect hebben op de 
intrinsieke motivatie van mensen om zaken 

daadwerkelijk anders aan te pakken. 
Daarom heeft ze een laagdrempelige 
methode ontwikkeld waarbij gewerkt 
wordt vanuit self-empowerment; waarbij 
organisaties zelforganiserend zijn en 
waarbij de methode zowel effect heeft op 
persoonlijk niveau als op groepsniveau. 
Jump Movement is een activeringsmethode 
om met elkaar in contact te komen, 
vertrouwen te kweken, effectieve doelen 
te stellen en uiteindelijk samen in dezelfde 
richting te bewegen.

‘waarom eiGenliJk niet?!’
In 2011 ontwikkelde Ineke een eerste 
draaiboek waarmee mensen een zelf- 
bekrachtigend gesprek konden voeren. Dat 
gesprek leidt ertoe dat mensen concrete 
stappen formuleren om hun persoonlijke 
doel te behalen. Mensen worden echt in 
beweging gezet. Ineke verspreidde het 
draaiboek via sociale media en binnen een 

jump 
TogEThER

JUMP MOVEMENT ineke hurkmans
> dorrie eilers
> marijke oosterom

if we All juMp 
together,  
we will Move 
the world. 

‘



YOUNG GIRLS COMMUNITY | 63

e

Familie &

innovEREn
Dorrie Eilers is directeur sales en marketing  
bij neptunus. Vanuit het Limburgse Kessel reist  
ze voor het familiebedrijf de hele wereld over: 
van het Holland Heineken House in Sotsji naar  
Louis Vuitton in parijs.  DOOR rIJAn VAn LEESt

| Demontabel 
appartementencomplex 
Irenehof in de gemeente peel 
en Maas.

| Demontabele sporthal 
op Sportcentrum papendal 
nOC*nSF.
| Accommodatie voor 
congres in Warschau, polen.  
| tijdelijke showroom voor 
Jaguar. 

lke daG weer een nieuwe uitdaging,’ 
zo omschrijft Dorrie Eilers (44) de mooiste 
kant van het ondernemerschap. Met broer 
Antoine en zus Betty is ze eigenaar van 
bouwspecialist neptunus. ‘Samenwerken 
met familieleden voelt voor mij heel 
vertrouwd; we kennen elkaars zwakke en 
sterke punten. Daarom hebben we alle 
drie ons eigen specialisme, waarmee we 
elkaar perfect aanvullen.’ Al jong was 
ze ervan overtuigd dat haar toekomst bij 
neptunus lag. ‘Eerst vakantiewerk, zoals 
schoonmaken. Daarna heb ik zes jaar voor 
onze vestiging in Londen gewerkt, waar ik 
onderaan ben begonnen. Zo heb ik alle 
gelederen van het bedrijf leren kennen.’

leGerkist
neptunus is een onderneming met een bij-
zondere geschiedenis. ‘In 1937 vond onze 
opa Anton tijdens een strandwandeling 
in Groningen een oude legerkist met 
daarop de afbeelding van een drietand. 
thuisgekomen maakte hij de kist open en 
bleek er een tent in te zitten. nadat hij die 
thuis had opgezet, organiseerde hij er een 
buurtfeest in. Steeds meer mensen wilden 
zijn tent gebruiken en daarom besloot hij 
de tent te gaan verhuren. Hij vernoemde 
het bedrijf naar de drietand op de kist: 
neptunus.’ 

wereldspeler
Inmiddels heeft neptunus zich ontwikkeld 
tot een wereldspeler op het gebied van 
tenten voor evenementen en demontabele 
gebouwen. ‘We mogen interessante 
projecten doen, waarbij we vaak op 
bijzondere plaatsen terechtkomen,’ vertelt 
Dorrie enthousiast. Zo bouwde neptunus 
afgelopen decennia voor veel evenementen, 

waaronder verschillende Olympische 
Spelen. Ook is neptunus official supplier 
van sportkoepel nOC*nSF. ‘Laatst ben ik 
met nOC*nSF in rio de Janeiro geweest. 
Daar hebben we ook bekeken hoe we onze 
tijdelijke accommodaties kunnen inzetten. 
Het is onze kracht dat we samen met onze 
klanten nieuwe concepten bedenken.’

