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passie

Ik heb geleerd 
   hoe je moet doorzetten

Janine Kitzen
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internetconcepten
websites
applicaties

Bekijk ons volledige portfolio op hoppinger.com/portfolio

Hoppinger ontwikkelt websites en webapplicaties, variërend van een eenvoudige corporate site waarop 

een instelling of bedrijf zich kan presenteren, tot een complex portaal met verschillende 

gebruikersgroepen. Vaak is een Content Management Systeem (CMS) de basis van een website.

De interface van het CMS is zo logisch als hij maar zijn kan: men ziet gewoon de ‘voorkant’ van de 

webpagina’s waarin wordt gewerkt. Daarom is een korte instructie meer dan genoeg. Bent u benieuwd 

geworden? 

Bel dan Hoppinger en vraag naar Gerard Pastwa of Marijn Bom (beiden lid van JCI Rotterdam Haven).

Wij geven geen trainingen!

Hoppinger bouwt onder andere aan:

Hoppinger BV
Lloydstraat 138c  
3024 EA Rotterdam   
010 2210190   

info@hoppinger.com
www.hoppinger.com 

Tevreden

“Ik heb weinig ICT-projecten 
meegemaakt die zo vlekkeloos 
zijn verlopen als dit project. 
De prestatie die er technisch 
geleverd is, daar neem ik mijn 
pet voor af.”

Gemeente Den Haag over 
Den Haag OpMaat.
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Ooit geweten dat er een ‘passie voor  

preken’ - vereniging bestond? Lang leve 

Google! Ik ook niet en dat is nou het leuke 

van passie. Het bekruipt je en maakt zich 

meester van je; het brengt je naar plaatsen 

waar je zelf niet snel over zou denken en 

het verrast je tot in het diepst van je zijn. 

Passie heb je voor iets, alleen, of nog leuker, 

samen! Passie voor de gekste dingen  waar 

dan altijd van blijkt dat er nog iemand is 

die jouw passie deelt.

Voorwoord

Kirsten Heukels		 Nationaal President 2010  JCI Nederland

“Passie bouwt bruggen op 
ongebruikelijke plaatsen en 

maakt trots.”

																	Passie		
passie

Passie bouwt bruggen op ongebruikelijke plaatsen en maakt trots. Passie duidt 
de mate van belangrijkheid aan waardoor je voor iets zorgt. Passie betekent 
letterlijk hartstocht, verwoedheid, roes, zelfs verslaving en lust. Een passie is ook 
een verhaal, een toneelstuk, een muziekstuk of een beeldend kunstwerk dat in 
vervlogen tijden het lijden van Jezus als uitgangspunt had.

Welke uitleg ook gekozen wordt, passie is een staat van zijn. Overgave aan iets 
bijzonders: fijn en niet fijn, waar je van leert als mens. JCI is passie!
Op een mooi 2010, vol overgave en gedeelde passies.
 
 Kirsten Heukels

Nationaal President 2010 JCI Nederland

Federatie bestuur 2010
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De makers van JCI MGZN: 
wie zijn zij en wat drijft hen?

MEDE
wEr
kErs

Medewerker MGZN Feike de Keijzer 
JCI Bergsche Maas

Feike	de	Keijzer,	grafisch	ontwerper,	getrouwd	en	drie	
kinderen.	Passie.	Ik	vind	het	fantastisch	als	mensen	
vol	overgave	en	met	passie	hun	werk	uitoefenen.	

Mijn	passie	is	het	maken	en	vormgeven	van	boeken	
en	tijdschriften.	Vandaar	dat	ik	al	een	paar	jaar	

betrokken	ben	bij	het	maken	van	dit	JCI	MGZN.	Mensen	
in	woord	en	beeld	portretteren	die	geloven	in	hun	
werk,	geloven	in	wat	ze	doen	en	vol	enthousiasme	

fantastische	projecten	neerzetten.	Bij	het	maken	van	
boeken	en	tijdschriften	leef	ik	me	in	in	een	bepaalde	
cultuur,	een	streek,	kunst(enaar),	bedrijf	of	persoon.	

