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VOORWOORD

12 portretten van evenzoveel krachtige vrouwen.
Een reflectie op werken en er toe doen, als vrouw. Met een inkijkje in kansen zien en
uitdagingen aangaan. Met beelden over verder kunnen springen dan je eigen polsstok lang
lijkt.
Na 12 jaren werk als zelfstandige maakte Corin onlangs de stoere keuze om weer in een baan
aan de slag te gaan; als manager bij Pieter van Foreest.
In die 12 jaar ontmoette ze vele vrouwen op cruciale momenten in hun leven op evenzoveel
cruciale posities in hun werk; vrouwen die haar bewust en onbewust lieten nadenken over haar
eigen keuzes en haar zo leerden om een nieuwe stap te zetten.
12 heel verschillende vrouwen die Corin inspireerden om die nieuwe plek in te nemen, “door te
zijn wie je bent en niet de kopie van een ander”. Vrouwen die haar leren dat je kunt laten zien
dat je goed bent in je werk door het gewoon te doen; op jouw eigen unieke manier.
In dit boek trekt Corin na 12 jaar en 12 gesprekken 12 conclusies en adviezen die allemaal
zeggen: Niet aarzelen én heb vertrouwen in je zelf; werk samen én durf het ook zelf aan.
Voor de lezers: veel leesplezier en herkenning, met een lach en een frons.
Voor de 12 vrouwen: veel succes op jullie plek in je werk en je leven.
Voor Corin: alle goeds voor de komende jaren; en wie weet een vervolgboek over 12 jaar!

Crista Vonkeman
Partner bij Bosman & Vos.
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INLEIDING
Twaalf portretten van twaalf vrouwen tref je
aan in dit boek. Twaalf portretten die ik heb
samengesteld op basis van interviews
waarvoor ik stad en land ben afgereisd: van
de fraaie vlaktes van Friesland tot de
glooiende heuvels van Zuid-Limburg.
Het zijn portretten in woord èn beeld. Met
fotoshoots op zelfgekozen plaatsen die iets
vertellen over de vrouw in kwestie.
Vooraf was ik er niet zeker van of ik van de
interviewgesprekken een boek wilde maken.
Mijn gedachten hierover kwamen niet veel
verder dan dat ik dat best een leuk idee
vond. Maar er gebeurde iets in mij
onderweg.
Reizend door Nederland raakte ik steeds
meer onder de indruk van de verhalen van
deze vrouwen. Van hun talenten, hun drive,
en vooral ook van de moed om verantwoordelijkheid te nemen binnen een bestaand
systeem.
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Toen ik hen hoorde praten, was het alsof ik
mezelf hoorde praten. Op veel onderdelen
waren de interviews een feest van
herkenning. De ontmoetingen gaven mij
inzichten over mezelf en deden mij
terugdenken aan het begin van mijn
carrière.

Ik hoefde me alleen maar te concentreren
op mijn opdrachten en had verder geen
‘interne verplichtingen’. Alles wat ik deed
had een kop en een staart. Ik reisde van
organisatie naar organisatie en leverde
vanuit rust en vrijheid mijn bijdrage.

Precies twaalf jaar geleden had ik afscheid
genomen van een leidinggevende functie.
De verantwoordelijkheid die mijn
toenmalige baan met zich mee bracht
drukte zwaar op me, zeker toen de kinderen
geboren werden.

Heerlijk vond ik het, tot ruim een jaar
geleden.
Vanaf september 2017 begon het zzpbestaan te wringen. Het eerste signaal was
mijn eigen jaloezie toen ik bij een opdracht
in Amsterdam mensen enthousiast terug
hoorde komen van interne meetings. ’Daar
ben ik geen deel van, ik ben de externe’,
dacht ik spijtig.

Wijd en zijd heb ik destijds verkondigd dat
een managementfunctie het slechtste is wat
je jezelf kunt aandoen. toen heb ik mede
vanuit praktisch oogpunt, de overstap
gemaakt naar het zelfstandig
ondernemerschap.
Twaalf jaar lang heeft het ondernemerschap mij alles gebracht wat ik wilde en
nodig had. Vooral vrijheid, op alle mogelijke
vlakken: financieel, emotioneel en spiritueel. Het ondernemerschap bracht afwis-seling en focus, mijn keuze pakte goed uit.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Steeds meer vroeg ik me af: ’Wil ik niet zélf
weer zo’n vrouw zijn met een leidinggevende functie?’ Even heb ik geprobeerd die
vraag weg te duwen, want ik had mezelf
behoorlijk geïdentificeerd met het
ondernemerschap en was ergens nog
steeds bang dat ik mezelf zou kwijtraken in
een bestaand systeem.

Die angst vindt zijn oorsprong in mijn
achtergrond, en als één ding mede dankzij
deze interviews duidelijk is geworden, is dat
de invloed van onze opvoeding op onze
ontwikkeling. Maar zijn we niet pas echt vrij
als we onze angsten overwinnen?
Het tweede signaal kwam vanuit de financiële hoek. Om door te kunnen groeien als
ondernemer zijn de meest voor de hand
liggende opties anno 2018: een landelijke
expertstatus opbouwen of jezelf als online
ondernemer succesvol ontwikkelen.
Ik koos voor optie twee en begon aan een
opleidingstraject voor online ondernemerschap. Indirect, en in samenwerking met
mijn opleidingsbuddy, ontstond zo echter
ook het idee om één van mijn meest
geliefde diensten naar een hoger plan te
tillen.
Al een paar jaar organiseerde en begeleidde
ik coachreizen voor vrouwen naar Marokko.
Voor de doorontwikkeling daarvan wilde ik
me focussen op vrouwen in leidinggevende
functies.

- VROUWELIJK LEIDERSCHAP -
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Om een afgestemd aanbod te kunnen
maken moest ik me in hun leefwereld
verdiepen. Hoe beleven zij hun leiderschap?
Waar halen ze hun voldoening uit? En waar
worstelen ze mee? Afhankelijk van de
uitkomsten zou ik het reisprogramma
aanpassen.

Ik stelde mezelf de vraag: ’Wil ik niet zelf
weer zo’n vrouw zijn in een leidinggevende
functie?’ Mijn ’ja’ was oprecht en
overtuigend. ’Ja, ik wil weer van binnenuit
meebouwen aan een gedeelde droom en
langer met dezelfde mensen kunnen
samenwerken.’

Alle volgende signalen dat ik mijn vrije
ondernemersrol ontgroeid was, kwamen
voort uit de gesprekken met vrouwen in
leidinggevende posities. Met elk interview
kwam het inzicht dat ik diep verlangde naar
meer verbondenheid.

Angsten overwin je pas echt wanneer je er
niet omheen gaat. Ik geloof dat ik met mijn
nieuwe keuze mijn angst voluit ontmoet.
Tijdens het uitwerken van de interviews ben
ik gaan solliciteren, en met succes.

Het viel me steeds meer op hoe ik mezelf
spiegelde aan deze vrouwen. Hoe hún
opvoeding, hún belevingswereld, hún
overtuigingen, hún ambitie, hún
voldoening, hún dromen, hún lessen en hún
verantwoordelijkheidsgevoel ook op mij van
toepassing waren.
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Gaandeweg de gesprekken nam ik innerlijk
afscheid van mijn verlangen om deze
vrouwen mee te nemen op leiderschapsreis
naar Marokko. Mijn persoonlijke, in eerste
instantie verborgen, onderzoeksvraag
begon het grootste deel van het gesprek in
beslag te nemen.

De cirkel is rond, ik ben terug in een
leidinggevende functie. Dat betekent dat ik
inmiddels ook geloof dat ik binnen een
bestaand systeem mezelf kan blijven, mits
die omgeving een goede match is met wie ik
ben en met mijn kwaliteiten.
Als missie- en talentcoach en -trainer ken ik
mijn talenten, kwaliteiten en valkuilen
inmiddels goed. Deze interviewreeks heeft
daar een perspectief aan toegevoegd waar
elke vrouw zich bewust van zou moeten
zijn: de vrouwelijke kijk.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

In dit boek deel ik de inzichten die deze
vrouwen mij gaven. Het boek is een ode aan
vrouwen in het algemeen en aan de
geportretteerde vrouwen in het bijzonder.
Tevens is het een afsluiting van een
belangrijke periode in mijn loopbaan.
Ik hoop dat jij bij het lezen van de verhalen
net zo geïnspireerd raakt als ik. Het diepst
ben ik getroffen door de compassie en
dienstbaarheid van deze vrouwen om de
wereld beter te maken.

Management is de
dingen goed doen;
leiderschap is de
goede dingen doen.
(Peter F. Drucker)

Deze vrouwen zijn op verschillende
manieren op mijn pad gekomen. Het is niet
een bewuste selectie van bepaalde sectoren
of posities, daar gaat het ook niet om. Dit is
geen wetenschappelijke verhandeling over
vrouwelijk leiderschap. Het zijn persoonlijke
portretten over drijfveren en werkgeluk
waar iedereen zich in kan herkennen.
Ik wens je veel moed, inspiratie en
compassie. En natuurlijk veel lees- en
kijkplezier.

Corin Potters-Kemp
- VROUWELIJK LEIDERSCHAP -
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SAMENVATTING
Als het vrouwen in leidinggevende functies
ergens aan lijkt te ontbreken, dan is het
tijd. Cliché maar waar, de privé-werkbalans
is één van die zaken waar vrouwen
collectief mee lijken te worstelen – in ieder
geval de twaalf vrouwen in dit boek.
Om vrouwen met een gebrek aan tijd te
helpen, staan mijn belangrijkste conclusies
uit de twaalf interviews(1) voorin het boek.
Bovendien heb ik de vorm van het boek vrij
eenvoudig en overzichtelijk gehouden. De
inhoud van de portretten geeft antwoord
op (vrijwel) identieke vragen.
Wat er naast de privé-werk (on)balans voor
mij persoonlijk uitspringt, is de drive van
waaruit deze twaalf vrouwen werken: stuk
voor stuk zijn ze gedreven om meer
verbinding tot stand te brengen en de
wereld mooier te maken.
Laten we nuchter zijn, ook voor vrouwen
geldt: no woman is an island(2). Vrouwen
delen niet alleen een stukje persoonlijke en
individuele geschiedenis met elkaar. Ook
collectief zijn er vrouw-beelden waar
iedereen – ook mannen - mee te maken
krijgt.
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Het is daarom niet zo verwonderlijk dat,
hoewel deze vrouwen elkaar niet kennen, ze
een aantal belangrijke dingen delen. Ook ik
ontkom er niet aan om me in vele vrouwenzaken te herkennen en hier bepaalde conclusies aan te willen verbinden over het
vrouw-zijn zelf. Ik weet dat het gaat om de
gemene deler in de belevingswereld van
slechts twaalf vrouwen. De conclusies zijn
niet wetenschappelijk onderbouwd, maar
hoeven daarom niet minder waar te zijn.
Omdat het getal twaalf(3) een bijzondere
plek lijkt in te nemen in de levensfase
waarin ik dit boek heb gemaakt, heb ik er
twaalf conclusies van gemaakt. Ik ben zeer
benieuwd of vrouwen en mannen hier
wellicht een collectief vrouwbeeld in
herkennen.
(1) Het interview met mij is gedaan door Nicole Pol, opleidingsbuddy en personal brand strateeg. Zij was het die de strategische
suggestie deed om interviews te gaan doen met minimaal tien
vrouwen inleidinggevende posities om hun belevingswereld te
leren kennen, tegelijkertijd belangrijke netwerkverbindingen te
leggen en een eventuele klantvoedingsbodem te leggen voor de

1. No-nonsens opvoeding –
Paracetamolletje erin en doorgaan

2. Drive – Verschil maken

De opvoeding van deze vrouwen is niet
kinderachtig, het hoge ‘niet lullen maar
poetsen’-gehalte is kenmerkend.

Al deze vrouwen hebben een grote drang
om het verschil te maken. Om van betekenis te zijn voor anderen en de wereld
mooier te maken.

Daarnaast valt op hoeveel van de geïnterviewde vrouwen er uit een ondernemersgezin komen, daar hoort een bepaalde
discipline bij. Hard werken was in hun jeugd
heel normaal en daar hebben ze allemaal
een dubbel gevoel aan overgehouden.

Er is een diepe overtuiging dat het anders
móet in de wereld, en dat het beter kan in
de organisaties waar zij werken. Om
verandering tot stand te kunnen brengen
willen zij een positie bekleden waarmee ze
invloed kunnen uitoefenen.

Enerzijds heeft het hen gebracht waar ze
nu zijn, anderzijds was het juist de reden
om zichzelf op een bepaald moment kwijt te
raken onderweg. Dat moment biedt echter
ook de kans om je eigen stem te horen en
grenzen te leren stellen.

In de voorbeelden die deze vrouwen geven
over werkgeluk is het opvallend hoezeer
hun grootste voldoening zit in het
bijdragen aan de groei van anderen.

En, om het op bepaalde onderdelen van de
opvoeding anders te doen met je eigen
kinderen.

coachreizen.
(2) Naar de beroemde uitspraak van de Engelse metafysische
dichter John Donne (1752 -1631).
(3) Ik sluit nu namelijk twaalf jaar ondernemerschap af en in dit
boek vind je ook twaalf portretten.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -
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3. Balans - Nu genieten in plaats van
jakkeren

4. Creativiteit in het gedrang – De waan
van de dag als belemmerende factor

5. De impact van live-events – Het leven
zelf is de grootste leermeester

6. Het belang van de goede omgeving –
Ambitie resoneert

Een leidinggevende functie brengt verantwoordelijkheid voor anderen met zich mee.
Een besluit neem je niet alleen voor jezelf.
Dat wordt door deze vrouwen niet licht
genomen en bezorgt hen vaak een volle
agenda en een vol hoofd, ook thuis.

Elk van deze vrouwen lijkt het aan creatieve
ruimte te ontbreken. Dit hangt volgens hen
één-op-één samen met de volle agenda die
ook zorgt voor een vol hoofd. Toch is
creativiteit voor hen onontbeerlijk om
anders naar vraagstukken te kunnen kijken,
evenals het sparren daarover.

Uit verschillende gesprekken komt duidelijk
naar voren hoeveel deze vrouwen geleerd
hebben van grote gebeurtenissen in hun
leven en hoe die van invloed zijn geweest
op hun keuzes.

Al deze vrouwen zijn ervan overtuigd dat
een goede omgeving met de juiste mensen
om je heen bepalend is voor je werkgeluk
en het succes dat je hebt.

Hun grootste worsteling is het bewaken van
de balans op niet één, maar op meerdere
weegschalen. Bijvoorbeeld de balans tussen
een agenda, gevuld met praktische zaken
en overleggen, en de tijd nemen om creatief
te zijn, afstand te nemen en te reflecteren.
De balans tussen de aandacht die naar het
werk gaat en de aandacht die naar thuis
gaat: de kinderen en de partner.

In het ontwikkelen en inzetten van hun
creativiteit voelen ze zich ook belemmerd
door hun eigen focus op doorpakken en
resultaten.
Toch spat de inventiviteit ervan af, dankzij
hun mentale doorzettingsvermogen en
flexibele houding: ‘Als het niet gaat zoals ik
wil, dan moet het maar zoals het kan.’

Tot slot de balans tussen de investering in
een bepaalde functie of positie en wat deze
oplevert, met name emotioneel-geestelijk.
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Dit geldt voor ernstige ziektes, geboorten
van kinderen, scheidingen en overlijden van
ouders. In feite dragen grote live-events
nog het meest bij aan een gezondere werkprivé balans.
Pas dan worden er door deze vrouwen
andere prioriteiten gesteld.

Het geheim van
leiderschap is simpel.
Volg je hart.
(Seth Godin)

In plaats van een gevoel van competitie is
er enthousiasme over het werken met experts. Er wordt genoten van de kwaliteiten
en drive die iedereen inbrengt om er samen
wat moois van maken.
De lenigheid van gedreven mensen, de
manier waarop zij in het leven staan en de
herkenning daarin geeft een voedingsbodem waarop je elkaar kunt aanspreken en
jezelf aan kunt optrekken.
Ambitie resoneert.

- VROUWELIJK LEIDERSCHAP -
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7. Werk als zelfontplooiing – Samenvallen
met wie je bent

8. Vrouwen onder elkaar – Help en
waardeer elkaar

9. Vrouwen en hun verantwoordelijkheidsgevoel - Hou het een beetje luchtig

10. Vrouwen en keuzes – F*ck die
onzekerheid. Ga ervoor!

Werk is niet alleen maar werk. Werk is
belangrijk om jezelf te ontwikkelen en je
idealen te verwezenlijken.

Volgens deze vrouwen kunnen vrouwen in
het algemeen onderling erg competitief zijn
en jaloers. Mannen lijken elkaar meer te
gunnen en ‘regelen het wel’.

Vrouwen lijken hun job soms te serieus te
nemen. Hun verantwoordelijkheid te ‘hard’
te voelen, alsof de hele wereld op je
schouders drukt.