samenwerkinG
De bouwwerken van neptunus zijn ook 
dichter bij huis te vinden, zoals tenten 
in de Efteling en tijdelijke gebouwen bij 
kunst- en antiekbeurs tEFAF in Maastricht. 
‘Of in onze eigen gemeente peel en Maas. 
Hier was een tekort aan woningen voor 
woonurgente groepen. Samen met de 
gemeente en woningcorporatie Wonen 
Limburg hebben we een duurzaam en 
flexibel huisvestingsconcept ontwikkeld.’ 
In panningen bouwde neptunus dit 
demontabele gebouw met twintig 
huurappartementen waar mensen maximaal 
twee jaar mogen blijven wonen. ‘Een 
succesvol en bijzonder resultaat van een 
unieke samenwerking,’ besluit Dorrie.

Zie ook 
www.neptunus.eu

NEPTUNUS dorrie eilers

‘
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jaar geleden ontstond in 
sri lanka vanuit kennis, 
empathie, ondernemerschap 
en passie een idee  
Dit idee van de toen 58-jarige theeproducent 
Merrill J. Fernando werd een unieke combinatie 
van zijn levenswerk. Hij wilde de hoge kwaliteit 
onvermengde thee die in zijn land werd ver-
bouwd delen met de rest van de wereld. De heer 
Fernando begon zijn eigen theemerk ‘Dilmah’, 
vernoemd naar zijn zoons Dilhan en Malik. 

Zijn theecollecties worden dagelijks warm 
of koud geschonken bij ontbijt, lunch en diner, 
door chefs verwerkt in culinaire gerechten, 
genuttigd en beoordeeld door internationale 
theesommeliers en dagelijks gedronken door 
liefhebbers en fijnproevers over de hele wereld.

uit sri lanka (voormalig 
ceylon) en 100% onvermengd 
Het familiebedrijf verbouwt thee in  
Sri Lanka. Sri Lanka heeft het perfecte 
klimaat (combinatie van regen, zon en wind) 
om de beste thee ter wereld te verbouwen, 
daarnaast kent Sri Lanka een eeuwenoude 
theegeschiedenis. De thee wordt met de hand 
geplukt en direct op de plantages geproduceerd 
en luchtdicht verpakt waarmee maximale 
versheid wordt gegarandeerd. De hoge mate  
van versheid draagt bij aan een hogere waarde 
van antioxidanten die weer bijdragen aan een 

goede gezondheid. Dagelijks worden 1.000 
koppen thee geproefd om tot de beste thee te 
komen. 

meer dan een kopje thee 
Dilmah deelt graag kennis, innovaties en 
creativiteit. Wie Dilmah leert kennen wordt 
geïntroduceerd met de theeplantages in 
Sri Lanka, de nieuwste thee-innovaties en 
waardevolle kennis over hoe veelzijdig thee 
is en toegepast kan worden als ingrediënt. 
Zo werken en experimenteren culinaire 
professionals als Hidde de Brabander 
(patissier), Tess Posthumes (bartender), Betty 
Koster (kaasexpert) en Robert Schinkel 
(theesommelier) met Dilmah thee. 

Business as a matter of 
human service
De familie Fernando van Dilmah laat zo veel 
mogelijk mensen profiteren van het succes en 
heeft eerlijke handel hoog in het vaandel staan. 
Via de speciaal opgerichte MJF Foundation 
wordt 10% van de brutowinst van het bedrijf 
geïnvesteerd in projecten voor het welzijn van 
de Sri Lankaanse bevolking. Voorbeelden 
hiervan zijn het verbeteren van scholen 
en ziekenhuizen en de ondersteuning van 
minder bedeelde vrouwen, weeskinderen en 
vissersfamilies. Meer over de foundations,  
zie: www.mjffoundation.org.