Hierbij	streef	ik	naar	de	hoogst	mogelijke	kwaliteit	in	tekst,	beeld	en	vormgeving.	De	verschillende	
onderwerpen	maken	het	leuk	en	afwisselend.	Afwisseling	is	iets	dat	ik	ook	terugvind	in	mijn	

gezin.	Kinderen	zijn	verschillend	en	dat	maakt	ze	zo	leuk.	Zouden	zij	ook	al	een	passie	hebben?	■

Hellen Dankers, JCI Mariken

Waar	wordt	Hellen	Dankers,	
34	jaar,	7	jaar	lid	met	een	
uitstapje	naar	JCI	Zuid,	
congresontwikkelaar	bij	RPMS	
en	getrouwd	met	Johan	Faber	
warm	van?
	
Een	topspreker	op	mijn	
congres	–	een	bekende	
tegenkomen	in	New	York	–	
trouwen	op	de	eerste	dag	
van	de	lente	–	twee	keer	het	
Keizer	Karelplein	rondknallen	
–	zingen	voor	mijn	dochter	
Ella	–	een	voorzet	geven	
waaruit	een	goal	valt	–	
nieuwemensenlerenkennen	
–	het	eerste	kopje	koffie	in	
de	auto	naar	het	zuiden	–	

ja	zeggen	tegen	een	neeknikker	–	zaterdagmiddag	4	uur	in	
bed	–	al	mijn	vrienden	bij	elkaar	op	mijn	verjaardag	–	heel	
hard	‘Buongiorno!’	roepen	tegen	iemand	op	straat	–	Marlies	
Dekkers	–		improviseren	-	getrouwd	zijn	–	Ireen	Wust	de	1500	
meter	zien	winnen	–	naar	mijn	kapper	Joris	gaan	–	Hyven	en	
niet	ontvrienden	–	peinzen	over	wie	de	mol	is	–	de	koude	
winterlucht	op	mijn	gezicht	–	1	april	grappen	uithalen	–	op	een	
podium	staan	–	grinniken	om	iets	dat	ik	lees	■

Marijke Wijnhoven
Senator JCI Dommelland

Sinds	2	jaar	ben	ik	secretaris	van	De	Nederlandse	Senaat	en	nog	
tot	24	april	a.s.	in	functie.	Als	je	40+	bent	verlaat	JCI	steeds	meer	
je	belevingswereld,	je	mag	
tenslotte	niet	meer	actief	
participeren.	Als	je	de	eer	

hebt	senator	te	worden	kun	
je	die	beleving	wat	langer	

vasthouden.	Ik	heb	met	het	
secretariaat	mijn	betrokkenheid	

met	JCI	dan	ook	een	extra	
verlenging	gegeven.	In	het	

dagelijks	leven	ben	ik	senior	
financieel	planner	bij	VvAA,	
een	vereniging	van	medisch	
beroepsbeoefenaren.	Mijn	

passie	is	mensen	behulpzaam	
te	zijn	bij	het	verwezenlijken	
van	hun	dromen	en	doelen.	
Als	financieel	planner	doe	
ik	dat	door	de	gehele	financiële	positie	bij	pensioneren	dan	wel	

overlijden,	inzichtelijk	te	maken	en	daarmee		antwoord	en	adviezen	
te	geven	op	allerlei	financiële	vragen.	Meest	voorkomende	vraag:	

Hoe	kan	ik	eerder	stoppen	met	werken?	Maar	ik	houd	me	ook	
bezig	met	nalatenschapplanning	en	echtscheidingplanning.	Het	is	
een	dankbaar	beroep	dat	ik	met	zeer	veel	plezier	uitoefen	bij	de	

mooiste	werkgever	en	klantengroep	van	Nederland.	En	door	JCI	heb	
ik	de	zelfbewustheid	en	passie	gekregen	om	dit	te	bereiken!	■



Kort nieuws
kort	nieuwsagenda

Voor meer nieuws en aanmeldingen voor activiteiten: 
bezoek de website www.jci.nl