Die competitiedrang en jaloezie onder
vrouwen maakt het er niet makkelijker op
om een bepaalde positie te bekleden. Vaak
is het al moeilijk genoeg om je als vrouw
niet te verliezen in ‘het jezelf willen
bewijzen in een mannenwereld’.

Het is belangrijk om te durven experimenteren, zelfs een beetje aan te rommelen en
te blijven spelen. Wat ook helpt volgens
deze vrouwen is om milder naar onszelf te
kijken.

Vrijwel al deze vrouwen geven aan te
kampen met onzekerheid. Daardoor kiezen
ze regelmatig voor banen onder hun niveau
– of ze solliciteren niet eens op bepaalde
functies en promoties. Ze nemen maar
matig de plek in die ze aankunnen.

Elk van deze vrouwen wil leren en zich
verder ontplooien in hun persoonlijke
leiderschap. Werk is ook een manier om
jezelf te overwinnen, om boven je
tekortkomingen uit te groeien.
Deze vrouwen hebben veelal ‘ten diepste
gewerkt om te worden wie ze zijn’. Hier zit
meteen de link naar hun gedeelde missie:
anderen helpen te worden wie ze zijn en
hen laten stralen.

14

En om je vrouwelijke kwaliteiten zelf ook op
waarde te schatten. Het advies is om elkaar
veel meer te helpen, want we hebben elkaar
steeds vaker nodig aan de bestuurstafel.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

In elk van de geportretteerde vrouwen
schuilt een hardwerkende perfectionist en
een soms wel heel koele criticus.

Wanneer ze een compliment krijgen gaan
ze er niet voor staan. Het lijkt voor deze
vrouwen een struggle om zich met gemak
te bewegen ‘in de buitenwereld’.Ze hebben
vaak geen rolmodel waaraan ze zich
kunnen spiegelen.
Vrouwen leven toch vaak nog in de
overtuiging dat ze zich moeten aanpassen
om mee te kunnen doen, en daarmee staan
ze niet in hun eigen kracht. Verwerf invloed
door jezelf te blijven!

- VROUWELIJK LEIDERSCHAP -
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11. Vrouwen in een mannenwereld – Neem
je ruimte in, ‘own it’

12. Vrouwen en vrouw zijn – Wees je
bewust van je vrouwelijke kwaliteiten

Mannen nemen volgens deze vrouwen
natuurlijker hun plek in. Ze laten zich niet
wegduwen of klein maken en pakken verondersteld eenvoudig - hun ruimte.

Vrouwen beschikken, behalve over sterk
ontwikkelde mannelijke eigenschappen, ook
over eigen kwaliteiten. Ze zitten anders in
elkaar en pakken dingen op hun eigen
manier aan.

Wederom lijkt dit te maken te hebben met
de vele voorbeelden die mannen hebben,
maar ook met wat er van mannen en
vrouwen cultureel-sociaal verondersteld
wordt op het gebied van ‘houding en
gedrag’.
Vrouwen is geleerd meer onzichtbaar te
opereren, eerder op de achtergrond.
Echter, wie succesvol wil zijn zal zich
moeten laten zien en zichtbaar moeten
maken wat ze heeft bijgedragen.
Toon jezelf, leer complimenten te
ontvangen en ‘own it!’ is het devies.
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Anders betekent zeker niet slechter. Toch
zijn de meeste van deze vrouwen opgegroeid met een lage zelfwaardering waar
het de vrouwelijke talenten betreft: mensen
aanvoelen en je kunnen inleven, de drive
om te verbinden en wezenlijk te willen
bijdragen aan de groei van anderen.

Glad ijs is een paradijs
voor wie goed kan
schaatsen.
(Friedrich Nietsche).

Wees je hiervan bewust, anders rem je
jezelf af of doe je je best om je aan te
passen.
En om maar eens met een zacht cliché af te
sluiten: leer van jezelf te houden, want het
vermogen om te verbinden en mensen te
voeden is één van de grootste vrouwelijke
talenten.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -
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Mantelzorg
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LAAT JE ZIEN
Oorspronkelijk komt ze uit de Jeugdzorg,
nu is ze teamleider bij Minters, dienstverleners in welzijn. Arina van der Wekke
maakt een paar jaar geleden de stap naar
een leidinggevende functie. Dit doet ze
vanuit een beleidsfunctie bij een gemeente,
waar ik haar leer kennen.

Met welke drie woorden of zinsneden
omschrijf jij jezelf?

In het kader van mijn onderzoek zoek ik
haar op. Ik ben nieuwsgierig hoe de stap
naar het teamleiderschap haar is bevallen
en hoe ze aankijkt tegen haar eigen
ontwikkeling. Ik stel haar dezelfde vragen
die ik alle vrouwen in dit boek zal stellen en
val met de deur in huis.

Het geluk van anderen drijft me, daar word
ik gelukkig van. Wanneer ik zie dat mensen
blij worden van wat ik doe, ben ik gelukkig.
Ik hou van het contact met anderen en de
ruimte die daardoor ontstaat om nieuwe
dingen te zoeken. Dan voel ik openheid en
kan ik weer verder.

Eén ding valt me meteen op: Arina is open
en spreekt heel helder over grenzen. Daar
heeft ze een goede reden voor.

Waar ben jij het meest trots op van de
afgelopen twee jaar?
Dat er nu binnen Minters een mantelzorgafdeling staat die zo sterk is dat niemand er
meer omheen kan. We zijn met elkaar een
heel professioneel team.

Wat was de centrale boodschap in jouw
opvoeding?
‘Niet klagen, maar dragen en bidden om
kracht. Niet lullen, maar poetsen’. Het zit
heel erg in mijn lijf om niet te zeuren, maar
om aan te pakken en aan de gang te gaan.
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1. Verbinder.
2. Ik zoek naar het gelijke.
3. Ik ben begaan met anderen en
zoek het echte contact.

Wat zie jij als je grootste talent?
Zorgen dat anderen trots zijn op zichzelf.
Anderen verder helpen, in wat dan ook. Op
dat vlak ligt mijn grootste talent denk ik.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Wat is jouw grootste frustratie in je werk?
Ik loop tegen ego’s aan van mensen,
daarmee bedoel ik de eigenschap van
mensen om anderen te gebruiken om er
zelf beter van te worden. Grappig, ik wil
mensen veel ruimte geven maar zelf ook
gehoord worden. Dat vind ik best
ingewikkeld want daardoor cijfer ik mezelf
soms weg. Daardoor voel ik me dan
vervolgens weer niet gehoord en kan ik
anderen minder ruimte geven.
Wat was jouw motivatie om dit werk te
doen?
Ga eens niet de bekende weg. Ga het maar
ervaren. Met deze functie ben ik letterlijk in
het diepe gesprongen. Het gaat
verbazingwekkend goed, ik laat er niets
voor.
Ooit heb ik kanker gehad en ben heel ziek
geweest. Dat was voor mij een hele
leerschool, daardoor kijk ik nu goed naar
mezelf om te voorkomen dat ik mezelf
voorbijloop. Ik corrigeer mezelf op mijn
gezondheid en mijn balans.

Waarin voel jij je geremd?
Ik voel me soms geremd door keuzes die
gemaakt worden binnen structuren waar ik
niet omheen kan; organen zoals directies
die de eindverantwoordelijkheid hebben.
Ook binnen Minters moet ik daarmee
dealen en ik ervaar dat soms als een rem op
wat ik wil. Soms zou ik best zelf de baas
willen zijn.
Waarin voel jij je het meest kwetsbaar?
Kwetsbaarheid heeft alles te maken met
mijn gezondheid.
Waarin ben je onverbiddelijk?
Op het moment dat anderen voor mij
denken te kunnen bepalen wat ik moet
doen, terwijl ik zelf denk of voel dat het niet
goed voor me is, dan heb ik een hele sterke
grens. Dan gooi ik de verbinding dicht.

- ARINA VAN DER WEKKE -

Ik corrigeer mezelf
op mijn gezondheid
en op mijn balans.
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Waar heb je het meest van geleerd?
Vooral van de dingen die ik niet leuk vond
en periodes waarin ik het heel moeilijk had,
zoals de tijd waarin ik in de clinch kwam
met een medewerker die mijn rol en haar
eigen rol anders wilde invullen. Ik heb
geleerd om te uiten wat ik wel en niet wil,
om direct te zijn en open. Daar sta ik ook
voor: transparantie en een open agenda.

Ik heb geleerd
om te uiten wat
ik wel en niet
wil, om direct te
zijn en open.

Wat wil je achterlaten?
Een sterk team dat trots is op zichzelf en op
elkaar, en dat ook uitdraagt. Tegen mijn
opvolger zou ik willen zeggen: ‘Zie vooral
wie je tegenover je hebt en ga uit van de
kracht van een team. Maak daar gebruik
van. Dan bereik je het meest.
Welk advies wil je vrouwen meegeven?
Dat zit in het dienende stuk, in jezelf
wegcijferen. Ik zie dat vrouwen veel podium
geven aan de mannen op de apenrots. Mijn
advies: laat je zien.
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Paspoort
Leeftijd
49 jaar
Thuisfront
Getrouwd en moeder van een
zoon (12)
Studie-achtergrond
Geneeskunde
Gynaecologie
Promotie op een gynaecologisch
oncologisch onderwerp
Afgestudeerd als
Gynaecoloog

HELEN
MERTENS

Organisatie
Maastrich Universitair Medisch
Centrum Plus
Omvang
7.600 medewerkers
Functie
Lid Raad van Bestuur
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht van diverse
organisaties
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LEER NEE ZEGGEN EN DURF
In de lounge van het Figi-theater in Zeist
treffen we elkaar, Helen Mertens en ik. Dat
het prikken van dit moment wat voeten in
de aarde heeft gehad door de drukke
agenda van Helen wordt ruimschoots
gecompenseerd door de openhartigheid
van ons gesprek.
We praten over carrièrekeuzes, de
voldoening van leiderschap en de druk
ervan op het gezinsleven. Wanneer ik haar
vertel dat ik zelf weer een leidinggevende
functie overweeg is haar eerste reactie:
’Weet je dat wel zeker, want wat ik doe kost
wel héél veel tijd.’ Dit thema wordt de rode
draad in het gesprek.
Wat is de centrale boodschap uit je
opvoeding?
Er is niet een heel duidelijk motto dat naar
boven komt, maar in de kern komt het neer
op het belang van discipline en presteren.
Zo ben ik namelijk opgevoed. Ik heb een
dominante vader, streng en gedisciplineerd.
Een 8 of 9 was zelden goed genoeg,
prestaties leveren was belangrijk. Ook in de
sport, wat ik veel heb gedaan.
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De harde hand waarmee ik ben opgevoed
heeft me ver gebracht. Het heeft me
geleerd dat niets vanzelf gaat. Dat breng ik
ook over op mijn eigen gezin. Maximale
inzet en hard werken, daar is niets op
tegen, maar de balans is ook belangrijk. Dat
probeer ik, meer dan ik zelf heb meegekregen, door te geven aan mijn zoon.
Wie ben jij in drie woorden?
1. Betrouwbaar.
2. Consciëntieus.
3. Nieuwsgierig.
Wat drijft je?
Procesverbetering, in de breedste zin van
het woord. In mijn huidige functie kan ik
voor meer mensen wat betekenen dan toen
ik gynaecoloog was. Ik ben bezig met
grotere kaders en vragen, zoals: ’Hoe
houden we de zorg betaalbaar?’.
Het geeft me veel plezier en voldoening dat
zaken hier nu echt anders gaan. Dat ik
resultaat behaal en ik meer en meer kan
gaan besparen op mankracht en energie.
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Wat is je grootste talent?
Zaken bespreekbaar maken, er nuchter
tegenaan kijken. Van het gebaande pad
afwijken en een olifantenpaadje creëren,
daar ben ik goed in.
Wat maakt je het meest gelukkig?
Als mensen de ruimte krijgen gaan ze
groeien, dat vind ik wel heel leuk. Daar
geniet ik van. Maar ik word ook blij van de
contacten die ik heb met mensen, van
samenwerken, helpen en coachen.
Toen ik net begon kreeg ik tijdens de
introductie te horen: ‘Dít zijn de talentvolle
mensen, en díe kun je beter vervangen.’ Ik
heb nu een totaal ander beeld van degenen
die talentvol zijn en die dat niet zijn, want
als je mensen gerechtvaardigd vertrouwen
geeft kunnen ze onverwacht tot grote
hoogte stijgen.
De grootste resultaten boek je uiteindelijk
samen.

Ik kan wakker
liggen van
conflicten.

Wat is jouw persoonlijke rem?
De balans bewaken tussen werk en privé. Ik
zou heel blij zijn als ik de balans had
gevonden en daarin berustte. Na een week
vakantie denk ik: ’Zo’n heerlijke qualitytime, dat wil ik vaker.’ Maar dat vasthouden
lukt maar heel kort. Ik zie overal in het werk
kansen voor verbetering. Dan is het lastig
om een goede balans te houden.
Verder vind ik het lastig om er soms niet te
zijn of ‘nee’ te zeggen tegen mensen als er
een beroep om me wordt gedaan. Ook voel
ik me wel eens geremd in het doorpakken
op dossiers. Dan weet ik dat het anders
moet maar sta ik voor een behoudend
team. ’Choose your battles Helen’, zeg ik
dan. Want als ik een ongelooflijk conflict
vermoed, maak ik eerst de afweging of ik
dat op dit thema de moeite waard vind,
hoewel ik natuurlijk veel liever door zou
willen pakken.
In het begin van deze functie was ik
onzeker en keek ik de kat uit de boom. Dat
voelde ook als een rem.

- HELEN MERTENS -
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Wat is je grootste frustratie?
Ik baal het meest van een gebrek aan veranderbereidheid. Een goed idee is geen
garantie voor succes. Voor anderen weten
mensen het meestal goed, maar zelf
meegaan in die verandering is geen
vanzelfsprekendheid. Ik verwacht dat
mensen van tijd tot tijd afstand kunnen
nemen, dat valt tegen. Dat zou anders
moeten vind ik.

Welke kant van jou komt het minst tot zijn
recht in je huidige functie?
Mijn creativiteit staat het meest onder druk.
Ik doe altijd mijn best om op andere, creatieve manieren naar zaken te kijken. Niet
alledaagse oplossingen te verzinnen als een
probleem vast zit. Dan kunnen veranderen
van perspectief lukt niet altijd door mijn
volle agenda, de waan van de dag en de
beperkte voorbereidingstijd op stukken.

Waar lig je wakker van?
Ik kan wakker liggen van conflicten. Ze
aangaan vind ik niet moeilijk, maar ik ga wel
graag gearmd naar buiten. Sommige mensen laten conflicten slepen, lastig. Graag wil
ik op inhoud overeenstemming. Soms gaan
mensen boos weg en gebeurt er iets met de
relatie. Daar lig ik wel wakker van.

Waar ben je het meest trots op?
Dat ik over mijn loyaliteit ben heengestapt
en de vrijheid heb genomen om van functie
te veranderen. Ik was gynaecoloog, halftijds
direct betrokken in de patiëntenzorg. Met
de stap naar deze functie heb ik mijn witte
jas uitgedaan, met alle onzekerheden die
daarbij horen. Ik voel me net een
voetbalcoach: als mijn team niet goed
presteert lig ik eruit. Wat iedereen ook van
deze stap vond en vindt, ondanks dat
mensen hebben gezegd dat ik het niet
moest doen, heb ik het toch gedaan. Je laat
iets, maar je krijgt ook wat! Alleen, als ik het
nog eens zou doen, zou ik nooit meer
dezelfde start maken. Ik zou eerst lekker op
vakantie gaan tussen twee banen.

De harde hand
waarmee ik ben
opgevoed heeft
me ver gebracht.
28

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Waar heb je het meest van geleerd?
Van alle keren dat ik mijn hoofd heb
gestoten. Ik laat me niet graag verrassen,
maar soms gebeurt het toch: als je denkt
dat het plaatje rond is, blijkt het beeld toch
niet compleet of anders te zijn, had er een
ander besluit genomen moeten worden.
Wat is je volgende ideaal? Hoe ziet dat
eruit?
Graag wil ik een keer de
eindverantwoordelijkheid van een groot
zorgbedrijf. Momenteel functioneren we in
een collegiaal bestuur. We zijn als leden van
de Raad van Bestuur voor alle dossiers
verantwoordelijk. Intern hebben we
natuurlijk een portefeuilleverdeling
gemaakt. Maar ergens op de
voorzittersstoel zitten, hier of elders,
binnen een paar jaar, is wel mijn ambitie.