Voor inspiratie en nieuws 

volg ons op Facebook: 

www.facebook.com/

DilmahNL

Dilmah is verkrijgbaar  

in de supermarkten  

(Albert Heijn, Plus en  

Jumbo), in theespeciaal-

zaken en via een eigen 

webshop: www.dilmah.nl

dilmah, een familiebedrijf 
met een passie voor pure en 

100% onvermengde thee

25 

(ADVERTORIAL)
> marijke oosterom
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Zie ook 
www.valegis.com
www.pangea-net.org

s

Samenwerken kent vele verschijningsvormen, 
maar start altijd met vertrouwen en vaak ook 
investeringen over en weer. Echter, omdat niemand 
van tevoren weet wat de toekomst gaat brengen, 
is het aan te bevelen om een samenwerking vast  
te leggen in een overeenkomst, een contract. 

samenwerken
gREnzEloos

amenwerkinGsoVereen- 
komsten zijn er in vele varianten.  
Denk aan de arbeidsovereenkomst, huur-
overeenkomst, distributieovereenkomst, 
agentuurovereenkomst en de franchise- 
overeenkomst. Sommige overeenkomsten 
worden deels beheerst door, zoals dat heet, 
dwingend recht. Denk bijvoorbeeld aan de 
arbeidsovereenkomst. niet elke afspraak die 
daarin wordt gemaakt is rechtsgeldig; de 
wetgever heeft daarover bepaalde minimum- 
eisen in de wet vastgelegd en sommige af-
spraken zijn zelfs niet toegestaan. Bij andere 
overeenkomsten zijn partijen veel vrijer in de 
afspraken die ze maken. 

niet zelden wordt het opstellen van 
contracten als negatief en als ‘ballast’ 
ervaren en soms wordt het dan vervolgens 
‘vergeten’ of op de lange baan geschoven. 
Wij zien, ook anno 2015, nog steeds 
situaties waarin bedrijven al jaren zaken 
met elkaar doen zonder dat daarbij goed is 
vastgelegd wat precies de afspraken zijn. 
Dat gaat natuurlijk goed zo lang het goed 
gaat, maar gaat het mis, dan gaat het vaak 
ook goed mis. 

Een contract maak je immers vooral voor de 
situatie dat er iets anders loopt dan gepland 
en, niet onbelangrijk, voor de situatie dat 
samenwerkende partijen weer uit elkaar 
gaan. Mogelijk liggen uw contracten te 
verstoffen in de kast, maar áls u ze er dan 
een keer uit moet halen wilt u zich wel 
verzekerd weten van een goéd contract.

De advocaten van Valegis zijn, waar het 
op het maken van contracten aankomt, 
‘door de wol geverfd’. Juist omdat wij 

vaak betrokken zijn bij situaties waarin 
samenwerkingen niet zijn verlopen zoals 
beoogd, kunnen wij u goed adviseren bij 
het opstellen van overeenkomsten. Wij 
weten wat u wilt beschermen en hoe u 
het beste uw belangen kunt waarborgen. 
Daarbij kunnen wij, ook waar het 
internationaal contracteren betreft, bogen 
op een ruime ervaring. Omdat wij actief lid 
zijn van het internationaal juristennetwerk 
pangea-net, kunnen wij voor u op de 
meeste plekken ter wereld persoonlijk 
contact leggen met lokale professionals. En 
dat is vaak nodig, want wat toegestaan is in 
het ene land, is dat in een ander land soms 
niet. De verschillen in wet- en regelgeving 
kunnen enorm zijn, ook binnen Europa. Kijk 
dus uit met ‘hobbyen’ en ‘copy-pasten’ van 
contracten, zeker waar het internationale 
situaties betreft. u kunt later voor zeer 
ongewenste verrassingen komen te staan. 
Better safe than sorry dus, het gaat tenslotte 
om uw belangen.

Voor meer informatie over Valegis 
Advocaten neemt u contact op met  
Marijke Oosterom, t: 088 319 60 00  
of m.oosterom@valegis.com.

VAlEGIS ADVOCATEN marijke oosterom

You only have one CHanCe 
to make a Good First 
impression! 
…one chance to stand out and tell the 
world who you are, what you have to 
offer and why they should listen. if you 
feel miserable and frustrated because you 
missed out on the job, you were passed 
over for the promotion or you didn’t get 
the new client you spent so much time and 
energy on, then you and i need to have a 
small talk. Are you ready? 
i show women, like you, how to grow their 
business/carrier by creating an image and 
personal brand that aligns with who they 
are, what they do and who they want to 
become. 
how? i won’t tell you what colors will suit 
you, what clothes you should wear, and i 
won’t tell you how to give a presentation. 
As your guide, coach, mentor i am here 
to empower you, support you and equip 
you with everything i know about image, 
personal branding, personal skills and 
building confidence so that you can step 
out in all your grandeur everyday - to 
create more opportunities for success! 
result? your confidence will increase, 
strengthening your authenticity so you 
could turn all your dreams into reality.  
you are only one step away from achieving 
this. join me!

beata Adamczyk  
red point tailor 
beata@redpointtailor.com 

(ADVERTORIAL)
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Op zoek naar wijn met een verhaal? 