7

975 kilo kleding opgehaald voor Bednets   
Op zaterdag 16 januari jl. is 
er op het CvA in Lelystad 
maar liefst 975 kilo aan oude 
kleding opgehaald voor 
85 bednets! Het nieuwe 
jaar is een goed moment 
om de kledingkast op te 
ruimen. Dat blijkt wel uit 
het feit dat menig CvA-
bezoeker in Lelystad kleding 

heeft gedoneerd voor het goede doel. “We hebben 975 kilo 
opgehaald. Dat is meer dan we hadden verwacht en de actie 
was dus een groot succes”, aldus Roel Brouwer, projectmanager 
Nothing but Nets. Tijdens het College van Afgevaardigden 
(CvA) in Lelystad konden JCI-leden en andere bezoekers van 
het CvA ‘s ochtends hun kleding doneren. Velen hebben hier 
gehoor aan gegeven en stopten hun oude kleding, schoenen, 
knuffels, tassen en zelfs gordijnen in de daarvoor beschikbare 
zakken. 

Malaria 
Voor 2 volle zakken met textiel (van ongeveer 10 kilo) 
ontvangt JCI 7 euro, dat is precies genoeg voor een bednet. 
Want ook in 2010 heeft JCI Nederland de actie Nothing but 
Nets als landelijk goed doel gekozen. Hiermee helpt JCI mee 
aan Millenniumdoel 6 van de Verenigde Naties: Malaria de 
wereld uit. ■

JCI Drechtsteden organiseert ook dit jaar weer 
een groot Running Dinner
Op zaterdag 5 juni 2010 vindt er een exclusief evenement plaats 
in Dordrecht en directe omgeving wat eenmaal in de twee jaar 
terugkeert!
 
Wat is het Running Dinner?
Het Running Diner start op 5 juni 2010 met een feestelijke 
openingsborrel op een werkelijk unieke locatie in de oudste stad 
van Nederland: Dordrecht. De plaats van de locatie zal tot het laatste 
moment geheim blijven. Hierna zal iedere gast en tongstrelend menu 
geserveerd krijgen inclusief drankjes waarbij elke gang plaatsvindt 
met andere disgenoten in een andere restaurant. De restaurants 
zijn exclusief voor het Running Dinner geselecteerd! De gasten 
maken te voet, per boot of per taxi een culinaire rondreis door de 
Drechtsteden! Tot slot is er een spetterend galafeest met eveneens 
gratis drank en life muziek tot in de late uurtjes. Dit alles voor het 
bedrag van € 75,- per persoon.
 
Doel:
Als JCI Drechtsteden willen we natuurlijk ons maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel op de voorgrond zetten. Ook dit jaar 
willen we een bijdrage leveren aan een goed doel en dit onder de 
aandacht brengen van een groot publiek.In 2008 hebben we met 
sponsorgelden € 11500,- ingezameld en dit willen we uiteraard in 
2010 ruimschoots overtreffen!
 
Informatie:
Wil je meer weten over dit unieke evenement, het sponsoren, 
meemaken of allebei, surf dan naar www.running-dinner.nl ■

Het JCI golf open 2010
JCI Hengelo nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het jaarlijkse 
JCI Golf Open. Donderdag 3 juni aanstaande zullen we weer gaan strijden 
om de felbegeerde beker! Naast de al mooie en gezellige dag hebben wij 
besloten om een veiling te organiseren voor het goede doel “Spieren voor 
Spieren”. Deze veiling zal binnenkort op internet starten en eindigen bij 
de golfdag. Vorig jaar zaten we zo goed als vol: dit jaar verwachten wij mede 
door de veiling snel vol te zitten. Uiteraard krijgen jullie als deelnemers 
van 2008 en of 2009  als eerste de kans om je in te schrijven! Doe dit snel  
www.jcigolfopen.nl en zorg dat je er weer bij bent. ■