Wat wil je achterlaten?
Ondanks dat ik zo weinig thuis ben wil ik
het beeld achterlaten van de goede
moeder. Ik wil voldoende band opbouwen
met mijn gezin en ik wil gemist worden.
Soms denk ik: ’Ik ben zo weinig thuis,
zouden ze het wel merken als ik er zomaar
op een dag niet meer ben.’ Dat beangstigt
me dan natuurlijk en dan plan ik gauw een
gezellig uitje met het thuisfront.
En voor de organisatie wil ik achterlaten dat
we voor de medewerkers en patiënten als
organisatie veel aantrekkelijker zijn
geworden. Dat medewerkers met veel
plezier bij ons werken.
Wat wil jij je opvolger meegeven?
Laat duidelijk merken wat je wilt, draag je
visie uit. Maak in het begin goede afspraken
over werktijd en vrije tijd. Doe dat binnen je
eigen Raad van Bestuur, met collega’s en
met iedereen aan het thuisfront.

- HELEN MERTENS -
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Wat wil je vrouwen in het algemeen
meegeven?
Leer nee zeggen en durf! Vrouwen zijn veel
te bescheiden en solliciteren niet op
plekken die ze ambiëren. We zijn nu bezig
met jaargesprekken met afdelingshoofden
en (adjunct-)directeuren. Er zijn twee
vrouwen die met kop en schouders boven
de rest uitsteken. Alle mannen hebben een
bonus gevraagd, de vrouwen niet. Ik denk
ook niet dat vrouwen om bonussen moeten
vragen, maar het is weer een signaal dat ze
goed voor zichzelf moeten opkomen en
dingen opeisen: banen, functies en
personeel.

Gun elkaar
succes en
help elkaar.
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Waarom doen ze dat niet of in ieder geval
minder vaak dan mannen?
Tja, misschien wel omdat ze behalve goed in
het werk, ook aardig gevonden willen
worden, daar komt het doorgaans op neer.
Op een afdeling heeft een man een
controller weggehaald bij een vrouwelijke
collega. Waarom laat ze dat gebeuren? Zij is
mede succesvol dankzij deze goede
controller aan wie ze veel taken kan
overlaten. Toch staat ze toe dat ze zich in
allerlei bochten moet wringen om een
goede vervanger te vinden. Ik zou zeggen:
‘Maak een keuze en kom voor jezelf op!’
Wat je ook ziet is dat vrouwen elkaar
minder gunnen dan mannen. Ik zou
vrouwen in het algemeen willen meegeven:
Stop met jaloezie, concurrentie en dat
dubbel bewijzen. Gun elkaar het succes en
help elkaar. Je ziet in de gang gebeuren dat
mannen dat onderling wel doen, dat ze snel
even wat regelen, en op vergaderingen
merk ik dat ze elkaar helpen. Vrouwen
proberen netjes en formeel tijdens
vergaderingen tot afspraken te komen.
Soms is dat niet het meest effectief.
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Paspoort
Leeftijd
42 jaar
Thuisfront
Samenwonend met Henk, moeder van
Storm (1),
Stiefmoeder van Max (20), Zoe (18)
en Victor (15)
Studie-achtergrond
Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen
(Landbouw Universiteit
Wageningen)
Afgestudeerd als
Bedrijfs- en
consumentenwetenschapper

HESTER
BRANDERHORST

Functie
Voormalig directeur DICA (Dutch
Institute for Clinical Auditing), nu na
zwangerschapssabbatical open voor
nieuwe management/directiefunctie
Nevenfunctie
Vicevoorzitter Raad van Toezicht
Protestantse Theologische
Universiteit (PThU)
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AMBITIE RESONEERT
In haar mooie jaren ’30 woning in Oegstgeest zoek ik haar op, Hester Branderhorst.
Een paar maanden voor onze ontmoeting is
Hester moeder geworden. Terwijl haar zoon,
Storm, slaapt in de box, bespreken wij veel
thema’s die met leiderschap, ambitie en
vrouw-zijn te maken hebben.
Als vrouwelijk leider word je doorgaans
vaker gevraagd hoe je dat allemaal doet,
dat combineren van werk en moederschap,
en hoe je de privé en werkbalans bewaakt.
Toch ben ik nieuwsgierig hoe Hester hier
tegenaan kijkt als kersverse moeder. Wat
zijn haar ambities voor de toekomst als
moeder en als directeur?
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Wat was de centrale boodschap in je
opvoeding?
‘Doe je best en denk na over wat je doet’.
De positieve kant van deze boodschap is
dat het me discipline en focus heeft
gebracht. Daardoor ben ik terecht gekomen
waar ik nu ben. Het nadeel ervan is dat ik
minder in de breedte heb
geëxperimenteerd.
Maatschappelijk gezien heb ik op zich een
vrij brede ervaring, maar ik heb minder
gelanterfanterd, en ook daar leer je iets
van. Ik heb vooral mijn verantwoordelijkheid
genomen. Vrouwen hebben toch al de
neiging hun rol te groot maken.
In een team denken ze snel dat ze
verantwoordelijk zijn om alles op te lossen
en om, als het moeilijk is, de kastanjes uit
het vuur te halen. Dat hoeft niet altijd. Deze
boodschap uit mijn opvoeding deed daar
nog een schepje bovenop.
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Met welke drie kernwoorden zou jij jezelf
willen omschrijven?
1. Ambitieus.
2. Mensgericht - en hiermee bedoel
ik niet mijn neiging om voor anderen
te zorgen, maar mijn interesse is het
psychologische aspect en het
zingevingsproces van mensen.
3. Afmaker. Ik wil dat dingen goedkomen. Hier zit ook dienstbaarheid
in, ik denk dat dit het onzichtbare
stukje is dat vrouwen meer in zich
hebben: het dragende, het dienende.
We krijgen op een verborgen manier
dingen voor elkaar bij mensen en in
organisaties.

Ik heb minder
gelanterfanterd,
en ook daar leer
je iets van.

Wat drijft je momenteel in je werk?
Ik ben op zoek naar schoonheid in mensen
en binnen organisaties. Beiden wil ik graag
naar een hoger plan brengen. Onlangs
hoorde ik van een medewerker dat ze door
mij anders naar zichzelf is gaan kijken en
ook daadwerkelijk is veranderd. Dat vind ik
een mooi bijeffect van het leidinggeven aan
mensen.
Een veranderopgave op het vlak van de
bedrijfsvoering, met die taak maak je mij
echt blij. Wanneer een organisatie beter
gaat functioneren, mede dankzij mijn
bijdrage, geeft mij dat een diepe
voldoening.
Drive heeft te maken met opvoeding, maar
het moet ook in je zitten. Ik zeg wel eens, je
hebt mensen met lichtjes in hun ogen en
mensen die dat minder hebben. Dat geeft
niets, ik denk dat je geboren wordt met een
bepaalde ambitie en een zekere mate van
avonturierschap in je leven. Dat uit zich ook
in hoeveel spanning en uitdaging je zoekt in
je werk.

- HESTER BRANDERHORST -
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Waar ben je het meest trots op?
Op het halen van resultaten op ‘de harde’
en op ‘de zachte’ kant van het werken met
mensen. De feedback die ik vaak krijg is dat
ik helderheid breng in situaties en dingen
weet te systematiseren. Dat zijn voor mij
‘zachte resultaten’ waar ik trots op ben.
Maar dat alleen geeft me geen voldoening.
Ik zie mensen het liefst met zichzelf aan de
slag gaan en veranderen. Dat noem ik de
meer ‘harde resultaten’. Die moet ik ook
nastreven en gerealiseerd zien om me trots
te voelen.
Wat is je grootste struggle?
Om mijn leiderschap zichtbaar te maken.
Concreet. Tastbaar. Als je van de harde lijn
bent en gaat voor groeipercentages is je
bijdrage makkelijker grijpbaar. Dat vind ook
ik belangrijk, maar mijn manier van bouwen
aan een organisatie is niet altijd direct
zichtbaar. Het vraagt soms een lange adem
om de goede mensen op de goede plekken
te krijgen, maar na twee tot drie jaar ga je
wel degelijk verschil zien. Om dat zichtbaar
te maken en de credits te krijgen voor mijn
aandeel daarin, dat vind ik lastig.
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Hoe bevalt het combineren van je
moederschap en je directeurschap?
Die twee zijn te combineren, maar voor
vrouwen is het nog steeds iets minder
vanzelfsprekend dan voor mannen. Van
vrouwen zelf vraagt het wilskracht en
creativiteit.
Zeker in Nederland vinden we veel van
elkaar, je moet je eigen hart volgen en niet
afgaan op ‘wat men vindt’. Dat is me
opgevallen al sinds ik zwanger was:
moederschap, en de manier waarop je dan
je leven inricht, blijkt iets te zijn waar
iedereen iets van mag vinden. We hebben
in Nederland sterke beelden over de vraag
wanneer je een goede moeder bent.
Maar de clue is te ‘weten’ dat het voor
vrouwen soms nog anders is dan voor
mannen, je er niet aan te storen en gewoon
je weg te gaan.
Wordt geen klager maar geef het goede
voorbeeld, dat hebben we nodig in
Nederland.
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Waarin voel jij je het meest kwetsbaar?
Ik vind het lastig om mijn ruimte op te eisen
en met verve te staan voor wat ik wil
neerzetten op zowel de harde als de zachte
kant, vooral als wat ik doe niet herkend
wordt. Op een bepaalde manier heb ik
geleerd dat de man (of: het mannelijke) ‘een
plek in de buitenwereld’ vertegenwoordigt
en de vrouw (of: het vrouwelijke) symbool
staat voor ‘de zachte kant, de binnenkant’,
omdat de vrouw de dingen thuis vaak
regelt.
Vaak ben ik de enige vrouw aan de
bestuurlijke tafel. Ik denk dat de zachte,
vrouwelijke kant nog steeds minder goed
verkoopt. Heel paradoxaal, want voor mij zit
daar het grootste resultaat.
De grootste verandering die ik teweeg kan
brengen gaat over de menselijke,
relationele kant: weet ik mensen te
motiveren en aan te spreken? Lukt het om
het juiste klimaat in een organisatie te
scheppen en de juiste keuzes te maken?

Wat motiveert jou voor deze functie?
Na mijn zwangerschapsverlof wil ik verder
groeien als manager/directeur. Welke
functie ik ook vervul, ik hou ervan om op
een plek te zitten die ertoe doet en waar
‘het gebeurt’. Ik hou ook van het type mens
dat op dit niveau werkt: intelligent,
ambitieus, dynamisch en landelijk
georiënteerd.
De mensen in mijn omgeving staan op een
bepaalde manier in het leven, ze hebben
een bepaalde vorm van lenigheid. Ik vind
het fijn om ze in mijn buurt te hebben. Hoe
hoger je komt op de ladder, hoe meer je te
geven hebt. Dan heb je een voedingsbodem
van ambitie nodig, waarop je mensen kunt
aanspreken. Ik heb ook in organisaties
gewerkt met mensen die zeggen: ’Hier doe
ik het nog 20 jaar mee.’ Prima, maar daar
kun je geen vuurtjes aansteken.
Ambitie resoneert, en ik resoneer met
ambitie. Dat merk ik ook heel duidelijk in de
Raad van Toezicht van de PTHU
(Protestantse Theologische Universiteit)
waar ik vicevoorzitter van ben.

- HESTER BRANDERHORST -
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Waarin vraagt je werk offers van jou?
Werken met mensen die oorzaken niet
willen opruimen zodat je steeds weer bij
dezelfde thema’s uitkomt, dat kost me veel
energie. Verandering hoeft niet snel te
gaan, maar ik wil uiteindelijk wel
vooruitgaan.

Waar heb je het meest van geleerd?
Ik leer het meest van extremiteiten, van
daar waar het lastig is, van dingen waar ik
mee heb geworsteld en wakker van heb
gelegen. Wat ik in die gevallen doe is naar
de situatie of persoon toe bewegen, niet de
andere kant op kijken.

Het andere offer is dat ik, door mijn
bomvolle agenda, soms aan helderheid
inboet. Dan kom ik eerder in ‘gedoe’ terecht
en dat moet je niet teveel hebben.

Om te begrijpen wat er speelt moet ik écht
luisteren en de pijn toelaten die ergens zit,
de onwelkome boodschappen accepteren.
Meestal kan de pijn teruggevoerd worden
op een aantal basale menselijke principes
die niet gezien, erkend of gehonoreerd
worden. Principes als: ’Ik wil het begrijpen
en begrepen worden, ik wil erbij horen, ik
wil gezien worden.’

Het is een dilemma waar veel managers
mee zitten: veel mails en vergaderingen
lijken te betekenen dat je veel doet en te
doen hebt, maar het brengt weinig echte
verandering.
Welke kant van jou komt het minst aan
bod in je werk?
Mijn duidelijke interesse in zingeving is tot
nu toe weinig aan de orde geweest. Iedere
baan heeft voors en tegens, maar hierna wil
ik minder politiek en meer inhoud.
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Ik leer het meest van de situaties waar ik
niet om heb gevraagd. Ik leer ook heel veel
van samenwerken met hele goede mensen
die expert zijn op een bepaald gebied en
waarmee ik samen complexe vraagstukken
oplos. Vooral hun manier van kijken is
verrijkend.
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Welk advies geef jij je opvolger?
Sluit aan en kies daarin je eigen weg.
Luister naar wat de organisatie waarvoor je
werkt (of wil werken) vraagt en durf, als het
nodig is, het tegenovergestelde te doen. Als
een organisatie gericht is op snelheid en
handelen, durf dan ook aan de andere kant
te gaan zitten. Durf veel vragen te stellen
en te kiezen voor de vertraging, zodat je
niet aan iets cruciaals voorbijgaat.

Ik hou ervan om
op een plek te
zitten waar het
gebeurt.

Elke directeur of manager heeft een
bepaald zoeklicht die hij op de organisatie
zet en bepaalde aspecten verlicht, maar dat
is niet het enig mogelijke perspectief. Ik
geloof er niet in als iemand zegt: ’Ik ga het
helemaal anders doen.’ Er is ook collectief
geheugen in een organisatie, een bepaalde
lijn of bepaalde principes waarop de
organisatie is gebouwd. Je krijgt mensen
niet mee als leider als je daar geen eerbied
voor hebt.

- HESTER BRANDERHORST -
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Welk advies heb je voor vrouwen in het
algemeen?
Sta waar je voor staat en ‘own’ it. Mijn
stiefzoon zei eens: ’Als je een poes neemt
moet je een kater nemen.’ Toen ik hem
vroeg waarom, antwoordde hij: ’Wanneer ik
een vrouwtjeskat zie en ernaar toe loop,
rent ze weg. Een kater blijft lekker zitten.’

Ik ben altijd op
zoek naar
schoonheid in
mensen en
organisaties.

Toen dacht ik, zo is het met mensen
misschien ook wel een beetje. Mannen
blijven zitten, vrouwen zijn eerder onzeker
en lopen weg.
Vrouwen hebben veel angst denk ik. Die
kan hen ervan weerhouden om op hun plek
te blijven staan, complimenten te kunnen
ontvangen en zonder gêne dank je wel te
kunnen zeggen. Anderzijds is het ook hun
kracht om sensitief, kwetsbaar en dichter
bij hun gevoel te staan.
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Paspoort
Leeftijd
49 jaar
Thuisfront
Geregistreerd partnerschap met
Werner, moeder van Milan (20) en
Tieme (14)
Studie-achtergrond
HBO-Personeel en Arbeid,
Master Management
en Innovatie

ILSE
SIEBERS

Afgestudeerd als
Organisatie
Hogeschool Rotterdam
Omvang
15-4000 medewerkers
Functie
Docent, projectleider en manager
Human Recources Management
(HRM)
Nevenfunctie
Lid van de Commissie Opleidingen
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SAMENWERKEN MAAKT MIJ GELUKKIG
Wanneer ik Ilse vraag voor het interview is
ze manager HRM bij Care&Able. Wanneer ik
haar daadwerkelijk spreek, al schommelend
in de Rotterdamse ScienceTower, werkt ze
als projectleider bij de Rotterdamse Zorg.
Haar drang om te vernieuwen past bij dit
hippe gebouw met zijn glazen ruimtes,
eigentijdse vergadertafels en houten
schommels. Het inspireert ons om dieper in
te gaan op de invloed van (verborgen)
boodschappen uit onze opvoeding en
herinnert ons eraan hoe belangrijk het is
om te blijven spelen.
Wat is de centrale boodschap die je hebt
meegekregen in je opvoeding?
Als het niet lukt kun je altijd weer wat
anders gaan doen. Ik kom uit een klein
middenstandsgezin, dat was hard werken
maar ook genieten. Mijn ouders hadden een
boot en genoten van hun vrije tijd.
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Beschrijf jezelf eens in drie woorden.
1. Ondernemend met behoefte aan
vastigheid. Ik kan me behoorlijk
hechten aan mensen en plekken.
2. Trouw.
3. Harde werker.
Wat is je belangrijkste drive?
Steeds meer merk ik dat ik het belangrijk
vind dat het kwalitatief goed is. Ik hou van
mooie dingen, mooi werk en mooie contacten. Het leven mag sprankelen. Van een
mooie jurk word ik gelukkig, van oersaaie
kantoorpanden word ik ongelukkig.
Eigenlijk heel eenvoudig, want ik heb een
grote esthetische drijfveer. Daarnaast word
ik gedreven door kennis, ik wil mijzelf
ontwikkelen en voortdurend mijn grenzen
verleggen.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Wat is jouw grootste talent?
In mijn werk kan ik heel goed nieuwe
dingen zien en die ook helpen opzetten. Ik
lees veel kranten en kan dat vertalen naar
mijn werk. Privé heb ik een talent om voor
mensen te zorgen en om lekker creatief
bezig te zijn.
Ik hou gewoon van knutselen. Op mijn best
ben ik wanneer ik werk met een groep
mensen die ik kan vertrouwen, die een doel
hebben maar toch nog een beetje in de
chaos verkeren. In zo’n situatie en groep
kan ik enthousiasme en lijn brengen.