K i j K op W i j n v rou W en.n l

Hier vind je pronkjuweeltjes van wijnen en 
mooie persoonlijke verhalen!

Bijna 20 Europese wijnvrouwen nemen 
je mee in hun wereld als onderneemster 
én wijnmaakster! Een mix van bekende, 
gevestigde namen en jonge talenten. Zij 
kijken met ons terug en vooruit. Inspirerende 
verhalen uit persoonlijke ontmoetingen.  
Trots laten ze ons genieten van hun wijnen! 

Anneke Burger nodigt je uit: 
Proef, beleef en geniet mee…

Wijnvrouwen. 
Wijn met passie en perfectie. 
puur en persoonlijk.

Kijk op www.wijnvrouwen.nl of mail naar 
welkom@wijnvrouwen.nl 

Wijn 
                  brengt samen!
Wij (Claire, Liesette en Anneke) verbinden kennis van  
wijn met proeven, beleven en genieten. Onze gezamenlijke 
passie voor wijn zie je terug in een bijzondere activiteit 
‘ronde vormen in de wijn’. Een unieke workshop over 
trends in wijn, (bekende) vrouwen in wijn door de jaren heen, 
wijn en spijs en zelf proeven! Kortom, een gezellige avond 
met collega’s, vriendinnen, familie. Kijk op onze websites 
voor meer informatie. 

Meer weten over wijn? 

H eT W i j n i nsT i T u u T!

Wij bieden landelijk erkende cursussen  
op 5 niveaus (o.a. basiscursus SWEN2 
en wijnbrevet SWEN3), workshops met 
uiteenlopende thema’s, wijnevenementen. 
Ook verzorgen wij activiteiten voor groepen 
(ook incompany). 

onafhankelijk, laagdrempelig,  
deskundig en gepassioneerd. 

Dagelijkse leiding in handen van  
Claire Lemmens en Liesette van Eijnsbergen. 

Kijk voor meer informatie 
of inschrijvingen op
www.wijninstituut.nl,  
of mail naar info@wijninstituut.nl 

Het Wijninstituut

| Anneke Burger

| Claire Lemmens

| Liesette van Eijnsbergen

(ADVERTORIAL)
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Bijna 1300 vrouwelijke academici van het Erasmus 
MC hebben zich verenigd in het netwerk VEnA.  
Hun missies: meer diversiteit in de topfuncties en 
vrouwen met ambities hierin ondersteunen.

dE KRachT  
van divERsiTEiT

Vrouwennetwerk VeNA

oriG Jaar werd Het erasmUs 
mC door weekblad Intermediair uit-
geroepen tot beste academische ziekenhuis 
voor vrouwen die carrière willen maken. 
Inmiddels is bijna de helft van de medische 
specialisten in het Erasmus MC vrouw. 
Desondanks valt er volgens Corine van der 
Sande (52) nog veel te verbeteren: ‘We 
hebben al veel bereikt. toch is slechts  
17 procent van de hoogleraren vrouw, 
terwijl al meer dan 25 jaar 50 tot 70 
procent van de geneeskundestudenten 
vrouw is. Dat strookt niet met elkaar.’ Corine 
werkt sinds 2009 als organisatieadviseur 
op de afdeling Human resources van het 
Erasmus MC. Ze is medeverantwoordelijk 
voor het diversiteitsbeleid. ‘Ik zie dat 
vrouwen hard werken en een enorme 
bijdrage leveren, maar daar weinig 
ruchtbaarheid aan geven. Ik wil daarom 
graag iets voor hen betekenen. Dat kan ik 
als organisatieadviseur, maar ook via mijn 
bestuursfunctie bij VEnA.’ 