Adverteren in MGZN
JCI MGZN is het ledenblad van JCI Nederland. Het wordt 
verspreid onder de JCI leden van JCI Nederland en JCI 
België (Vlaanderen), senatoren en JCI Friends! De oplage 
van dit blad is 3500 stuks en met een advertentie bereikt u op 
gemakkelijke wijze deze unieke doelgroep. JCI leden zijn hoog 
opgeleide mensen met drive en energie die zich verder willen 
ontwikkelen. Ondanks hun drukke carrière leveren zij graag hun 
bijdrage aan maatschappelijk verantwoorde doelen. JCI leden 
zijn tussen de 18 en 40 jaar en zijn een mix van ondernemers 
en professionals uit het bedrijfsleven, actief in alle branches. 
Het zijn enthousiaste en leergierige jongelui met een sterke 
ondernemersgeest.   Bezoek de website jci.nl/communicatie voor 
meer informatie over de advertentiemogelijkheden en tarieven 
of neem geheel vrijblijvend contact op met Jeroen Peeters  
(e-mail: j.peeters@jci.nl). ■
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kort	nieuwsagenda

Lintje voor 
Nicole van Hooy 
Tijdens haar afscheid van van haar 
kamer JCI De Maaskant werd 
Nicole van Hooy benoemd tot lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

“Jee, een lintje krijg je toch pas als 
je zestig bent? Wat moet ik nu de 
komende twintig jaar?” Even was 
ze stil en moest ze een traantje 
wegpinken, maar het duurde niet 
lang voordat ze haar spraak en lach 
terugvond. 

Nicole van Hooy was zichtbaar 
verguld met haar benoeming 
tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Burgemeester Hans Gilis-
sen van de gemeente Laarbeek 
reikte namens Hare Majesteit de 
koninklijke onderscheiding uit. 
De versierselen werden opgespeld 
tijdens haar afscheid van haar kamer  
JCI De Maaskant. 

Nicole heeft zich 14 jaar lang 
regionaal, nationaal en internationaal 
ingezet voor JCI Lokaal heeft zij zich 
gedurende deze jaren ingezet voor 
JCI De Maaskant als bestuurslid, 
commissiecoördinator en (vice-)
voorzitter. 

Vanwege deze verdiensten is zij 
benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje Nassau. ■

Het best bewaarde geheim, JCI
Op zaterdag 13 februari j.l. werd er in Sitges Spanje, 
door JCI een persconferentie gehouden over het 
best bewaarde geheim van jonge ondernemende 
mensen, namelijk JCI. Bij insiders wel bekend maar 
er buiten nog steeds een goed bewaard geheim. 
Tijdens deze conferentie werden de persofficers 
door journalisten aan de tand gevoeld over JCI, 
wie zij zijn, waarvoor zij staan en wat de leden 
van JCI nou eigenlijk doen. Deze persconferentie 
was de afsluiting van een 4 daagse PR&Media 
masterclass georganiseerd door JCI Catalunya.    

20 deelnemers uit 12 verschillende landen namen deel aan deze masterclass. Allen JCI leden met 
een (landelijke) communicatiefunctie of interesse in het communicatievak. Om de media voor JCI 
te interesseren, werd een persconferentie gehouden, hiervoor werd een heel programma doorlopen. 
Het benoemen van een onderwerp, het maken van een persuitnodiging en het schrijven van een 
persbericht zorgden voor een goed voorbereide persconferentie waarbij men de nodige kritische 
vragen kreeg. Ook cameratraining door middel van een interview hoorde hierbij, iets wat bij velen 
toch voor enige spanning zorgde.

Het waren lange dagen waarbij de deadline ervoor zorgde dat er weinig nachtrust werd genoten. 
Toch op het moment suprême was iedereen er klaar voor. Allen strak in het pak gestoken en klaar 
voor de aanwezige pers. De aanwezigheid van de wereldpresident Roland Kwemain zorgde voor 
een feestelijke afsluiting van deze bijzondere ervaring. ■
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April
13	-	18	 CoC	Academy
17	 International	Day
24-25	 JCI	Trainer
24	 Drumming	Out	2010	
	
Mei	
8	 Commitee	van	Afgevaardigden	(CvA)	2010		
	 met	JCI	de	Betuwe
22	 Go	Wheels	met	JCI	Lek	en	Linge