Op welke bijdrage of prestatie van de
afgelopen twee jaar ben je het meest
trots?
Dat ik vooral heb gekeken naar wat er op
me afkwam in plaats van alles te plannen en
de veiligheid te zoeken.
Ik ben wat relaxter geworden, sta meer
open om te genieten in plaats van in de
stress te schieten. Daar ben ik wel trots op.
Daardoor heb ik de gouden kooi die mijn
baan meebracht durven verlaten. Heerlijk.

Samenwerken met andere mensen maakt
mij gelukkig. Drie keer heb ik met echt
goede teams mogen werken, dan is werken
een feestje. Meedenken en meebeslissen
doe ik graag, maar de rol die ik heb is voor
mij minder belangrijk dan de mensen met
wie ik werk.

- ILSE SIEBERS -

Ik heb de gouden
kooi durven
verlaten.
Heerlijk!

45

46

Wat is jouw grootste professionele
frustratie?
Op een gegeven moment zit je op een pad
en kun je niet meer totaal iets anders doen.
Je hebt een keer gezegd dat je iets
belangrijk vindt, een keuze gemaakt en die
lijkt voor altijd vast te liggen. Waarschijnlijk
is dat de reden dat ik met de baan bij
Care&Able gestopt ben en heb gezegd: ’Ik
moet even los, even vrij van het gebaande
pad en het verwachtingspatroon dat daarbij
hoort’.

Tegelijkertijd zit daar ook onze rem, we zijn
geneigd ons teveel aan te passen en ons in
te houden. Als je meer je intuïtie toelaat en
er iets mee doet, blijkt het een grote bron
van kracht te zijn.

Wij zijn geneigd onszelf en anderen in
hokjes te plaatsen, te kijken naar het
verleden en minder naar de toekomst. Mijn
missie binnen HRM, maar ook in mijn eigen
leven is om uit te gaan van talent, niet van
C.V. – van ‘dat wat je gedaan hebt’.

Nu ik begrijp waar dat vandaan komt denk
ik: ‘Misschien hoeft het ook niet altijd
100%’. Het inzicht in dat patroon heeft me
rust gebracht.

Waarin voel jij je geremd?
Door innerlijke onzekerheid. Ik vraag me te
vaak af, of het wel goed komt, of ik het wel
waard ben, of ik wel hard genoeg werk voor
het geld dat ik krijg. Soms reageer ik sociaal
wenselijk op situaties in plaats van te
zeggen wat ik er echt van denk, de wens om
aardig gevonden te worden houdt me dan
tegen. De kracht van vrouwen is gevoel en
intuïtie inbrengen in een situatie.

Waarin voel jij je het meest kwetsbaar?
In de vraag of ik wel gezien ben als kind en
hoe dat me heeft beïnvloed. Mijn
onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat ik
altijd veel te hard gewerkt heb en anderen
wilde pleasen.

Wat is je advies aan vrouwen?
Rommel eens wat meer, maak het niet te
serieus. Het hoeft niet allemaal perfect. Ik
zou tegen vrouwen willen zeggen: ‘Werk
wat minder hard en speel meer, geniet!
Neem je tijd om na te denken, om nieuwe
energie op te doen en lucht in je leven en in
je werk te brengen.’ Dat is beter voor jezelf,
maar ook voor het werk zelf en voor je
werkomgeving.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

- ILSE SIEBERS -
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Paspoort
Leeftijd
47 jaar
Thuisfront
Samenwonend met Sjak, Jetse (15) en
Timo (12)
Studie
Balletacademie,
Culturele bedrijfsvoering
Onderwijswetenschappen
Afgestudeerd als
Hopelijk komend jaar als
Onderwijskundige
Organisatie
Zuyd Hogeschool

MARE
de
GROOT

Omvang
1.700 medewerkers, 14.000 studenten
Functie
Directeur
Afdeling
Dienst Studentzaken
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Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Step by Step
Lid Raad van Toezicht SALLY
Dansgezelschap Maastricht
- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -
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HET GAAT OM ZINGEVING
Over de grote rivieren heen rijd ik helemaal
door naar het onderste puntje van Nederland, door de prachtige landschappen van
Zuid-Limburg. Daar ontmoet ik Mare de
Groot, een voor mij nog onbekende vrouw.
In de mooie aula van Zuyd Hogeschool in
Heerlen wacht ik haar op. Mare is directeur
van de Dienst Studentzaken, en een contact
uit het netwerk van een van mijn
opleidingstrajecten. De vrouw die me met
haar in contact heeft gebracht ziet veel
gelijkenissen tussen ons, wat me
nieuwsgierig maakt. Het wordt een boeiend
gesprek, direct en no nonsens.
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Wat is de centrale boodschap uit je
opvoeding?
‘Je bent verantwoordelijk voor je eigen
levensgeluk.’ Mijn ouders waren op zichzelf
ambitieus, maar hebben dat niet expliciet
op ons overgebracht. Ik denk wel eens dat
ik ambitieuzer ben dan mijn ouders. Ze
vragen zich wel eens af of ik wel blij word
van de leidinggevende posities die ook
stress met zich meebrengen.
We hebben allemaal te maken met de
balans tussen wat je energie geeft of kost.
Hoe hoger de functie, hoe meer verantwoordelijkheid. Besluiten moeten nemen
die niet alleen over jezelf gaan maar ook
over andere mensen geven meer druk dan
‘gewoon je eigen werk doen’. Dat hoort
erbij.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Met welke drie woorden omschrijf jij
jezelf?
1. Ambitieus.
2. Betekenisvol, ertoe doen. Dat
hoort ook bij ambitie, het gaat om
zingeving voor mezelf en voor
anderen.
3. Creatief. Mijn creativiteit zit
vooral in kunnen ‘omdenken’ en
onconventioneel kunnen zijn. Ik ben
niet creatief in artistieke zin. Ik heb
me bewust nooit op het vlak van de
artiest begeven.

Oefening is
minstens zo
belangrijk als
talent.

Wat drijft jou?
Ik wil ertoe doen en dat spitst zich toe op
de ontwikkeling van mensen. Daar heb ik
een passie voor. Dat je iets niet kunt of niet
kunt leren, daar geloof ik niet in. Oefening
is minstens zo belangrijk als talent. Vanuit
dat perspectief kijk ik naar onze studenten
en zo heb ik ook in de culturele sector
gewerkt; kunst draagt immers ook bij aan
ontwikkeling. Het is de reden dat ik het
onderwijs in wilde. Ik ga nadrukkelijk uit van
het potentieel van mensen. Dat maakt
leidinggeven ook zo boeiend: ’Je hebt het in
je, waarom komt het er niet uit?’ Precies
daarin kan ik het verschil maken, om toch
voor elkaar te krijgen dat eruit komt wat
erin zit.
Op welke bijdrage of prestatie van de
afgelopen twee jaar ben je het meest trots?
Ik voel persoonlijke trots door de
overwinning om de overstap te maken van
de kunstsector naar het onderwijs en hier
succesvol in te zijn. Ik ben geland in deze
omgeving en functie. Dat vertaalt zich door
in het feit dat deze dienst, de Dienst
Studentzaken, zich ontwikkelt en een plek
en betekenis heeft binnen deze hogeschool.

- MARE DE GROOT -
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Waarin beschouw jij jezelf als het meest
talentvol?
Mijn verbindend en ontwikkelend vermogen. Ik ben op mijn best als ik de kans krijg
om te bouwen op een braakliggend stuk
veld. Pionieren, dingen opzetten en uit de
klei trekken, mensen verder brengen.
Heerlijk. Mijn valkuil is dat ik dingen niet
afmaak. Ik weet dat en dwing mezelf ertoe,
ik zorg ook dat ik een netwerk om me heen
heb dat dat goed kan.
Ik ben er altijd op gefocust dat inspanningen ergens toe leiden. Als het lukt om dat
voor elkaar te krijgen ben ik gelukkig. Dat
kan ook een medewerker zijn die floreert en
iets voor elkaar krijgt. Dan ga ik ervan uit
dat ik daaraan bijdraag, dat ik de
omstandigheden creëer waardoor anderen
kunnen floreren.
In het ideale geval heb ik een afdeling die
tegen me zegt: ’Het gaat goed hoor, ik heb
je niet nodig!’ In zekere zin probeer ik
mezelf overbodig te maken. Ik hoop dat ooit
nog eens mee te maken, maar in de praktijk
zijn mensen niet altijd – of in alle gevallen zelfsturende wezens.
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We kunnen vaak niet dealen met de vrijheid
en verantwoordelijkheid die dat met zich
meebrengt. Angst is een grote draak, dat
kunnen maar weinigen loslaten. De ruimte
krijgen en die ook benutten, dat kunnen er
echt maar weinigen.
Wat zijn de grootste frustraties in je werk?
Je zit hier toch in een semi-overheidsomgeving en daar zitten veel mensen die denken:
’Niet zo hard rennen, het zal zijn tijd wel
duren, het waait wel weer over. Die
veranderstrategie hebben we drie jaar
geleden ook al gezien, het gaat wel voorbij’.
Daar stoor ik me mateloos aan, maar ik kan
er niet zoveel aan doen.
Voor mijn gevoel hangt dat samen met de
grootte van de organisatie en het soort
organisatie. Ik deal daarmee met vallen en
opstaan. Sporten is mijn uitlaatklep. Dan
daag ik mezelf uit en ben ik met mijn eigen
gedachten.
Af en toe flink schelden en ondertussen ook
dingen op mijn eigen manier bereiken. Dat
helpt om te relativeren.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Welke offers vraagt deze baan van jou?
Dat zit in de balans. Soms slaap ik slecht
omdat mijn hoofd niet tot rust komt. Dan
heb ik tijd nodig om bij te komen en ben ik
niet beschikbaar voor mijn gezin in mijn
vrije tijd. Dat is een prijs. Soms heb ik daar
last van, maar niet in de zin van
schuldgevoel. Ik zou willen dat er meer
dagen in de week zaten of meer uren in de
dag. Tegelijk is het ook een kwestie van
keuzes maken. Ik open mijn mail
bijvoorbeeld niet in het weekend. Ik ben er
wel tamelijk strikt in wanneer ik werk en
wanneer niet.

Aan de rand van
de zandbak zitten,
dat heb ik nooit
zo geweldig
gevonden.

Ik heb twee kinderen, een puber en een
bijna-puber (12 en 15). Dat ze ouder
worden geeft meer ruimte, want de jongens
zijn veel zelfstandiger dan vroeger en daar
ben ik niet rouwig om. Ik vind het er leuker
op worden. Het geeft meer ruimte voor
mezelf en voor mijn partner en mij samen.
Ook heb je meer dingen waar je allemaal
plezier aan beleeft, en die je dus samen
kunt ondernemen. Ik deel nu veel meer
interesses met mijn kinderen. Aan de rand
van de zandbak zitten heb ik nooit zo
geweldig gevonden.
- MARE DE GROOT -
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Wat wil jij hier achterlaten?
Bewustzijn. Er wordt hier heel vaak vóór
studenten gedacht in plaats van mét de
student. Ik hoop dat ik een beetje kan laten
doordringen dat je studenten ook als
partner kunt zien, als junior collega.
We proberen de studenten echt bij onze
afdeling te betrekken, gesprekken te
voeren. Het betekent niet dat je de zaak
gelijk moet veranderen. Je moet goed
doorvragen en die informatie gebruiken.
Onderwijs ontstaat bij uitstek door
interactie met de student, je kunt geen
onderwijs leveren zonder. Dat besef hoop ik
achter te laten.

Welk advies wil je vrouwen meegeven?
Zorg dat je zelfstandig bent. Dan ben ik
toch weer bij mijn opvoeding terug. Ik kan
woest worden als vrouwen thuisblijven met
de kinderen, daar gaan ze last van hebben
in hun carrière. Ze komen straks moeilijker
aan de bak en worden slechter betaald.
Bij vrouwen zie ik macht niet zo vaak als
drijfveer. Het is belangrijk dat we ervoor
zorgen dat er voldoende vrouwen op
leidinggevende posities komen, zodat er
evenwicht is.
Ik vind het niet per se makkelijker met
vrouwen, want bij vrouwen ontstaat soms
een raar soort concurrentie. Daar moeten
we van af.

Angst is een grote
draak. Dat kunnen
maar weinigen
loslaten.
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Paspoort
Leeftijd
53 jaar
Thuisfront
Moeder van Abdel-Jalil (25) en
Nouhad (27)
Abdel-Jalil woont nog thuis
Studie
LBO, MBO-Techniek voor mode
en kleding . HBO-Cultureel
Maatschappelijke Vorming
Afgestudeerd als
Opbouwwerker

NAÏMA
CHEKHCHAR

Organisatie
DOCK Amstel en Zaan
Omvang
633 medewerkers en 1798
vrijwilligers
Functie
Gebiedscoördinator AmsterdamCentrum
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Nevenfuncties
Divers vrijwilligerswerk:
Mantelzorger voor ouders
Coördinator bij Eigen Kracht
Tegen de stroom in
- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -
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DURVEN STAAN VOOR JEZELF
Naïma leer ik kennen tijdens een interimopdracht bij Dock en CentraM Amsterdam.
Het valt me direct op hoezeer zij het
vertrouwen heeft in de buurt en hoe
gedreven zij is om bruggen te bouwen
tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Onze klik is ‘instant’, in een eerste gesprek
delen we onze dromen over het empoweren
van vrouwen in Marokko. Niet veel later
organiseren en begeleiden we samen een
aantal coachreizen naar dit prachtige land.
Steeds weer ben ik onder de indruk van
Naïma’s vermogen om te zien wat mensen
nodig hebben, zonder dat ze dat hoeven
uitspreken. Tegelijkertijd is dat haar
worsteling: als je zo goed weet wat anderen
nodig hebben is het lastig om zelf ruimte in
te nemen en voor je eigen doelen te gaan.
Onze religieuze opvoeding, aan de
oppervlakte totaal verschillend, speelt voor
ons beiden hierin een belangrijke rol. In de
tijd dat wij samenwerken maakt ze de
overstap naar een managementfunctie. Een
stap die voor haar meer betekent dan
zomaar een carrièremove. Voor Naïma is
het: ‘Durven gaan staan voor jezelf en je
kwaliteiten, tegen de stroom in’.
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Welke boodschap heb je meegekregen in
je opvoeding?
Respect hebben voor iedereen en proberen
iedereen te helpen zonder dat je op de
voorgrond gaat treden. Dit was zo
belangrijk dat ik in het welzijnswerk terecht
ben gekomen.
Ik hielp de bewoners op een manier dat zij
‘het’ zelf gingen doen. Dit betekende wel
dat ik mezelf niet belichtte als helper en
ondersteuner en daardoor zelf niet
zichtbaar was.
Beschrijf je leven in drie woorden
Op dit moment:
1. Gezond.
2. Inspirerend.
3. Geliefd.
Hoe zou je jezelf omschrijven in drie
kernwoorden?
1. Hulpvaardig.
2. Daadkrachtig.
3. Praktisch.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Waar ben je het meest trots op van de
afgelopen twee jaar?
Op het feit dat ik aangenomen ben als
coördinator binnen mijn werkgebied.
Ik werkte als opbouwwerker in Amsterdam
Centrum-Oost. Een gebied met bewoners
met verschillende achtergronden. Voor mij
was het belangrijk dat iedereen geholpen
wordt, ongeacht vraag, afkomst en leeftijd.

Ik was vooral trots op mijn dochter dat ze
iemand heeft gevonden met wie ze wilde
gaan trouwen, en dat ze het vertrouwen in
het huwelijk niet kwijt is geraakt door het
feit dat haar ouders gescheiden zijn.

Bij de overname door mijn huidige werkgever, werd me gevraagd om te solliciteren
voor de functie van gebiedscoördinator. Ik
was ontzettend trots toen ik de baan kreeg.
Voor mij was het een bewijs dat ik goed
bezig was.

Wat zie jij als je grootste talent?
Schakelen op verschillende niveaus, goed
kunnen luisteren.