doorstroom
Corine is nauw betrokken bij het Female 
Career Development-programma, waar-
mee het Erasmus MC de doorstroom 
van vrouwen naar wetenschappelijke 
topposities stimuleert. ‘Jaarlijks nemen daar 
tien vrouwen aan deel om zo universitair 
hoofddocent of hoogleraar te worden,’ legt 
ze uit. ‘Bij de selectie wordt gekeken of de 
kandidaat een eigen onderzoekslijn heeft 
en in staat is om fondsen te werven voor 
het onderzoek.’ Kinderarts Lissy de ridder 
(45) nam enkele jaren geleden deel aan 
het FCD-programma. ‘Een extra uitdaging, 
waarmee je kunt doorbouwen aan je 

carrière.’ Vier jaar geleden voegde Lissy 
zich bij VEnA en inmiddels deelt ze het 
voorzitterschap met türkan terkivatan. Ze is 
overtuigd van de kracht van diversiteit. ‘Dat 
is niet alleen goed voor de vrouwen, maar 
voor de gehele organisatie. Dus ook voor 
de mannen.’ Wetenschappelijk onderzoeker 
Hanan El Marroun (33) is het met haar 
eens: ‘Een gemengde groep leidt tot meer 
balans. Als team sta je dan sterker.’ 

inFormatieBron
Hanan is enkele maanden geleden 
toegetreden tot het bestuur van VEnA. 
Ze ziet het netwerk als een belangrijke 
informatiebron voor ambitieuze 
hoogopgeleide vrouwen. ‘Ik kom uit een 
Marokkaans gastarbeidersgezin en ben 
de eerste die ging studeren. Ik heb alles 
zelf moeten uitzoeken en daardoor soms 
dingen later of in andere volgorde gedaan. 
Daarom vind ik het belangrijk dat de 
nieuwe generatie vrouwelijke academici 
goed wordt geïnformeerd over de route 
naar de top.’ VEnA organiseert daarom 
regelmatig activiteiten voor haar leden, 
zoals workshops, trainingen en intervisies. 
Bovendien werpen de leden regelmatig 
een kritische blik op het diversiteitsbeleid 
van het Erasmus MC. Daarbij letten zij 
niet alleen op genderdiversiteit, maar 
ook op culturele diversiteit. tevens 
maakt het netwerk deel uit van diverse 
waardevolle samenwerkingsverbanden. 
Corine: ‘Vrouwen zijn namelijk goed 
in samenwerken en verbinden. Deze 
competenties worden steeds belangrijker 
voor organisaties, niet alleen in de 
gezondheidszorg.’

DOOR rIJAn VAn LEESt 

| Wetenschappelijk onder-
zoeker Hanan El Marroun en 
organisatieadviseur Corine 
van der Sande.
| Kinderarts Lissy de ridder.

VROUWENNETWERK Vena
> VVao

> Vrouw & altena
> Vrouwelijke hoogleraren
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ier ontmoet Je interessante, 
gelijkgestemde vrouwen uit het hele land, 
met totaal verschillende opleidingen, sociale 
en culturele achtergronden en leeftijden. 
Ze vormen met elkaar een gemêleerd maar 
samenhangend sociaal, professioneel en 
zakelijk netwerk. Ze staan open voor elkaar 
en elkaars expertise en daardoor ontstaat 
er een platform waar men zich veilig voelt 
om alle mogelijke zaken van professionele, 
inhoudelijke en persoonlijke aard met elkaar 
te bespreken. Waar anders vind je bijvoor-
beeld ruimte voor professionele reflectie 
zonder competitie?

enorm potentieel
Al sinds de oprichting is kennis een van de 
belangrijke verbindende factoren binnen 
de vereniging. De VVAO is daarom bij 
uitstek de plek om je op velerlei gebied te 
ontwikkelen. De leden delen hun kennis en 
ervaring en geven die onbaatzuchtig door 
aan elkaar. Er wordt bovendien een boei-
end, inhoudelijk sterk en zeer gevarieerd 
programma aangeboden dat aansluit bij de 
belangen en interesses van hoogopgeleide 
vrouwen. Voor de samenstelling en invulling 
ervan put men uit het enorme potentieel aan 
kennis bij de leden, maar er worden ook 
geregeld topwetenschappers van buiten de 
vereniging uitgenodigd.

kennis delen
Het is fantastisch en inspirerend om je 
tijdens de diverse bijeenkomsten, samen met 

andere vrouwen, te verdiepen in onderwer-
pen als duurzaamheid, vrouw en carrière, 
kunst, moderne media, de positie van de 
vrouw, literatuur, technologie, vrouw en ge-
zondheid, en nog veel meer! Je kunt zoveel 
van elkaar leren. Als jij houdt van interactie, 
als je je eigen kennis mee wilt brengen en 
open staat voor de achtergrond en expertise 
van anderen, dan heeft de VVAO ook jou 
veel te bieden.