Juni	
3	 JCI	Golf	Open	met	JCI	Hengelo
5	 Running	Dinner	met	JCI	Drechtsteden
9	-	12	 European	Conference	Aarhus	Denemarken
	
Oktober 
1	-	3		 Nationale	Conventie	2010	met	JCI	Utrecht
29	 JCI	Vastgoeddag

November	
2	-	7		 Wereldcongres	Osaka	Japan
19-21	 Dutch	Academy

agendaagenda
Nieuwe trainers versterken team Trainingen
We mogen drie nieuwe trainers verwelkomen. Op 13 januari zijn Rutger 
Steyerberg, Edwin van der Steeg en Marion de Groot geslaagd voor het 
assessment. Gefeliciteerd!! Wij wensen hen veel succes toe met ‘meelopen’ 
van trainingen en het geven van de 1e training binnen JCI. ■

JCI Heerhugowaard heeft besloten om voor Pasen 2010 een groot aantal 
Foodbags ter beschikking te stellen aan de Stichting Voedselbank Alkmaar e.o. 
Het doel is om duizend mensen te helpen door ze een tas met levensmiddelen 
aan te bieden. ■

JCI geeft u een impuls voor succes! 
Op 13, 14 en 15 april ontvangt u tijdens de Week van de Ondernemer 
in het Beatrix Theater in Utrecht inspirerende impulsen voor succes van 
Nederlands beste coaches, trainers en topondernemers. Zij delen hun 
visie, kennis, passie en ervaring graag met u!

De Week van de Ondernemer is hét evenement voor succesvolle 
ondernemers. U komt in een hoogwaardig zakennetwerk, wordt 
geïnspireerd door topcoaches en gemotiveerd door topondernemers. 
U ontvangt praktische tips om uw bedrijf nog beter te maken. Er is 
een prachtig programma samengesteld met topondernemers die écht 
vooruit willen. Als JCI lid is de toegang gratis. Schrijf je in via de website  
www.jci.nl. Tot ziens tijdens de Week van de Ondernemer! ■

Zeventien Nederlanders waren present op de 
European Presidents Meeting in Riga. Voor 
het eerst open voor alle JCI leden. Naast 
het traditionele programma voor (vice)
voorzitters een mooi trainingsprogramma 
voor de anderen.
 
Ervaringen:
Belangrijkste beslissing voor Europese 
landen is dat wij onze vijf gezamenlijke 
grote uitdagingen hebben geformuleerd. 
Dit zijn: Nieuwe energiebronnen, tekort 
aan ondernemerschap, tekort aan educatie, 
actief burgerschap en integratie. In vijf teams 
werken we deze uit, zodat we met onze 
voorstellen tot oplossen naar de Europese 
Unie kunnen. 

We zijn vooral naar elkaar toe gegroeid en 
hebben onze eigen belangen goed weten 
om te zetten in gezamenlijke.

Hilarisch: dat Rutger Westenburg in een 
veiling werd aangeboden om zonder 
kleding in de General Assemby te 
verschijnen als inzet om zoveel mogelijk 
muskietenbednetten te genereren en de 
redding van Bertolt dat dit toch niet zo´n 
best idee was.
Cultuurverschil: om half tien ́ s ochtends aan 
de Gluhwein of een 40% alcohol bittertje, 
kikkererwten en de Riga volksdans
Leermoment: boeiende trainingen variërend 
van ‘wat kunnen leiders leren van 
Samurai’ = Japanse vechtkunst.red.) tot  

Hoe maak ik een strategie voor mijn eigen 
bedrijf. 
Mooi meegenomen: powerpresentatie van 
Nothing But Nets en de verkoop van 39 
t-shirts die over waren van JCI Woerden 
Wereld Malaria Dag goed voor circa  
€ 400,- ■

Nederland goed vertegenwoordigd in Riga



JCI Zuid

Actief
JCI Zuid wordt gekenmerkt door een grote mate 
van betrokkenheid. Uitgangspunten zijn samen 
genieten van een Bourgondisch leven, persoonlijke 
ontwikkeling, zaken doen en uiteraard het goede 
doel ondersteunen.  Zo heeft JCI Zuid tijdens het 
laatste CvA gehoor gegeven aan de oproep van 
Bertolt Daems om Nothing but Nets te steunen. 
De NC Mascotte ‘Waldo de Giraf ’ overhandigde 
op het Aviodrome een cheque van € 1000,- aan het 
landelijke goede doel. Hiermee hoopt JCI Zuid dat 
er vele kamers dit voorbeeld zullen volgen. 