Ook voelde ik me trots op mijn dochter
tijdens haar bruiloft. Het huwelijk is een
belangrijk stap in een mensenleven. Hoewel
het hier in Nederland soms als ouderwets
wordt gezien, is het binnen de Marokkaanse
(moslim-)gemeenschap erg belangrijk als je
met iemand je leven wilt delen.

Wat drijft jou?
Mensen, met name vrouwen, stimuleren om
in hun kracht te komen.

Wanneer ben jij op je best?
Wanneer ik gezond ben en ik resultaat zie
van mijn investering. Dit kan betrekking
hebben op mijn werk of om persoonlijke
dingen gaan.

- NAÏMA CHEKHCHAR -

Ik was ontzettend
trots toen ik die
baan kreeg. Een
bewijs dat ik goed
bezig was.
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Waarin maakt je werk je gelukkig?
Dat ik met veel uiteenlopende mensen mag
werken en dat mijn werk me het gevoel
geeft dat ik iets bijdraag.
Wat motiveert jou om voor een
managementfunctie te gaan?
Ik wil erachter komen of ik zo’n functie
aankan. Ik wil zien of ik leiding kan geven,
en ontdekken of ik er zoveel zekerheid over
heb dat het niet uitmaakt waar ik
coördinator ben. Dus niet alleen op een
‘vertrouwde’ plek, maar ook ergens anders
en wie weet straks met een hogere functie.
Waar heb je het meest van geleerd?
Het leiderschap in mijn huidige functie, en
van de gesprekken met een paar coaches
uit mijn netwerk. Het ging vooral over
levensthema’s als godsdienst, vrouw zijn,
gezin, werk. Wat ik ervan heb geleerd is dat
we allemaal hetzelfde zijn. Ook een in mijn
ogen sterke vrouw heeft haar vragen en
onzekerheden. Ik moet alleen, net als zij,
leren om deze onzekerheden geen
obstakels te laten zijn, maar een kracht.

Wat zijn je grootste hobbels en frustraties
in je huidige werksituatie?
De omgang met medewerkers vind ik soms
wel lastig. Wat voor mij vanzelfsprekend is
blijkt niet zo te zijn voor een ander. Als ik
mijn medewerkers dingen zie doen of niet
doen, dan vind ik het lastig om duidelijk te
maken wat ik bedoel zonder dat ik de ’de
strenge baas’ hoef te zijn.

Waar ben je het meest trots op van de
afgelopen twee jaar?
Op het feit dat ik aangenomen ben als
coördinator binnen mijn werkgebied.
Ik werkte als opbouwwerker in Amsterdam
centrum-oost. Een gebied met bewoners
met verschillende achtergronden. Voor mij
was het belangrijk dat iedereen geholpen
wordt, ongeacht vraag, afkomst en leeftijd.

Waarin voel jij je geremd?
Ik voel me soms geremd door mijn
bescheidenheid. Het is moeilijk om dit te
doorbreken omdat ik niet beter weet. Het is
iets wat ik heb meegekregen in mijn
opvoeding, godsdienst en misschien mijn
karakter. Het blijft zoeken hoe ik juist deze
bescheidenheid kan omzetten in een kracht
die me niet afremt, maar verder brengt.

Soms blijken ook de interpretaties heel
anders dan ik bedoel. Het is zoeken naar
een manier van communiceren om elkaar
beter te begrijpen. Ik moet erg opletten dat
ik niet vanuit mijn eigen verwachtingen
spreek, maar duidelijk dingen benoem.
Omdat ik vind dat het werk op deze manier
zo langzaam gaat, geeft dit frustraties.

Bij de overname door mijn huidige werkgever werd me gevraagd om te solliciteren
voor de functie van gebiedscoördinator. Ik
was ontzettend trots toen ik de baan kreeg.
Voor mij was het een bewijs dat ik goed
bezig was.

Wat zou je met de inzichten van nu het
afgelopen jaar anders hebben gedaan?
Sneller op dingen afgaan en bij bepaalde
projecten mezelf meer op de voorgrond
presenteren. Als ik dit gedaan had, dan had
ik waarschijnlijk veel meer zekerheid in mijn
handelen om sneller medewerkers aan te
spreken, en meer te groeien binnen het
werk.
Ook zou ik eerder om de juiste hulp hebben
gevraagd, omdat ik dan eerder bij de juiste
hulp zou zijn gekomen.

Welke offers vraagt je werk van jou?
Een tijdsinvestering buiten de reguliere
werkuren (9.00-17.00 uur). Daardoor blijft
er weinig tijd over om andere dingen te
doen die ik graag zou willen, zoals de
coachreizen naar Marokko verder
organiseren en uitwerken.

Iedereen helpen zonder zelf op de voorgrond te treden.
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Ook voelde ik me trots op mijn dochter
tijdens haar bruiloft. Het huwelijk is een
belangrijk stap in een mensenleven. Hoewel
het hier in Nederland soms als ouderwets
wordt gezien, is het binnen de Marokkaanse
(moslim-)gemeenschap erg belangrijk als je
met iemand je leven wilt delen.
Waar lig je ’s nachts wakker van?
Gelukkig nergens van.

Waarin voel je je het meest kwetsbaar?
Ik voel me het meest kwetsbaar in het
blootstellen van mezelf. Sommige
persoonlijke dingen houd ik liever voor
mezelf.

- NAÏMA CHEKHCHAR -
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Welke kant van jou komt het minst tot zijn
recht in je huidige werk?
Mijn avontuurlijke ‘ik’ en soms mijn spontaniteit. Mijn avontuurlijke ik zie ik vooral in
Marokko, ook tijdens de coachreizen. Je
gaat een weg in zonder dat je al bij voorbaat weet wat het resultaat zal zijn. Daarin
komt de spontaniteit. Afgaan op de situatie
en ter plekke een oplossing vinden.
Het met elkaar lachen en samenwerken zijn
dingen die het vertrouwen in elkaar doen
groeien, waardoor vragen sneller beantwoord worden en resultaat behaald.
Hier in Nederland moet ik meer gestructureerd werken. Als leidinggevende moet ik
weten waar de medewerker naar toe wil en
dit passend maken aan het gevraagde werk,
zodat het zowel voor de medewerker als het
werk goed is. Dit is op zich ook een avontuur, alleen is het resultaat dat in het werk
behaald moet worden leidend. Het
avontuurlijke zit in het zoeken naar hoe je
resultaat behaalt.
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Het zoeken naar de beste oplossing gaat
dan niet meer op een ontspannende
manier, maar meer afgebakend in tijd en
ruimte waardoor ook de spontaniteit er dan
niet meer is.

Stel je voor dat je je vólgende ideaal hebt
bereikt. Hoe ziet dat eruit?
Het team waarvan ik nu manager ben
zelfsturend maken, zodat het een team is
dat weet wat de buurt en haar bewoners
nodig heeft. Dat samenwerkt om de
resultaten te behalen die gevraagd worden.
En ervoor zorgt dat het huis van de buurt
een plek is waar alle bewoners zich welkom
voelen, ongeacht hun achtergrond, en die
geholpen worden met hun vraag of wens.
Wat wil je achterlaten?
Mijn wens is dat mensen me herinneren als
iemand die heeft bijgedragen aan hun
groei.
Welk advies geef jij je opvolger?
Blijf luisteren naar je team. Overleg samen,
maar durf zelf knopen door te hakken als
het nodig is.
Wat wil je andere vrouwen meegeven?
Blijf in jezelf geloven en investeren. Je bent
het waard.

Ik voel me soms geremd
door mijn bescheidenheid.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

- NAÏMA CHEKHCHAR -
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Paspoort
Leeftijd
60 jaar
Thuisfront
Getrouwd met Ron, moeder van
Marleen (28), Joren (26), Dorien
(25) en Tomas (23)
Studie
HBO Jeugdwelzijnswerk
HBO Management
Recreatieondernemer (School
voor Toerisme)
Opleidingen voor organisatieen kwaliteitsontwikkeling,
projectmanagement
Leiderschapsmodule Nyenrode

NEL
KRUIT

Organisatie
Welstad (welszijnsorganisatie in
Stadskanaal), onderdeel van Tinten
Omvang Tinten
650 medewerkers
Functie
Directeur
Nevenfuncties
Bestuur Jeugd Sport Fonds
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ALS VROUW KAN IK ME ONDERSCHEIDEN
Directeur worden van Welstad in
Stadskanaal was voor Nel Kruit even
wennen. Werken in de gemeente waar je
opgroeit, kan kanten van je jeugd naar
boven brengen waar je dacht afscheid van
te hebben genomen. Inmiddels zit Nel
heerlijk op haar plek, stralend in deze
functie die helemaal bij haar past.
Als boerendochter uit een traditioneel gezin
waar mannen vanzelfsprekend de dienst
uitmaakten en de vrouwen ‘slechts’
dienstbaar waren, was de wederzijdse
herkenning tussen ons groot. We spraken
over het gevecht met onszelf om onze plek
in te durven nemen in deze wereld.
Welke boodschap heb je van huis uit
meegekregen?
Ik heb nooit zo’n expliciete boodschap
meegekregen, maar het was me wel
duidelijk dat ik een goeie meid was als ik de
traditionele vrouwenrol zou vervullen. Het
ging er niet zozeer om wat ik wilde, maar of
ik een goede vent zou vinden.
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Ik ben opgevoed met sterke christelijke
waarden, mijn eigen plek durven en kunnen
innemen, is mijn gevecht geweest. Lange
tijd kon ik maar heel moeilijk in contact
komen met wat ik zélf vond en ambieerde.
Ik werkte keihard, en veel te veel. Het
oordeel over ‘wat wel en niet goed werken’
betekende, legde ik buiten mezelf. Daar ben
ik nog steeds gevoelig voor. Als iemand
zegt ‘dat ik het goed doe’ laat ik me optillen
en zegt iemand niets of is er kritiek, dan
laat ik me naar beneden halen. Althans, die
neiging is er, maar ik word steeds meer
mezelf. Dat mag ook wel, op mijn 60ste! Welk
advies ik overneem, wat ik ontvang en wat
niet, dat is aan mij.
In mijn vorige functie zag het managementteam er systemisch precies zo uit als bij
mijn gezin van herkomst. Ik viel daardoor
makkelijk terug in mijn oude rol: die van
puber die uit onmacht en het gevoel ‘niet
serieus te worden genomen’ overal
tegenaan schopt. Mijn afkomst en positie
als kind in het gezin heeft dus mede mijn
werkpositie bepaald in sommige gevallen.
Daar ben ik me steeds meer van bewust.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Wanneer ben je op je best?
Wanneer ik vergeet dat er een omgeving is
die iets van mij vindt. Wanneer ik gewoon
moet doorpakken en handelen. Als ik durf
te voelen. Jarenlang heb ik mijn best
gedaan om mannelijk gedrag te kopiëren
door me te focussen op kennis en macht.
Nu durf ik mijn vrouwelijke deel er veel
meer te laten zijn. Ik had dat beoordeeld als
zijnde ‘minder waard’, maar juist daar zit
mijn onderscheidend vermogen in een
mannenwereld. Dat betekent voor mij dat ik
meer vanuit mijn intuïtie, mijn gevoel, durf
te handelen dan vanuit mijn hoofd en
verstand. Dat ik als ik volledig mezelf ben,
een leider kan zijn in plaats van een
manager.

Ik heb heel hard
gewerkt om te
worden wie ik ben.

Het meest gelukkig ben ik wanneer ik mijn
angsten overwin en iets doe waar ik in
geloof. Wanneer ik vertrouw op mijn intuïtie
zonder dat er een perfecte analyse aan ten
grondslag ligt. En wanneer ik ‘er sta’ als
vrouw zonder me minder te voelen. Dan
reflecteer ik op het politieke spel zonder me
klein te laten maken en eronder te gaan
zitten, zonder te vechten maar vanuit
volwassen gedrag te handelen. Wanneer
dat lukt ben ik gelukkig.
Met welke drie woorden omschrijf jij
jezelf?
1. Verbinder.
2. Lezer van de onderstroom, ik
voel goed aan wat nodig is.
3. Innovator: vanuit het bestaande
verder bouwen, doorontwikkelaar.

- NEL KRUIT -

67

Wat drijft jou?
Inmiddels is dat iets verschoven, maar ik
heb heel hard gewerkt om te worden wie ik
ben. Meer onbewust dan bewust. Ik had ten
diepste de behoefte om mijzelf te
verwezenlijken, om te mogen zijn wie ik
ben. Dat is mijn drijfveer, ook in de zin van
wat ik voor anderen wil betekenen. Je zou
dat in één vraag kunnen samenvatten: ‘Wie
ben jij, waar zit je kracht?’
Waar lig je ’s nachts wakker van?
Op het moment lig ik niet wakker van mijn
werk. Als ik niet weet of ik vanuit mijn
oprechte gevoel of vanuit mijn ego heb
gehandeld, kan ik daarover tobben.

Welke kant van jou komt in je werk het
minst tot zijn recht?
Het werk zien als een creatief spel kan ik
sóms maar niet altijd, terwijl ik daarvan juist
geniet. In het bedenken van creatieve
oplossingen en nieuwe zienswijzen samen
met anderen.
Ik ben goed in verbinden, in mensen
motiveren en enthousiasmeren, al kan dat
ook omslaan in ‘drammen’. Wat ik dan te
weinig laat zien is mijn rust en stilte. De
drive om altijd te presteren en te doen is
erg groot.
Ik moet oppassen dat ik mij niet laat
verleiden tot oud gedrag. Dat betekent: niet
doorvragen maar conclusies trekken en
gaan oplossen. En vervallen in het geloof
van de maakbaarheid en de blauwdrukken:
’Kom jongens, we bedenken iets en dat
rollen we even uit.’
In de stilte en rust kan ik juist de ander tot
zijn ofhaar recht laten komen. Daarvoor tijd
nemen is mijn uitdaging. Niks doen… en
vanuit vertrouwen zien wat dan ontstaat.
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Wat is je volgende ideaal?
Ik heb op dit moment niet zoveel grootse
idealen, behalve dat ik overal, en dus ook in
mijn werk heel graag wil samenvallen met
wie ik ten diepste ben, vanuit rust, en
respect voor iedereen.

We mogen wel wat
meer humor hebben.

Het is mijn wens dat iedereen om mijn heen
tot bloei kan komen en het maximale uit
zichzelf kan halen. Dat als ik mild ben over
wie ik ben en wat ik doe, ik ook die mildheid
kan tonen aan anderen. En dat betekent
dat ik wil blijven leren en mijzelf wil blijven
verbeteren. Ik moet het niet meer hebben
van studies over thema’s waar ik geen
energie van krijg. Ik wil werken met de
talenten die ik heb en met wat ik nu weet.
Natuurlijk hoop ik dat het welzijnswerk hier
zich fantastisch gaat ontwikkelen. Dat er
nieuwe verbindingen worden gelegd
waardoor er optimaal wordt samengewerkt
en dat mensen voldoende worden
uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te
halen. Dat soort slogans heb ik ook.

- NEL KRUIT -
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Als ik niet weet of ik
uit mijn oprechte
gevoel of ego heb
gehandeld, kan ik
daarover tobben.