De VVAO is een landelijk netwerk met  
32 regionale afdelingen. Er is dus altijd een 
afdeling bij jou in de buurt. De afdelingen 
organiseren regelmatig activiteiten. Vrijwel 
alle afdelingen kennen kringen. Deze zijn 
georganiseerd rondom een gemeenschap-
pelijke interesse of hobby van een groep 
leden. Het aantal kringen en de onderwer-
pen verschillen per afdeling. Onderwerpen 
voor kringen kunnen werkgerelateerd zijn, 
maar ook een relatie hebben met een hobby 
of culturele interesses.

nieUwsGieriG Geworden?
Hoger opgeleide vrouwen zijn welkom bij 
de VVAO. Wil je nieuwe contacten opdoen, 
netwerken, kennis delen, gezamenlijk de 
maatschappelijke positie van vrouwen ver-
beteren of je gewoon gezellig bij een kring 
aansluiten? De VVAO biedt talloze mogelijk-
heden. Interesse? Kom vrijblijvend een keer 
naar een activiteit van de VVAO.
De afdeling bij jou in de buurt heet je van 
harte welkom! 

van ElKaaR 
lEREn

Je kunt veel 

H

Als ergens vrouwen met een enorm 
potentieel aan kennis samenkomen, dan 
is het wel binnen de VVAO (een netwerk 
van hoger opgeleide vrouwen). En dat al 
sinds 1918. Als je bedenkt dat sindsdien 
iedere generatie hoogopgeleide vrouwen 
een unieke historische schakel vormt 
binnen de vereniging, dan is duidelijk dat 
deze vrouwen elkaar in allerlei opzichten 
veel te bieden hebben!

Meer informatie en 
aanmelden 
www.vvao.nl

VVao
> Vrouw & altena

> Vrouwelijke hoogleraren
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Zie ook  
www.vrouw-altena.nl  
Ons team staat samen sterk

momenteel zijn er in nederland 
twintig scholen die 20-80 learning 
aanbieden of gaan aanbieden. De 
voordelen voor de scholen zijn groot: 
genereren van ondernemerschap en 
ondernemendheid, profilering in de regio, 
betere persoonlijke prestaties, betere 
aansluiting op het hbo en erkenning door 
het ministerie van Economische Zaken.
Het uitgangspunt van 20-80 learning is dat 
iedere leerling in het voortgezet onderwijs 
de mogelijkheid heeft om zijn reguliere 
opleiding te voltooien in tachtig procent 
van de tijd gedurende anderhalf jaar. In 
de overige twintig procent volgt de leerling 
een dag in de week een geheel ander 
programma, waarin ondernemendheid, 
vervolgstudie, competentieontwikkeling en 
één of meerdere moderne vreemde talen 
van groot belang zijn. Het doel is dat de 
leerling uitgedaagd wordt om beter te 
presteren, ondernemendheid te genereren 
en tot een passende keuze te komen in het 

mbo, hbo of de universiteit. Leny’s target is 
honderd scholen in nederland. 

amBities Van lenY
Vanuit Altena Kennispunt, een bedrijfs- 
verzamelpand in het ondernemende Land 
van Altena, gaat zij jonge startende onder-
nemers coachen. Om de braindrain en de 
jeugdwerkloosheid te verlagen, gaat zij ook 
samenwerkingsverbanden aan met het mkb, 
hbo- en mbo-studenten. Dat leidt tot een 
win-winsituatie, waardoor dit groene hart 
van Brabant een bruisende, inspirerende 
regio blijft om te wonen en werken. 
|  Van der Ham heeft de volgende opleidingen: 

HBS, pedagogische Academie, MO-A en -B 
nederlands, Moderne Letterkunde (universiteit 
van utrecht), MO-A Maatschappijleer.

|  2014 runner up European Enterprise 
promotion Award

|  2014 rabo Award Meest Ondernemende 
Vrouw van Altena

| 2012 Onderwijsprijs noord-Brabant

Een docent dient zich dagelijks bewust te zijn van zijn 
klant en zijn product: onderwijs = ondernemen!   