Projecten
Als installatieproject introduceerde JCI Zuid in 
december 2007 ‘Pimp je boom’. Dit is inmiddels 
uitgegroeid tot een zeer succesvol kamerbreed 

project. Ondanks de recessie van het 
afgelopen jaar heeft JCI Zuid toch 
nog een opbrengst van € 18.000,- 
weten te realiseren. Het concept is 
eenvoudig en goed over te nemen 
door andere kamers. Bedrijven 
hebben de mogelijkheid om voor 
€ 1000,- een kerstboom aan te 
schaffen, welke drie weken rondom 
kerst in het Amstelpark blijft staan. 
Op de middag wanneer de bomen 

zijn geplaatst is er de mogelijkheid om de boom 
naar smaak en image van het bedrijf te versieren 
met een team van het sponsorbedrijf. De mooist 
versierde boom wint een prijs. Aansluitend vindt  
er een netwerkborrel plaats waar met een veiling de 
nodige extra centjes voor het goede doel bij elkaar 
worden verzameld. Et voilá; het recept voor een 
echt JCI Succes. Netwerken, teambuilding en veel 
geld voor een goed doel, omlijst met een goede 
borrel waar de ‘bubbels’ rijkelijk vloeien.   

(Inter)nationaal
Na het bezoeken van diverse CvA’s en NC’s door 
een flinke delegatie uit 
deze jonge kamer heeft 
JCI Zuid een volgend 
ambitieus project op het 
oog: de organisatie van 
het NC in oktober 2011. 
Ook hier is Zuid van plan 
groots uit te pakken. De 
organisatie is al volop aan 
de gang. Over de inhoud 
willen ze nog niet veel 
kwijt. Het moet een spetterende verrassing worden. 
Als voorproefje bezoek www.nc2011.nl. Tijdens 
het CvA in Oostelijk Flevoland heeft JCI Zuid ter 
promotie een fotowedstrijd met Waldo de Giraf, de 
NC 2011-mascotte, uitgeschreven. Op de website 
is onder andere de uitslag van deze fotowedstrijd 
terug te vinden.  

Ik wil met alle toekomstige plannen en de prestaties 
van de afgelopen periode mijn kamer een groots 
compliment maken want, ondanks het rebelse 
karakter en de in de ogen van andere kamers 
decadente levensstijl, wordt er in Zuid overduidelijk 
meer gedaan dan alleen champagne gedronken! 

Wij ontvangen jullie allen graag in oktober 2011 
om de Kamers in Nederland te laten proeven van 
de levensstijl van Zuid. Namens de volledige kamer 
ZUID. ■

Als je JCI Zuid in twee woorden zou moeten samenvatten, dan is ‘ambitieus genieten’ de juiste uitdrukking. In 2007 
opgericht en tijdens het januari CvA 2008 in Hoorn officieel geïnstalleerd, timmert JCI Zuid hard aan de weg. Met 31 
zittende leden en 5 aspirant leden is het misschien niet de grootste kamer van Nederland, maar wel een kamer met een 
hele solide fundering.
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Tekst: Dennis Ament
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Tekst: Judith Hillaert 

In de training Invloed wordt aan de hand van zes 
principes zoals beschreven in het boek ‘Invloed’ 
van Cialdini de kracht van beïnvloedingsmethodes 
verklaard en vertaald naar bruikbare tips voor 
de praktijk. Hierdoor kun je je eigen impact 
vergroten. 