Wat is jouw advies aan vrouwen?
We mogen wel wat meer humor hebben.
Laten we onszelf niet te serieus nemen en
het spel leren zien waar we aan deelnemen.
Als voorbeeld denk ik aan bijvoorbeeld de
#metoo-beweging. Je kunt wel tégen de
ander zijn maar wees vooral vóór jezelf.
Wees mild voor jezelf én daarmee voor de
ander vanuit de tijdsgeest waarin is
gehandeld. Kijk naar wat je wél goed doet
en hoe de vrouw steeds duidelijker haar
positie inneemt.
Deze uitspraak betekent overigens niet dat
ik vind dat wet het niet moeten bestraffen
als een grens in woord en gebaar wordt
overschreden. Ik heb het vooral over de
hoge norm die vrouwen zichzelf kunnen
opleggen en daarmee ook enigszins rigide
en streng kunnen acteren. Zonder humor is
er vaak gebrek aan relativering.
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Paspoort
Leeftijd
55 jaar

Thuisfront
Getrouwd met Kees, moeder van
Niels (28), Jort (26) en Myrthe (22)
Studie
HBO Jeugdwelzijnswerk,
Pedagogiek en Bedrijfskunde
Master of Business
Administration (MBA)
Organisatie
Fier (landelijk expertise- en
behandelcentrum op het gebied
van geweld in
afhankelijkheidsrelaties)

RIANNE
WAANDERS

Omvang organisatie
450 medewerkers
Functie
Manager
Afdeling
Centrale Toegang en Ambulant
(Friesland en Groningen)
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Nevenfuncties
Gastdocent Veranderkunde bij de
Masteropleiding Pedagogiek van
- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR NHL/Stenden
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VANUIT VERBINDING VERNIEUWEN
Een jaar geleden mocht ik Rianne
ontvangen op eén van de coachreizen naar
Marokko, nu ontvangt ze mij in haar
historische huis in Menaam (Friesland).
Rianne en ik kennen elkaar al een aantal
jaren, en terwijl ik over de Afsluitdijk rijd
denk ik terug aan onze eerste ontmoeting.
Zij dan directeur bij Wilster, onderdeel van
het Poortje Jeugdinrichtingen. Inmiddels is
ze manager bij Fier, het landelijk expertiseen behandelcentrum op het gebied van
geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Nu hebben we het over de relatie met onze
ouders en de invloed daarvan op de relatie
met onszelf. Riannes thema’s zijn ‘ruimte
durven innemen’ en ‘je verantwoordelijk
voelen dat zaken goed gaan’. Een typische
gedachte voor oudste dochters, zo blijkt.
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Wat was de centrale boodschap in jouw
opvoeding?
Keurig binnen de lijntjes blijven. Als oudste
dochter heb ik me daar ook netjes aan
gehouden. In het middenstandsgezin waar
ik uit kom waren klantvriendelijkheid en
dienstbaarheid belangrijk; ook ’s avonds en
in het weekend konden de klanten bij ons
terecht.
Welke drie woorden kenmerken jou?
1. Sensitief.
2. Intelligent.
3. Verantwoordelijk.
Als oudste dochter kwamen die dingen
goed van pas. Ik leerde bijvoorbeeld al
vroeg dat werk en privé door elkaar liepen,
hetgeen naast ‘leuke drukte’ soms ook
spanningen gaf. Alles draaide om ‘de
winkel’. Ik voelde dit haarfijn aan en
anticipeerde op spanningsmomenten,
waarmee of waardoor ik verantwoordelijkheid naar me toetrok en al op jonge leeftijd
in een leidersrol kwam.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Wat drijft je?
Verantwoordelijkheid nemen om dingen te
verbeteren. Ik wil graag begrijpen waar iets
vandaan komt. De context speelt altijd een
belangrijke rol in mijn verhaal. Of het nou
om mensen gaat of om organisaties. Ik
geloof dat vernieuwen een continu proces
is, daar zit iets onder, namelijk: het kan
altijd beter. Je moet blijven ontwikkelen om
goed te blijven.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben er het meest trots op dat ik op
essentiële momenten voor mezelf heb
gekozen. Mijn coachreis naar Marokko vind
ik daar een mooi voorbeeld van. Toen ik
ontdekte dat het vertrek bij mijn vorige
baan mijn ontwikkeling in de weg stond,
ben ik daar iets mee gaan doen.

Ik wil graag
begrijpen waar iets
vandaan komt.

Wat is jouw grootste talent?
Mijn ontwikkelgerichtheid en mijn
vermogen om me te verbinden met mensen
en de omgeving waar ik ben. Ik vind het
belangrijk dat mensen gezien worden in wie
ze zijn, in hun context, in wat hún ervaring
is en in wat ze kunnen. Zo wil ik eraan
bijdragen dat mensen gaan stralen.
Wanneer ben jij op je best?
Wanneer ik mijn grootste talent kan leven.
Wanneer ik met humor en creativiteit vorm
kan geven aan ontwikkeling en de dingen
op mijn eigen manier kan en mag doen. Dit
impliceert voor mij dat ik ook het
vertrouwen krijg dat die rol, om mensen te
laten groeien en stralen, bij mij goed belegd
is. Wanneer ik zelf achter het stuur zit en
anderen daarmee en daardoor verder
komen, dan voel ik mij gelukkig. De term
‘dienstbaar leiderschap’ is zeker op mij van
toepassing. Mijn motto is niet voor niets,
‘Vanuit verbinding vernieuwen.’

- RIANNE WAANDERS -
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Welke kant van jou komt het minst naar
voren in je werk?
Mijn dromerige en creatieve kant. Naast het
kunnen organiseren en managen heb ik ook
een dromerige kant. Die heb ik nodig om
geïnspireerd te blijven en anderen te
inspireren. Ik moet erg mijn best doen om
daar tijd en ruimte voor in te plannen en
mezelf die momenten ook te gunnen.
Waar heb je het meest van geleerd?
Van de coachreis naar Marokko, daar had ik
de tijd en ruimte om op mezelf te reflecteren en dat kan ik ook goed. Soms denk ik
wel eens: ‘Was ik maar iets onafhankelijker
en makkelijker voor mezelf geweest en iets
minder loyaal en verantwoordelijk naar
anderen toe.’ Dat is de keerzijde van die
oudste-dochterrol. Maar ik doe iets met de
dingen die ik leer: speelsheid inbouwen,
duidelijkere grenzen stellen en meer
persoonlijke ruimte innemen zonder dat het
dis-loyaal voelt.
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Wat wil je achterlaten?
De transparantie die (dingen) delen met
zich meebrengt. Heel concreet in mijn
huidige werk ook een gevoel van verbinding
tussen de verschillende teamleiders. Ik vind
het belangrijk dat thema’s met elkaar
worden besproken. Dat wat we met elkaar
doen niet meteen over resultaat hoeft te
gaan, maar dat waar we naar streven ook
een proces is waarin je de verschillende
stappen met elkaar kunt bespreken. Juist
daardoor kun je, ook in het werk, zelf
uiteindelijk verder komen.
Wat is je advies aan vrouwen in het
algemeen?
Blijf trouw aan jezelf en verwerf toch
invloed. Hierin zit een contradictie voor mij,
want invloed verwerven vraagt ook
onafhankelijkheid en wanneer je gericht
bent op verbinding kunnen die twee met
elkaar strijden.

Was ik maar wat makkelijker voor mezelf geweest
en wat minder loyaal en verantwoordelijk naar
anderen.
- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -
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Paspoort
Leeftijd
41 jaar
Thuisfront
Samenwonend met Björn, moeder
van Ruben (11) en Lian (9), hond
Tara
Studie
Hoge Hotelschool Den Haag
Diverse trainingen
marketingcommunicatie en
duurzaamheid
Afgestudeerd als
Bachelor in Hotel Administration
/ Marketing Management

TANJA
ROELEVELD

Organisatie
Landal GreenParks
Omvang
3.000+ medewerkers
Functie
Programma Manager Duurzaam &
Betrokken Ondernemen
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IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS ...
Het was heerlijk om met Tanja Roeleveld
eens een langer gesprek te hebben dan aan
de zijlijn van het voetbalveld. Daar kennen
we elkaar namelijk van. Het gesprek vindt
plaats aan mijn eigen keukentafel. Daar
strijkt Tanja neer nadat ze de kinderen
heeft uitgezwaaid voor school en voordat
ze naar haar kantoor in Leidschendam gaat.
Tanja is iemand met de spirit van Pippi
Langkous. Met zo’n geëngageerde en
bevlogen gesprekspartner vliegt de tijd,
waardoor het gesprek veel te kort lijkt.
Welke boodschap heb je meegekregen uit
het gezin van herkomst?
Neem risico’s, begin liever nu dan te
wachten en maak fouten. Zo probeer ik ook
in mijn werk te staan, dat is wat ik wil
overbrengen op anderen.

Ik geloof echt dat
het anders moet in
de wereld.
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Tot vijf jaar geleden had ik een carrière in
de marketing en communicatie. Daarna ben
ik ‘zomaar’ in de rol van duurzaam
programmamanager gestapt, ik had geen
idee wat ik moest doen.
Het was een sprong in het diepe en ik heb
op momenten huilend op de bank gezeten.
Toch is het goed geweest, want het heeft
iets in mij aangeboord waardoor ik nu veel
positiever naar dingen kijk. Ineens lijkt alles
mogelijk. Ik ben geen leidinggevende en zie
mezelf ook niet zo. Ik vertel mensen dus
ook niet wat ze moeten doen. Wat ik zeg is:
’Dit is ongeveer waar we naar toe gaan, wat
hebben we ervoor nodig om daar te
komen?’ Achteraf denk ik, wat heerlijk dat
dit me is gebeurd, dat ik in zo’n functie
terecht ben gekomen.
Duurzaam ondernemen is zo’n breed
holistisch vakgebied. Het gaat veel meer
over de samenhang, tussen mensen,
natuur, energie en hoe die dingen invloed
op elkaar hebben. Je kunt al die dingen niet
in aparte vakjes stoppen.

- EEN BETERE WERELD BEGINT BIJ HAAR -

Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden?
1. Optimistisch.
2. Gedreven.
3. Rigide. Met zowel negatieve als
positieve kanten. Ik vind het
belangrijk dat mensen duidelijke
keuzes maken. Ik doe dat zelf en ik
verwacht dat ook van anderen.
Waar ben je het meest trots op?
Dat een heel groot deel van de
medewerkers van Landal GreenParks een
bijdrage levert aan duurzaamheid. Ik geloof
heel erg in de optelsom van kleine stapjes.
Misschien zou ik wat en hoe anderen een
duurzame bijdrage leveren anders
aanpakken, maar dat maakt helemaal niet
uit.
Ik heb liever dat mensen nu iets doen,
daarvan leren en weer iets anders gaan
doen. Meestal wanneer je een eerste stap
hebt gezet zet je ook een tweede. Mensen
meenemen in mijn verhaal zonder belerend
te zijn, dat is wat ik graag wil. Iedereen zijn
eigen keuzes laten maken is voor mij ook
onderdeel van duurzaamheid.

Wat drijft jou?
Ik geloof dat het echt anders moet in de
wereld. Dat wij leven zoals we nu leven, dat
kan niet en het hoeft ook niet. Ik bedoel
daarmee dat we alsmaar meer spullen
kopen en de manier waarop we naar spullen
kijken.
Ik neem wel eens de zoveelste Actionaankoop als voorbeeld. Stel, mensen kopen
voor 3 euro een windlicht voor in de tuin.
Dan vraag ik: ‘En de kwaliteit dan?’. Dan is
het antwoord: ‘Het is maar 3 euro, als de
lamp kapotgaat gooi ik ‘m gewoon weg.’ Er
is helemaal geen gevoel meer dat wij
daarvoor grondstoffen uit de aarde
onttrekken. En wanneer we dat doen, dan
zijn die grondstoffen daarna weg. Die
komen niet meer terug. Het moet anders,
daar geloof ik heilig in.
We kunnen niet alleen maar nemen, nemen,
nemen. De natuur geeft ons alles. Dit
gesprek was ook anders geweest tijdens
een wandeling in het park. Dan voelen we
ons anders. Want naast grondstoffen, de
materiële opbrengst, geeft de natuur ons
innerlijke rust.

- TANJA ROELEVELD -
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Wanneer ben jij op je best?
In een groep mensen waar heel veel specialistische kennis is, die ik zelf bijeen heb
gebracht, en dat we dan samen tot een
beter product komen.
Even een misschien wat suf voorbeeld van
een groepsbijeenkomst waarbij elke
aanwezige een vaatwaspakketje kreeg. Die
zitten in een zakje en binnen Landal
hebben we het dan over 3 miljoen zakjes
per jaar. Dat vaatwaspakketje dient één
doel: dat onze gasten kunnen afwassen. Ik
vind het interessant om na te denken over:
‘Uit welke grondstoffen is het gemaakt?
Wat gebeurt er met het zakje en de inhoud
wanneer het pakketje gebruikt en
aangebroken is?’
De mensen die verantwoordelijk zijn voor
het maken van het zakje maken gewoon
een zakje, verder dan functionaliteit en prijs
gaan hun gedachten niet direct. Recycling
van het zakje zelf is natuurlijk al een stap,
maar wat gebeurt er met de resterende
inhoud?
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De mensen die het zakje maken gaan niet
over afval, daar is een ander verantwoordelijk voor. Die twee dingen worden niet
aan elkaar geknoopt. Dat is nu mijn rol.
Mildheid hanteren is essentieel voor wat ik
doe, want als ik ergens hard tegenin ga,
bereik ik niks. Soms is de uitkomst ook niet
wat ik vind dat het zou moeten zijn. Nu
denk ik dan, de tijd is er nog niet rijp voor.
Vroeger ging ik wel eens drammen, dat is
een kansloze missie. Dan mislukt alles.

Het was een
sprong in het
diepe en ik heb op
momenten
huilend op de
bank gezeten.
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Wat is jouw grootste talent?
Optimistisch blijven. Dat is heel belangrijk,
want veel dingen mislukken. In mijn werk
kom ik natuurlijk regelmatig weerstand
tegen wanneer het om duurzaam
ondernemen gaat, mensen willen dat niet of
hebben geen zin.
Het gevoel dat het extra werk is bekruipt
mensen wel eens. Dan is het aan mij om
aldoor nieuwe wegen te vinden en
verbinding te blijven brengen. Niet naar de
mislukking, maar naar de vooruitgang. Het
is belangrijk dat ik me verdiep in de
bezwaren van iemand en mee blijf kijken
naar hoe we dat zouden kunnen oplossen.
Zo kom je met en vanuit verschillende
disciplines tot een betere oplossing. Dan
voelt het niet meer als extra werk, maar als
een manier van werken.

Waarin maakt je werk je het meest
gelukkig?
Het feit dat mijn werk heel divers is qua
onderwerpen en thema’s en dat ik
zodoende overal iets van meekrijg. Nu ben
ik bijvoorbeeld bezig met diversity
inclusion, dus ik mag me verdiepen in hoe
Landal haar eigen personele problemen
oplost en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage kan leveren. Diversity gaat
over participatie van verschillende groepen
in het arbeidsproces: vrouwen,
gehandicapten, jongeren die in aanraking
komen met de politie en weinig
toekomstperspectief hebben, maar ook
jongeren in de zuipkeet. Al die groepen
zouden zich welkom moeten gaan voelen.

- TANJA ROELEVELD -
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Waarin voel jij je het meest kwetsbaar?
Ik voel me het meest kwetsbaar in mijn
gezin. Dat is het gevolg van hoe wij ons
leven hebben ingericht en hoe ik als mens
in elkaar steek. Het zou best lekker zijn als
alles een beetje minder zou zijn. Ik zou ook
wel willen dat mijn baan minder tijd zou
kosten, maar tegelijkertijd geloof ik niet dat
dat kan. Ik zou een betere balans thuis
willen, meer tijd willen nemen voor de kleine
momenten; kunnen genieten van een kopje
thee met mijn dochter in plaats van me op
te laten jagen door een volle mailbox.

Laat de vrouwelijke
eigenschappen er
vol zijn, inclusief het
inleven in andere
mensen en hun
privéleven.
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Wat wil je achterlaten?
Ik zou willen dat het volledige duurzaamheidsprogramma waar ik over ga er echt
staat. Dat het een integraal onderdeel is
van de beslissingen van managers en
medewerkers. In het algemeen zijn we heel
erg gewend om keuzes te maken op basis
van tijd, kwaliteit en geld. Bij Landal is
‘gastvrijheid of gastbeleving’ als
keuzebepalende factor toegevoegd. Wij
vragen ons altijd af: ‘Is het goed voor onze
gasten?’. Het zou mooi zijn als voortaan in
alle keuzes duurzaamheid net zo goed
meeweegt.
Welk advies wil je vrouwen meegeven?
Blijf vrouw. Vrouwen aan de top maken te
veel mannelijke hormonen aan. De kracht
zit er juist in dat emotionaliteit oké is. Mijn
eerste leidinggevende zei als ik huilde: ’Stop
daarmee, het maakt je lelijk en dwingt geen
respect af.’ Waarom mogen mannen wel
boos worden en vrouwen niet huilen?
Laat de vrouwelijke eigenschappen er vol
zijn, inclusief het inleven in andere mensen
en rekening houden met hun privéleven.
Het leven bestaat niet alleen uit werk, dat
kun je niet scheiden.
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DE WERELD MAG MENSELIJKER
Wietske is aan mij geïntroduceerd als ‘een
zeldzaam bevlogen mens’. In het gesprek
ontdek ik waarom. En ook dat dit de reden
is waarom ze zzp-er is.

In loondienst werken voelt voor haar heel
anders dan ingehuurd worden. ‘Je kunt
dezelfde dingen doen, maar je voelt je veel
vrijer. Het werk voelt lichter en grenzen
stellen is makkelijker’, aldus Wietske. Voor
haar even geen baan in loondienst.
Hoe zit het met haar drijfveren en
werkgeluk als zelfstandige?
In het leven leer ik juist dat ik het niet
alleen hoef te doen.