Vrouw & altena

| Sandra paans
Werkendamse Verwarmings 
Industrie & Werkendamse 
Verwarmings Centrale
publieksprijs 2013

| Marianne Koorengevel
Maropol Group
Juryprijs 2013

| Laura Leijser
Melk-Drive & Excursieboerderij
Innovatieprijs 2013

| nienke de Groot
Lunchroom ’n Tikkie Anders
Innovatieprijs 2014

| Leny van der Ham
20-80 Learning
Juryprijs 2014
| Jolanda Vos
Ballegooyen Modes
publieksprijs, 2014

20-80 lEaRning
Leny van der Ham

Verkiezing 
ondernemende Vrouw van 
altena 2014

2013

Juryprijs 2014, rabo Award Ondernemende Vrouw van Altena

Altena is een bruisende, ondernemende, no-nonsens regio 
in het groene hart van Brabant omringd door rivieren. 
Waar moderne, sterke vrouwen op sportief, maat-
schappelijk en ondernemend gebied elkaar versterken door 
samenwerken, kennis delen, inspireren en gunnen.
Marianne vos, onze kopvrouw, staat garant voor veel 
medailles waaronder twee Olympische plakken, een 
inspiratiebron voor ons allen. Zowel op sportief, innovatief 
en maatschappelijk gebied. 

| Deze erespeld is een 
ontwerp van Sandra 
Hofman, juwelier ’t Oude 
Schooltje, voor de rabo 
Award Ondernemende 
Vrouw van Altena.

pin high golftravel is toonaangevend in  
golfvakanties wereldwijd. ook dichtbij huis  
bieden we een scala aan golfarrangementen, 
zoals dit aantrekkelijke viersterrenhotel met 
italiaanse topkeuken in zuid-limburg.
 
Hotel WinselerHof
2 nachten in een 2-persoonskamer met ontbijt
2 uitstekende diners (3 gangen)
2 greenfees (1x zuid-limburgse gC wittem & 
1x hoenshuis)
 
vanaf e 289,- per persoon
 
voor meer informatie en boekingen:
pin high golftravel, 
tel. 023 - 5569686  
of kijk op pinhigh.nl  

> petra Buijs,  
new Meanings BV 
‘Vergroot de kans  
op succes door  
co-creatie.’ 

> Desirée Leijdens, 
taste and More 
‘wees realistisch, 
denk het onmoge-
lijke.’

> rabobank Altena 
‘lokaal be-
trokken zijn, 
met kennis van 
zaken.’ 

> Esther Vroegh, Mesland 
& Vroegh Advocaten
‘Je beperkingen 
kennen en je sterke 
punten niet onder-
schatten.’

> Marianne Sijberden,  
De perswinkel   
‘ik ben heel eigenzin-
nig, ondernemend. 
Hoezo lukt iets niet?’  

> riet de Graaf,  
Stal de Graaf   
‘Boerinnen zijn de  
maatschappelijke  
spil op het bedrijf.’

> Colien Duister 
‘Vrijwilligerswerk 
vind ik vanzelfspre-
kend; het is er in mijn 
jeugd met de paple-
pel ingegoten.’

> Feike de Keijzer,  
Boek|Design
‘eenmaal aan 
de slag zoals bij 
Vrouw & altena, 
leg ik mijn hart  
en ziel erin.’

> Loes Lijmbach, 
LIJMBACH tuin- en land-
schapsarchitectuur
‘kracht zit in 
sterke onderlinge 
samenwerking en 
betrokkenheid.’ 

> Yvonne de Vries,  
Beauty Boutique Lalana
‘ik wil me onder-
scheiden.’

> Vrouwelijke hoogleraren
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et landeliJk netwerk VroU-
weliJke HooGleraren zet zich 
in voor talentbehoud en de bevordering van 
de doorstroom van vrouwen naar de toppo-
sities in de wetenschap. Dat doen we door 
beleidsbeïnvloeding en capaciteitsverster-
king. De rode draad die al onze activiteiten 
verbindt: samenwerking. We geloven in  
de bundeling van krachten. Alleen met z’n 
allen kunnen we de cultuurverandering die 
nodig is om tot een evenredige man-vrouw- 
verdeling in de wetenschap te komen  
bereiken. 