De invloed die je hebt wordt grotendeels bepaald 
door de gebeurtenis die eraan vooraf gaat. Met 
andere woorden: hoe jij bepaalde informatie 
tot je neemt hangt af van het moment ervoor. 
Dat is dus het moment waarop je beïnvloeding 
het meest effectief is,” licht trainster Esther ter 
Beek toe. De training is doorspekt met ludieke 
wetenschappelijke weetjes. Zo is onderzocht dat 
je minder snel toetert als je achter een BMW staat 
die te langzaam optrekt bij groen licht, dan bij een 
andere auto. 

“Je eigen impact vergroten, 
wie wil dat niet?”
Er zijn zes principes van beïnvloeding volgens 
Robert Cialdini. In rollenspelen raden we welk 
groepje welk principe toepast. Heb je invloed 
op basis van wederkerigheid (netwerkgedachte), 
of omdat je gedrag consistent is met wat je zegt? 
Speel je in op kuddegedrag of krijg je iets gedaan, 
gewoon omdat je vriendelijk overkomt? Heb je 
impact vanwege je uniform of titel (autoriteit) 
of is er misschien schaarste in het geding? 
Spelenderwijs komen deelnemers binnen een 
mum van tijd met creatieve adviezen om de ander 
te overtuigen om mee te doen aan het landelijk 
goede doel. (Deze training had ik eerder moeten 
volgen).

Hilarische ervaringen waar deelnemers zich 
in herkennen vliegen je om de oren. Hierdoor 
blijft er helaas nauwelijks tijd over voor de 
eindopdracht: maak je eigen beïnvloedingsplan. 
Ik verlaat het vliegtuig en heb geleerd welke 
beïnvloedingsprincipes er zijn en welke ik 
-onbewust- toepas. Maar in welke situatie ben je 
met welk principe het meest effectief? Mijn eigen 
impact vergroten… dat wil ik wel. Jij toch ook? 

Trainster en schrijver van de training Esther ter 
Beek introduceert zichzelf met passie voor het vak 
trainingen. Inmiddels heeft ze hier dankzij JCI haar 
beroep van gemaakt en is ze geaccrediteerd door 
JCI Partner Insights. En Esther is doorgewinterd 
en lekker pittig. Een lolbroek die verwarring wil 
zaaien krijgt respectvol een taak. Vragen parkeren, 
als het te moeilijk wordt, is er niet bij. Esther gaat 
juist de uitdaging aan. Niet voor niets is ze gepind 
tot senator op haar eigen CvA! ■

Wanneer toeter jij eerder? Als je achter een BMW staat die niet doorrijdt terwijl het groen is of als je achter een oude bak 

van een ander merk staat? Het is één van de vragen die aan bod komt tijdens de training Invloed die ik voor JCI MGZN volg. 

De plek is bijzonder: een Boeing in het Aviodrome in Lelystad. Als ik door de slurf loop denk ik aan Jasper Schuringa die zijn 

invloed heeft gebruikt toen een vliegtuig onlangs in Detroit dreigde te worden opgeblazen. 

Invloed 

Geïnspireerd door deze 
training? Boek hem via 

www.jci.nl/trainingen of 
verdiep je in het boek: 

Invloed van Robert Cialdini 
ISBN 90 5261 5063 

Esther ter Beek

De beleving van Judith Hillaert, JCI Veendaal Rijnvallei
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Nog maar pas 33 jaar is ze, maar heeft al genoeg 

meegemaakt om een dikke pil te schrijven. Niet alleen 

heeft ze al zoveel gedaan en ondernomen in haar 

leven, Janine is ook een spraakwaterval waar geen 

eind aan lijkt te komen. Een mooie, blonde ‘spring in 

’t veld’ met prachtige, sprekende blauwe ogen. Geheel 

het tegenovergestelde van wat je zou verwachten 

bij een operazangeres. Een passievol portret van een 

dame waar heel veel muziek in zit. 
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Ik heb geleerd  	
hoe je moet doorzetten