Dag en nacht was ik
bezig met andermans
kinderen, met als
gevolg dat ik mijn
eigen kinderen te
weinig zag.
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Wat is de centrale boodschap uit jouw
opvoeding?
Wees onafhankelijk, blijf bescheiden en van
hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Mijn vader hamerde daar heel erg op.
Ik mocht alles doen als ik het maar zelf
uitzocht en regelde. Mijn ouders waren
altijd aan het werk, ik zorgde dat ik het zelf
oploste.
In mijn eigen leven leer ik juist dat ik het
niet alleen hoef te doen. Je bent niet alleen
op de wereld, samen kom je tot betere
oplossingen. De boodschappen uit mijn
opvoeding hebben me sterk gemaakt maar
het zijn ook valkuilen geweest, want ik ben
mezelf erdoor ook finaal voorbijgelopen.
Kwetsbaar zijn vind ik moeilijk, luisteren
naar mijn gevoel heb ik door vallen en
opstaan geleerd. Ik ben geneigd harder te
gaan werken als ik denk dat ik het niet kan.
Ik heb geleerd meer te vragen, eigenlijk ben
ik ontzettend nieuwsgierig, iets wat vroeger
juist niet werd gestimuleerd.
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Hoe omschrijf je jezelf in drie
kernwoorden?
1. Energiek.
2. Verbindend.
3. Onzekerder/gevoeliger dan
iedereen denkt.
Ik ben krachtig met een gevoelige kant.
Wat drijft jou?
Het beter maken van de wereld, vooral op
het menselijke vlak. Ik vind het verschrikkelijk dat er maatschappelijk een grote
kloof aan het ontstaan is. Dat jongeren met
een migrantenafkomst minder kansen
krijgen, dat we mensen uitsluiten. Het
verlangen daar iets aan te doen, dat drijft
me enorm.
Mijn eigen geluk heeft met ieders geluk te
maken. Ik wil dat elk mens vrij en gelukkig
is, dat iedereen kansen krijgt en die ook kan
grijpen.

Waar ben je trots op?
Ik ben trots op de beslissingen die ik in mijn
leven heb genomen, ook op de meest
moeilijke beslissingen zoals mijn scheiding.
Daardoor heb ik mijn autonomie terug en
voel ik me weer meer mezelf. Ik ben ook
trots op het besluit om afscheid te nemen
van mijn vorige baan, bij Vakbroeders. Nu
zit ik op een plek waar het mogelijk is om
het verschil te maken. Bedrijven en
organisaties waar ik mee samenwerk
hebben allemaal hetzelfde doel: een
duurzame inclusieve samenleving mogelijk
maken. Oplossingen creëren met de
mensen waar het over gaat, dat voelt goed.
Waar lig je ’s nachts wakker van?
Planningen. Ik kan uren wakker liggen van
planningen. Als ik emotioneel met dingen
bezig ben, ben ik ’s nachts met planningsmodellen bezig. Het komt terug in mijn
dromen als ik ergens mee zit en emoties
niet uitspreek. Ik wil heel graag grip hebben
en kunnen doorpakken. Ik kan ’s nachts
kleine dingen groot maken. Dan word ik
wakker en hou mezelf voor dat ik het
gewoon onder controle heb.

- WIETSKE KAMSMA -
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Wat is je grootste talent?
Connectie maken met mensen. Of het nu
een zwerver is, een miljonair, een kind of
een oudere. Verbinden gaat me goed af, ik
vind het oprecht leuk. Door oprechte
interesse en nieuwsgierigheid vraag ik
meer.
Door tussen de regels door te luisteren,
hoor ik meer. Ik denk dat daar mijn grootste
kracht ligt. Laatst had ik een dialoogsessie
getiteld: ‘Kleurrijke jongeren’. Heel open en
eerlijk vertelden ze me hoe zij in het leven
staan en waar ze tegenaan lopen. Na afloop
vertelden ze me ook hoe fijn ze het gesprek
hadden gevonden en hoe graag ze weer
terug zouden komen.
Dan ben ik intens gelukkig en denk: ‘Dit is
het mooiste werk van de hele wereld.’
Wat motiveerde je voor deze job?
Vraagstukken onderzoeken en oplossen,
niet voor maar mét de mensen over wie het
gaat, samen met organisaties en bedrijven
die (sociaal maatschappelijk) het verschil
willen en kunnen maken.
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Ik werk samen met heel bijzondere mensen.
Als we op dit vlak geen verandering in gang
kunnen zetten, dan gaan we het gewoon
niet voor elkaar krijgen in Nederland. Het is
hard werken, samen met een team en de
mensen waar het over gaat.
Het gevoel dat je bij kunt dragen aan een
betere wereld, daar doe ik het voor. Ik ben
ook op mijn best als ik merk dat we het met
elkaar voor elkaar gaan krijgen. Daar krijg ik
echt energie van.
Wat wil je achterlaten?
Echte verandering, echte impact bij
bedrijven en in de maatschappij. Ik wil dat
ze zeggen: ‘Als we dit niet hadden gedaan
waren we ons niet bewust geworden van
ons handelen.’ Ik wil dat jongeren die eerst
onder de brug lagen nu een diploma
hebben en een baan, en dat ze zeggen:
‘Dankzij mijzelf en het vertrouwen van de
ander is het gelukt.’ Ik wil graag échte
mensen leren kennen, samen zoeken naar
oplossingen en elkaar inspireren.
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Welke offers breng je voor deze baan?
Ik ben altijd op zoek naar de juiste balans
en probeer regelmatig mijn hoofd goed leeg
te maken. In mijn werk lopen veel projecten
naast elkaar.

Waardoor voel jij je het meest geremd?
Door onzekerheid, dat kan me parten
spelen. Door mensen waarvan ik onder de
indruk ben en niet de vrijheid tot vragen
voel.

Allemaal maatschappelijke vraagstukken
die we aanpakken door de juiste mensen
met elkaar te verbinden en in dialoog te
laten gaan. Dit brengt wel met zich mee dat
ik altijd ‘aan’ sta. Elke pagina in de krant is
relevant, elk gesprek heeft raakvlakken en
ieder persoon heeft bruikbare inzichten.

Door projecten die niet mijn voorkeur
hebben of waar mijn passie niet in zit.
Tegenwoordig spreek ik dat uit en daardoor
hoef ik zelf niet meer alles op te pakken. Er
zijn namelijk altijd wel anderen die de
dingen die ik niet zo graag doe juist
geweldig vinden. In het delen zit veel winst.

Bij Vakbroeders voelde ik heel erg: ‘Ik wil
die jongens zo graag helpen’. Dag en nacht
was ik bezig met andermans kinderen, met
als gevolg dat ik mijn eigen kinderen veel te
weinig zag. Toen heb ik dat als offer
gevoeld, zelfs tot een punt waarbij ik dacht:
‘Zo gaan mijn eigen kinderen de goot in’.

Ik rem mezelf door dingen voor mezelf te
houden en te denken dat ik het zelf moet
oplossen.

Het is fijn om werk te doen waar je energie
van krijgt. Ik leer ongelofelijk veel en krijg
energie van de mensen om mij heen. Dit
geef ik nu door aan mijn kinderen.

- WIETSKE KAMSMA -

Ik vind het
verschrikkelijk dat
er maatschappelijk
een grote kloof aan
het ontstaan is.
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Welke kant van jou komt het minst tot zijn
recht in wat je doet?
Het is aan het kantelen, maar het was altijd
mijn gevoelskant. Mijn eigen gevoel had ik
volledig weggecijferd, op mijn werk en thuis
ook. Maar dat doe ik nu niet meer. Die
sensitieve kant kan ik nu veel meer
toelaten. Ik heb eindelijk het idee dat alles
zichtbaar mag zijn. Sterker nog, het helpt
mij enorm, zowel privé als zakelijk.
Het leiden van een dialoog met
verschillende mensen, dagvoorzitter zijn
van een uitdagende bijeenkomst of het
trainen van mensen maakt mij gelukkig.
Naar verhouding zou ik dit nog veel meer
willen doen. Maar ja, klanten komen niet
automatisch en de administratie lost
zichzelf ook niet op.
Welk advies heb je voor je opvolger?
Doe het samen, vraag om hulp, trek aan de
bel. Heb ook geduld. Neem tijd en ruimte
om na te denken. Waar ik, samen met de
mensen om mij heen, nu mee bezig ben
heeft ook ontspanning nodig en tijd, om
dingen te laten bezinken. Ga wandelen op
de Haagse markt, uitwaaien op het strand
en ga inspiratie en energie op doen.
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Kom achter je bureau vandaan. Zoek het
contact met mensen die jouw allergie
aanraken, dat heb ik ook moeten leren.
Probeer jezelf echt die 360-gradenblik te
gunnen, want ook de mensen die je stom en
vervelend vindt, hebben je iets te zeggen.
Welk advies heb je voor vrouwen in het
algemeen?
Laten we elkaar een beetje in de luwte
houden. Het is goed zo. Mijn moeder was in
haar tijd één van de weinige moeders die
werkte. Ik denk dat wij het onszelf best
zwaar maken.
Mijn moeder werkte maar deed er niet nog
van alles naast. Sporten? Dat mochten wij
als kinderen zelf uitzoeken, we werden ook
niet gebracht en gehaald. De paasdozen
ook, zoek het maar uit, daar bemoeide mijn
moeder zich niet mee. We mogen met z’n
allen wat minder perfectionistisch zijn, ook
ten aanzien van de kinderen. Laat het maar
gebeuren.

In het leven leer ik
juist dat ik het niet
alleen hoef te doen.
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BLIJF VROUW
Wanneer ik voor mijn ogen een grote
achtbaan zie opdoemen, weet ik dat ik goed
zit. Yvonne werkt namelijk als director of
change bij Vekoma in het Limburgse
plaatsje Vlodrop.
Vekoma is één van grootste achtbanenbouwers in de wereld. In de besloten ruimte van
haar kantoor spreken we openhartig over
haar loopbaan, haar dromen en de invloed
van levensgebeurtenissen op je keuzes. Wat
doet het leven met je wanneer het voelt als
een rollercoaster?

Wat is de centrale boodschap uit jouw
opvoeding?
Niet zeuren, maar doorgaan en presteren.
Wanneer wij vroeger ziek waren, dan was
het niet: ‘Kruip maar onder de wol.’ Nee
hoor, paracetamolletje erin en doorgaan!
Deze boodschap heeft me altijd beïnvloed.
Het is de manier waarop ik naar mensen
kijk. Wanneer iemand iets ergs vertelt,
maak ik dat in eerste instantie altijd kleiner.
Ik denk dan: ’Vooruit en gaan met die
banaan.’ Werken was altijd mijn hoogste
waarde, dat heb ik nu veel beter in balans.
Nu kan ik ook genieten van niks doen of
wandelen. Wanneer ik in balans ben
functioneer ik het beste, dan kan ik
anderen de meeste ruimte geven.

Wanneer ik in balans
ben kan ik anderen
de meeste ruimte
geven.
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Wie ben jij in drie woorden?
1. Gepassioneerd. Alles wat ik doe
komt uit mijn tenen.
2. Enthousiast. Anderen
enthousiasmeren kan ik ook heel
goed.
3. Aandachtig. Ik hou ervan om
aandacht te geven aan mensen, en
aan mijn huis.
Wat drijft jou?
Onafhankelijkheid. Onafhankelijk zijn en
‘vrijdenken’ zijn voor mij heel belangrijke
waarden. Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik
niet ben opgegaan in het geheel maar dat
‘ik’ heb bewaard, mezelf ben gebleven. In
mijn werk, maar ook met mijn partner.
Daarom draag ik bewust nog mijn eigen
naam.
Dat brengt me vrijheid in denken en doen.
Een autoriteit boven mij zetten, past niet in
mijn plan. Mijn vader zei altijd: ’Zorg dat je
aan de juiste kant van de tafel komt te
zitten.’ Als kind begreep ik dat niet, maar
nu begrijp ik dat hij zei: ‘Zorg dat je je eigen
dingen kan doen, zoals jij dat wil.’

Op welke prestatie van de afgelopen paar
jaar ben je het meest trots?
Dat ik mezelf heb toegestaan een andere
balans aan te brengen in mijn (werk)leven
en te mogen genieten. Nu denk ik: ’Dat had
ik veel eerder moeten doen’. Werk stond bij
mij altijd op de eerste plaats, 60 tot 70 uur
werken, was voor mij normaal. Ik had een
eigen zaak en werkte er soms nog ’s nachts
bij. Vol gas.
Toen overleed mijn vader, de gedachte of
dit nu echt alles was in het leven, drong
zich op. Mijn leven voelt niet alleen anders
sinds ik toen het roer heb omgegooid, het ís
ook anders. Werken vind ik nog steeds
belang-rijk en ik wil mijn werk nog steeds
heel goed doen. Maar nu is het na acht tot
tien uur investeren klaar, dan stop ik.
De grootste winst is rust in mijn hoofd.
Heerlijk! Vroeger nam ik ook altijd ontzettend veel informatie op. Ik heb een aantal
jaren geleden een whiplash gehad en ben
daar een jaar lang duizelig van geweest. In
die periode kón ik niks opnemen. ’Hoe erg
is dat eigenlijk?’, dacht ik. Toen besloot ik
dat het niet meer hoefde. Ook dat geeft
rust.

- YVONNE PAULUSSEN -
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Wat is jouw grootste talent?
Waardenvrij naar mensen kijken. Ook dat
komt uit mijn opvoeding, maar dan
‘andersom’. Mijn moeder plakte plaatjes op
iedereen, het is mijn grootste allergie
geworden om mensen te beoordelen op
hun uiterlijk of hoe ze denken. Dit helpt mij
in mijn werk, want ik geloof namelijk dat
iedereen een talent heeft, ongeacht
opleidingsniveau en ongeacht de situatie
waarin hij leeft.
Ontdek maar eens wie er aan de andere
kant van de tafel zit.

Waar word je het meest gelukkig van?
Mensen helpen om een keuze te maken op
werkgebied. Wil je ‘omhoog’, blijven waar je
bent of weg en iets anders gaan doen? Als
ik de hele dag mensen kan helpen om hun
talenten te ontrafelen, dan vind ik dat
helemaal het einde. Daar maak je mij
helemaal blij mee. Nu ben ik daar veertig
procent van mijn tijd mee bezig, keileuk!
Bij de sociale werkvoorziening, mijn vorige
baan, was ik verantwoordelijk voor een hele
groep mensen met een beperking. Ik liet
hen ontdekken waar ze goed in waren. Dat
was elke dag weer een cadeautje.
Toen ik hier startte, hield ik me op de eerste
plaats bezig met processen en het
herschrijven van het businessplan. Al snel
ontdekte ik dat ook hier mensen vragen
hebben rond talentkwesties. In het begin
was het best spannend om met mensen te
praten over hun ware gevoelens over hun
werk.
Hoe beter we elkaar kennen, hoe opener
die gesprekken zijn. Nu kan ik mensen hier
ook verder helpen met nieuwe inzichten.
Heel mooi.
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Welke offers breng je in deze baan?
Inmiddels steeds minder, maar in het begin
kostte deze baan me megaveel energie. Ik
kwam in een directieteam terecht met drie
oudere mannen die hier al heel lang
werkten. Zij waren een op elkaar ingespeeld
trio. Een tijd heb ik heel erg mijn best
gedaan om daarbij te willen horen, tot ik op
een gegeven moment tot de conclusie
kwam dat dit niet zou gaan lukken. Toen
ben ik lager in de organisatie gaan kijken,
ben met de divisiemanagers aan de slag
gegaan. Dat is goed gelukt.
Destijds dacht ik vaak: Moet ik mezelf dit
wel aandoen? Wil ik niet gewoon stoppen?
Kan ik er dan mee leven dat ik heb
opgegeven? Of blijf ik en kan ik er op een
andere manier energie in stoppen? Ik
besloot dat het mij niet zou gebeuren dat ik
zou stoppen, ik zou de klus afmaken!

Wat wil je achterlaten?
Dat mensen zich door mij gehoord voelden.
Toen ik begon bij Vekoma bijvoorbeeld was
er zogezegd geen sprake van ziekteverzuim
en waren er geen mensen met schulden.
Uiteraard was dat ook in ons bedrijf aan de
orde.
Medewerkers de veiligheid geven om
hierover te praten en hen van hun
problemen af te helpen, daar haal ik
voldoening uit. Dan worden mensen ook
weer gelukkiger en dan doen ze het ook
veel beter op hun werk. Ik hoop dat ze
zeggen: ‘Die Paulussen was zo gek nog
niet.’

Paracetamolletje
erin en doorgaan.

Achteraf ben ik heel blij dat ik heb
doorgezet en de divisiemanagers nu
iemand hebben om op terug te vallen. Ik
help hen om anders naar de dingen te
kijken, dan ben ik happy. Doorzetten loont.

- YVONNE PAULUSSEN -
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Welk advies heb je voor je opvolger?
Blijf vooral oog hebben voor de mens
binnen organisaties, verlies je niet in
structuren en processen. Treedt op als
mensen je belazeren, en zorg voor een
veilige sfeer waarin mensen kunnen leren.
Wat wil je vrouwen in het algemeen
meegeven?
Blijf vrouw, laat je niet wegduwen, ga niet
overcompenseren en gedraag je niet als
een man.
Toen ik mijn eerste leidinggevende functie
kreeg, was ik 27. Ik kwam een kamer binnen
met veertig mannen en ging mezelf ‘over de
top’ voorstellen om gezien te worden. Ik
ging zelfs meedoen met het bedrijfsvoetbal,
al wist ik niet eens of de bal van links naar
rechts moest of andersom. Op een gegeven
moment besloot ik: ‘Hier heb ik geen trek
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Ik ben wie ik ben. Als je het niet leuk vindt
dan kijk je maar langs me door. In één van
mijn laatste banen heb ik een directeur
gehad die erg met zichzelf ingenomen was.
Op een gegeven moment begon hij tegen
me te schreeuwen. ‘Nu stoppen’, zei ik. ’In
mijn hele leven heeft nog nooit iemand zo
tegen me geschreeuwd. Mijn vader niet,
mijn ex-man niet en jij gaat dit zeker niet
doen.’ Ik bepaal mijn grenzen nu veel beter.