Hoe die samenwerking er dan uit ziet? We 
lichten twee samenwerkingsverbanden toe:
elkaar versterken Allereerst is het 
LnVH een netwerk van vrouwelijke hoogle-
raren. Wij hebben zo’n 900 aangesloten 
vrouwelijke hoogleraren en universitair 
hoofddocenten. uitwisseling van kennis, kun-
de, contacten en expertise (Old Boys net-
work, anyone?) stimuleert het LnVH door het 
organiseren van evenementen, bijeenkom-
sten, diners and so on. Bovendien zorgen 
we ervoor dat deze aangesloten vrouwen 
als eerste op de hoogte zijn van vrijge-
komen bestuurlijke en wetenschappelijke 
functies. Zo roepen we het hardnekkige ar-
gument om voor de man te kiezen onder het 
mom van ‘er zijn geen geschikte vrouwen 
te vinden’ een halt toe. Elkaar versterken en 
een podium geven is in dit samenwerkings-
verband de leidraad. tevens richting de jon-
ge generatie wetenschappers die nog geen 
weet heeft van mogelijke barrières waar 
ze later wellicht mee te maken kan krijgen. 
Ons netwerk van vrouwelijke hoogleraren 

biedt jonge vrouwelijke wetenschappers 
begeleiding in de vorm van mentorschap of 
sponsorship. Een lucratief systeem waarbij er 
bijvoorbeeld ondersteuning wordt geboden 
bij het indienen van grant proposals in de 
nWO Vernieuwingsimpuls en binnen de 
Eu. Ook onderling versterken de aange-
slotenen elkaar in intervisiesessies die het 
LnVH faciliteert. Ons devies: Grijp het rol-
modelschap aan en versterk elkaar door je 
ervaring en successen te delen met en door 
te geven aan de nieuwe generatie.
stakeholders verbinden naast een 
netwerk van en voor vrouwelijke hooglera-
ren en uHD’s, is het LnVH ook een ver-
bindende factor tussen verschillende stake-
holders. We zijn gesprekspartner van alle 
universiteiten, uMC’s, de KnAW, nWO, 
de VSnu en de nFu. Als waakhond, aan-
jager en agendazetter stellen we de geringe 
doorstroom van vrouwen naar de top telkens 
weer aan de kaak binnen deze organisaties 
– die overigens allen erg betrokken zijn. Dit 
heeft onder andere geresulteerd in een mooi 
samenwerkingsverband: de recent opge-
richte ‘taskforce gender’. na een gesprek 
met minister Bussemaker, die genderthema-
tiek hoog in het vaandel heeft, besloot het 
LnVH samen met het ministerie van OCW, 
nWO en de VSnu in een joint effort de 
genderproblematiek in de wetenschap te 
gaan aanvliegen. Dit alles in de overtuiging 
dat niet iedereen het wiel in zijn eentje hoeft 
te gaan zitten uitvinden. Ons devies: Maak 
gebruik van de wielen die er zijn of kijk 
samen welke spaken ieder afzonderlijk in 
huis heeft, om samen tot dat wiel te komen 
dat de boel in beweging zet!

hET 
landElijK 

nETWERK 
vRouWElijKE 

hooglERaREn

Meer weten over het LNVH, 
ga dan naar www.LNVH.nl  
of stuur een mail naar  
info@lnvh.nl. 
Voor meer cijfers en statistieken: 
zie de LNVH Monitor Vrouwelij-
ke Hoogleraren.

In nederland lopen we achter. En niet zo’n 
beetje ook. Van alle hoogleraren die we rijk 
zijn, is maar 16,3% vrouw. Daarmee zijn we 
in Europa hekkensluiter, samen met België, 
Luxemburg en Cyprus, waar de situatie nog 
dramatischer is. Er studeren momenteel meer 
meisjes dan jongens aan onze universiteiten en 
zij ronden hun studies bovendien succesvoller 
af. Elke stap op de wetenschappelijke carrière-
ladder verliezen we een hoop ambitieuze 
vrouwen. Zonde! En bovendien een vernietiging 
van kapitaal en talent.
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