Ontdek maar eens
wie er aan de
andere kant van
de tafel zit.
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DOOR NICOLE LA POL

ZET DE STAP WAAR JE BANG VOOR BENT
Na twaalf jaar zelfstandig ondernemerschap
zet Corin een gewaagde en onverwachte
stap: ze wil terug ‘het systeem’ in, naar een
vaste baan.
Dat ze zelf graag weer een leidinggevende
rol zou vervullen, ontdekt ze door deze
serie interviews met vrouwen in
leidinggevende posities.
Verrast door haar verborgen verlangen laat
ze zich meevoeren op een nieuwe, onbekende reis. Haar idee van vrijheid staat op
z’n kop, maar ze gaat het avontuur aan.
Waarom laat zij het zelfstandig ondernemerschap achter zich? En wat verwacht ze
van haar nieuwe baan als locatiemanager
bij Pieter van Foreest?

Voor mij gaat het
altijd in de kern
over empowerment.
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Welke boodschappen heb je van huis uit
meegekregen?
1. Wees eerlijk en betrouwbaar.
2. Niet zeuren maar doorgaan.
3. Bid en werk.
Ik ben opgegroeid op een boerderij met een
ondernemende vader die niet bang was om
risico’s te nemen en alles op alles te zetten
om zijn doel te bereiken.
Mijn moeder had daar nog wel eens
buikpijn van. Waar mijn vader een kick
krijgt van lucratieve handel, ervaart mijn
moeder bezit vooral als ballast. Vanuit de
levensovertuiging dat het in het leven niet
gaat om bezit vergaren, maar God te dienen
en het goede te doen. Materie kan dat in de
weg staan.
Ik heb ook een kant in mij die verlangt naar
licht en eenvoudig leven. Zo kan ik me heel
gelukkig voelen op een fietsvakantie waar
alles wat we nodig hebben, in een paar
tassen zit.
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Welke invloed heeft je opvoeding gehad
op je keuze voor het ondernemerschap?
In de eerste plaats zijn boeren een
vrijgevochten volkje dat zich niet graag
door anderen laat sturen. Dus ‘een baas
boven je’ is per definitie niet iets waar je
naar moet streven.

Waarom heb je besloten ‘terug een
systeem in te gaan’?
Voordat ik zelfstandig werd, heb ik
verschillende leidinggevende functies
gehad. Nu ik volop heb genoten van de
vrijheid van het ondernemerschap, verlang
ik weer naar meer connectie.

In de tweede plaats, op een dieper niveau,
heb ik al jong de behoefte gevoeld om
mezelf vrij te vechten. Ik was onbewust
sterk getraind in het luisteren naar wat mijn
omgeving van mij verlangde, om me
vervolgens aan te passen. Toen ik dat
doorkreeg schoot ik de andere kant op: ik
wilde alles zelf bepalen en ervoor zorgen
dat niemand iets over mij te zeggen kon
hebben.

Als zelfstandige blijf je toch ‘de externe die
een klus moet klaren’. Het lijkt me fijn om
weer deel uit te gaan maken van een
organisatie en een team.
Natuurlijk vind ik dat ook spannend, maar
juist daarom heb ik het gevoel dat het nu
de goede stap is. Opnieuw mijn grenzen
verleggen en weer leren deel uit te maken
van een systeem.

Vrijheid was, naast het hebben van kleine
kinderen, een belangrijke drijfveer in mijn
keuze voor het ondernemerschap. Als
ondernemer kon ik mijn eigen plek bepalen,
mijn eigen kleur aan dingen geven. Ik had
een drang om dat helemaal zelf uit te
vinden.
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Met welke drie woorden zou jij jezelf
omschrijven?
1. Ondernemend.
2. Vrijdenkend.
3. Vindingrijk.
Deze woorden komen gelijk in me op omdat
ik deze op mijn C.V. heb staan, en ik net
mijn sollicitatie achter de rug heb. Ze vatten
het aardig samen.
Wat drijft jou in het leven en op je
carrièrepad?
Op dit moment de behoefte aan meer
connectie in mijn werk, en aan eenheid. Als
ondernemer deed ik veel losse dingen naast
elkaar en wisselde ik vaak van rol; dan was
ik coach, dan weer trainer, dan verandermanager. Ik voel een behoefte om verschillende kwaliteiten samen te brengen in één
functie. Ik verlang ook naar een duidelijke
plek in een organisatie.

Daarnaast word ik gedreven door mensen
die houden van hun vak en daar echt iets
moois van maken. Talentontwikkeling is
voor mij een belangrijke drijfveer. Mijn
eigen talenten ontplooien, maar ook
anderen daarbij helpen. Voor mij wordt het
pas echt interessant als er ongemak zit. In
het ongemak zit ambitie, je bent niet
tevreden met de status quo. Geweldig om
er dan uit te krijgen waar het echt om
draait en naar toe moet, en bij te kunnen
dragen aan die ontwikkeling.
Waarin voel jij je het meest kwetsbaar?
Dat is toch mijn gezin. Ik wil niet te weinig
thuis zijn. De verbondenheid met mijn gezin
is mijn belangrijkste basis en ik weet hoe
mijn hoofd moeilijk tot stilstand is te krijgen
als ik ergens mee bezig ben. Ook kan ik me
kwetsbaar voelen in situaties waar ik niet
gelijk de vinger op kan leggen, maar wel
merk dat ik me kleiner ga voelen.

Wat wil je neerzetten in je nieuwe baan?
Ik wil uitstralen dat we met elkaar voor
hetzelfde gaan, zodat medewerkers voelen
dat we hetzelfde doel dienen. Maar ook dat
ze zich gezien en gewaardeerd voelen in
hun rol en aandacht krijgen voor wat zij
doen, wat zij weten, willen en nodig hebben.
Wat wil je gaan bewaken?
Om te beginnen: mijn tijd goed indelen. Er
speelt altijd zoveel dat het de kunst zal
worden om genoeg tijd en aandacht te
besteden aan medewerkers, terwijl dat zo
ongelooflijk belangrijk is.
Ook ga ik mijn reflectietijd bewaken,
daarmee behoud ik mijn scherpte en
creativiteit. Voor mij betekent dit onder
andere: mijn werk doen in vier dagen en
zoveel mogelijk op de fiets naar het werk.
Heerlijk, in de buitenlucht mijn hoofd leeg
maken of juist wat nadenken.

Wanneer op je best?
Als ik plannen kan maken en ze samen met
anderen kan realiseren. Daar hou ik erg van
en daar heb ik ook ruimte voor nodig.
Ook wanneer ik klik met de mensen, met de
visie en met de cultuur - of de gewenste
cultuur -, dan kan ik mijn ei kwijt.
De omgeving waarin ik werk is voor mij het
meest essentieel, belangrijker nog dan de
functie zelf eigenlijk. En wezenlijker dan de
sector. Er moet gewoon een match zijn met
de organisatie.
Wat is je leiderschapsstijl?
Onderzoekend, stimulerend.

Last but not least, bewaak ik graag de
balans tussen werk en privé, aandacht en
tijd voor mijn gezin, familie en vrienden.
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Ik was onbewust
sterk getraind in
het luisteren naar
wat de omgeving
van mij verlangde.
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Wat is je grootste struggle momenteel?
Op dit moment ervaar ik geen struggle. Ik
ben open, nieuwsgierig en ga het avontuur
tegemoet. Daar heb ik zin in.
Op welke keuze of prestatie van de
afgelopen twee jaar ben je het meest
trots?
Toch wel de coachreizen naar Marokko die
ik heb opgezet, dat was geweldig en heeft
veel gebracht. Ook ben ik er trots op dat ik
nu de stap zet naar een baan. Ik heb heel
wat knoppen in mijn hoofd moeten
omdraaien om hiervoor te kiezen en het
ondernemerschap los te laten. Maar dat ik
het doe, geeft me wel reden tot trots.
Wat is je volgende ideaal?
Ik hoop de locaties waarvoor ik verantwoordelijk ben verder te kunnen brengen. Daarbij zijn medewerkers net zo belangrijk als de
bewoners en hun familieleden.

Het wordt pas echt
interessant als er
ongemak zit.
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Waar heb je het meest van geleerd?
Het is moeilijk om één ding aan te wijzen,
het is meer een optelsom van ‘dingen
gewoon doen’. Van ervaren, reflecteren en
vertrouwen dat er iets goeds voortkomt uit
je keuzes, al lijkt het soms nergens op te
slaan wat je aan het doen bent. Voor mij
gaat het in de kern altijd om empowerment.
Om je gezien voelen, in je kracht komen en
je beste zelf kunnen zijn. Of je nu
ondernemer bent, oudere, medewerker of
leidinggevende. Ik gun het mensen dat ze
vrij naar hun ontwikkeling durven kijken.
Dat ze niet zo vast zitten aan wat ze al
weten en zich durven laten verrassen door
het onbekende. Daar wil ik aan bijdragen.
Wat is jouw advies aan vrouwen?
Zet gewoon een stap die je eigenlijk wel wilt
en waar je tegelijkertijd bang voor bent, of
waarvan je denkt dat je het niet kunt.
Onderzoek wat dat bij je is en wat je nodig
hebt om je angst te overwinnen.
In het aangaan van je angsten zit de sleutel
tot ontwikkeling. Dat zeg ik nu ook weer
tegen mezelf. ’In the cave you fear to enter
lies the treasure you seek’
(Joseph Campbell).
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SLOT

ELK AFSCHEID EEN DOORLOPEND AVONTUUR

Jij – de lezer – bent aan het einde gekomen van dit boek.
Ik – de schrijver - sluit met dit boek ook een persoonlijke reis af.

Mijn nieuwsgierigheid naar het diepgewortelde idealisme in vrouwen, heeft meegespeeld in de
keuze om alleen met vrouwen in gesprek te willen gaan. Dat roept meteen een kritische
kanttekening op die ik graag wil delen.

Na twaalf jaar zelfstandig ondernemerschap ben ik terug het ‘systeem’ ingestapt. Ik werk
inmiddels als locatiemanager bij een grote zorgorganisatie. Dit is voor mij een grote
verandering die zich heeft voltrokken terwijl ik met dit boek bezig was.
Het ondernemerschap bleek een verrijkend intermezzo te zijn, een avontuur tussen twee
perioden in, waarbij ik zélf een leidinggevende functie had, en een reis waarbij ik veel verhalen
en inzichten heb verzameld: over mezelf, anderen en over veranderprocessen.
Door de interviews in dit boek kwam ik erachter dat ik zo’n positie zelf ook weer ambieerde, en
dat ik ernaar verlangde opnieuw onderdeel te zijn van een groter geheel. Door echt naar de
vrouwen in dit boek te luisteren, was het alsof ik mezelf hoorde praten. De interviews waren
veelal een feest van herkenning, alsof ik al een beetje een collega was.
Die drang naar verbinding is redelijk typisch voor vrouwen in het algemeen, het kenmerkt de
verhalen in dit boek. Vrouwen zijn daarnaast graag bezig met vernieuwing en verandering, daar
heb ik me als zelfstandige ook veel mee bezig gehouden. Ik heb veel verschillende organisaties
begeleid in het vinden van gezamenlijke idealen en de ideale inzet van talenten om vernieuwing
voor elkaar te krijgen.
Ook heb ik heel diverse mensen, voornamelijk vrouwen, mogen helpen bij een persoonlijke
ontdekkingsreis naar hun talenten, drijfveren en levensmissie. Dit heb ik gedaan in Nederland
en in Marokko. Daar waren verschillende vrouwen in leidinggevende functies bij. Ze waren op
zoek naar inspiratie, energie en herstel van zelfvertrouwen na moeilijke situaties. Ik was
getroffen door hun compassie en dienstbaarheid om de wereld beter te maken, iets wat ze ook
in hun dieptepunten voelden.
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Ik besef dat een aantal thema’s niet alleen aan vrouwen is voorbehouden. Ook mannen zullen
zich op onderdelen herkennen in de verhalen en antwoorden. Wat hier staat is dus niet het
exclusieve terrein van de vrouw.
In de samenvatting aan het begin van dit boek, heb ik geschreven welke eigenschappen en
inzichten mij in het bijzonder zijn opgevallen. Daar is nog lang niet alles mee gezegd. Ik heb
meer vrouwen gesproken die veel te vertellen hadden, maar die hun eigen redenen hadden om
niet met hun verhaal in de openbaarheid te willen komen. Daarom benadruk ik nogmaals dat dit
boek niet de intentie heeft om inzichten over vrouwen te willen generaliseren en/of daarmee
iets te zeggen over de beleving van mannen.
Mijn persoonlijke interesse voor het thema 'vrouwelijk leiderschap' is niet afgelopen nu ik zelf
weer een ‘gewone baan’ heb. Het blijft me bezighouden, en dan vooral de invloed van cultuur
en religie op het innemen van je ruimte en zichtbaarheid.
Als vrouw, ex-ondernemer en kersverse locatiemanager blijf ik reizen, avonturen zoeken,
nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe dingen leren en mijn grenzen verleggen. Daar zal hopelijk
menigeen zich in herkennen, ongeacht sekse, functie en levensfase.
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Tot slot wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan dit persoonlijke onderzoek hartelijk bedanken
voor alle hulp, inspiratie en inzichten.
Nicole Pol, mijn opleidingsbuddy, dank je wel voor het idee van de interviews, het afnemen van
het interview met mezelf en de tekstredactie. Het was een groot genoegen om met je samen te
werken, te leren van je scherpte en soms ook je stelligheid ten aanzien van de rol van vrouwen
in de wereld.
André, thanks voor je support op het thuisfront, maar ook voor je bijdrage in het maken van de
prachtige foto’s en de vormgeving van dit boek. Door jou is dit boek geworden wat het is.

COLOFON

Janneke Dijke en Irene Kole, dank jullie wel voor het zetten van de puntjes op de i, door mee te
lezen en de teksten door te lopen op taal en grammatica.

Dit boek is een uitgave
PottersKemp (2018)

Crista Vonkeman, dank voor je spontane ‘ja’ om vanuit je rijke levens- en werkervaring een
voorwoord te schrijven.

Creative thinking, tekstredactie
en interview met Corin door
Nicole Pol van Fairytale
Branding (fairytalebranding.nl)

En tot slot natuurlijk alle vrouwen die tijd hebben vrijgemaakt voor het interview, de foto-shoot,
het meelezen en aanvullen van hun interview.

Eindredactie door Janneke
Dijke en Irene Kole

Voorschoten, 2018

Corin Potters-Kemp

Fotografie en design door
Pottovski Photography
(vertelfotograaf.nl)
Wil je een gedrukte versie. Mail
dan naar info@potterskemp.nl
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Corin Potters-Kemp reisde als zelfstandig organisatieadviseur, trainer en
coach het hele land door. Ook begeleidde ze talent- en leiderschapsprogramma’s in Marokko. Door de interviews van dit boek kwam zij tot het inzicht dat
zij zelf weer een leidinggevende functie wilde. Inmiddels werkt ze als
locatiemanager bij Pieter van Foreest, een grote zorginstelling in het westen
van het land.

Corin Potters-Kemp schildert in 12 portretten een ode aan vrouwelijk leiderschap.
De belemmeringen vanuit opvoeding, de struggle in een mannenwereld met rare
concurrentie van andere vrouwen is ontroerend herkenbaar. Daarbij nog de zoektocht
naar balans tussen werk en gezin, maar ook de drive van waaruit deze 12 vrouwen
werken, maakt het boek – ook voor mannen - tot een mustread.Het biedt een steun in
de rug voor iedere vrouw in haar zoektocht naar persoonlijk leiderschap.
Maar laten we vooral ook elkaar tot steun zijn, ‘no woman is an island’!

Marion Schepers

ondernemend idealist en jurist
“Was will das Weib?” Deze Freudiaanse vraag is nog immer actueel. Corin Potters-Kemp
geeft een krachtig inkijkje in de vrouwelijke ziel. Met alle twijfels, kwetsbaarheden en
verlangens laat ze de worstelingen tot leven komen van leidinggevende vrouwen.
Verplicht leesvoer voor iedereen – mannen en vrouwen – die wel eens twijfelt. “In der
Anerkennung zeigt sich die Meisterin” zou Freud gezegd kunnen hebben.

Marcel van Kasteren

Ondernemersadviseur bij Starterscentrum Limburg