Ik ben nog niet binnen of Janine steekt al van wal. “Hier geef 
ik volwassenen en kinderen zangles. Eén op één, een uur lang. 
Eerst wat stemoefeningen en dan gaan wij van start.” Ik sta in 
een kamer en suite waar de zwarte piano van haar ouderlijk 
huis pontificaal in staat te pronken. Een zijde van het huis is 
geheel bedekt met een boekenkast vol met mappen, boeken 
en ordners met muziek van musicals, opera’s en operettes, 
alles netjes geordend op naam van de componist. Aan een 
andere muur hangt een prachtige foto van een van haar grote 
successen. Janine leidt mij rond in haar gezellige domein, 
verontschuldigend dat het allemaal zo klein is. Typisch Janine, 
erg bescheiden. Even later installeren wij ons met een kopje 
thee en heerlijke chocolaatjes op de bank en vertelt Janine 
verder.

Vroeger
“Sommige dingen doe je als kind en dan blijkt opeens dat je 
dat leuk vindt en dat je dat beter kunt dan de andere kinderen. 
Al op de kleuterschool zong ik als vierjarige de liedjes van 
de musical van de zesde klas waar mijn zus in zat. Van wie ik 
dat talent had, geen idee. Mijn ouders speelden wel beiden 
piano en mijn moeder hield van opera’s maar dat was het wel. 
Op achtjarige leeftijd ben ik wel in een klassiek kinderkoortje 
gaan zingen en daar hadden wij veel optredens mee, ook met 
(Marjon Lambriks). Met dit koortje heb ik toen ook met Andre 
Rieu opgetreden én zong ik regelmatig in de kerk. Maar het 
bleef wel allemaal ‘klein’. Na mijn middelbare schooltijd, waar 
ik een ongelooflijk druk meisje was en constant hiervoor op 
de vingers werd getikt, wist ik het zeker. Ik wilde naar het 
Conservatorium. Waarom? Ik wist het niet, het was meer een 
gevoel; dit wil ik”. 

Gedrevenheid
“Tijdens de vierde en de vijfde klas van de HAVO deed ik 
twee jaar lang toelatingstesten voor het Conservatorium. Dat 
betekende niet alleen elke week zangles,  maar ook harmonieleer, 
solfege (noten lezen), pianolessen, muziekgeschiedenis en 
-psychologie, Italiaanse les etc. Gelukkig was ik een van de 
acht mensen die werd aangenomen. Hier heb ik ook geleerd 
hoe je moet doorzetten. Op het Conservatorium was het 
namelijk heel sterk ieder voor zich. Een ieder ging voor zijn 
eigen ‘carrière’. Ik vond dat zo raar, dat was ik niet gewend. 
Ik was ook een beetje rebels, net iets anders dan alle anderen. 
Kort rokje, blonde haren en altijd heel vrolijk. Helemaal niet 
passend op het Conservatorium. En soms zong ik dan wel eens 

iets totaal anders, bijvoorbeeld popmuziek of zo. Nou, je moest 
sommigen horen!”  

Voor de wind
“Als ik aan iets meedeed, dan ging het altijd goed. Het ging 
mij echt voor de wind. Op mijn negentiende ben ik eerste 
geworden bij het televisieprogramma Una voce particolare, 
Marjon Lambriks zat in de jury. Tijdens het programma kwam 
ook naar voren dat ik vroeger met haar had opgetreden. Ik 
kreeg toen een aantal banden te zien van vroeger, dat was 
zo leuk! Sindsdien hebben wij altijd contact met elkaar 
gehouden. Onlangs heb ik ook hier in Maastricht bij haar 
afscheid opgetreden. Van haar heb ik een aantal tips gekregen 
voor beweging, dans, kleding, mimiek en tekst. Dingen die op 
het Conservatorium te weinig aan bod kwamen. Daar was het 
meer “je staat bij de vleugel, je houdt je hand erop en je blijft 
rustig staan”. Dat paste maar voor een deel bij mij. Ik wilde 
graag zingen én bewegen.”
 

“Kijk naar wat je goed kan, dan 
kan je de passie geven die het 
nodig heeft.”

Geweldige jaren
“Op mijn twintigste heb ik auditie gedaan voor The Phantom 
of the Opera in Antwerpen, dat was in het derde jaar van het 
Conservatorium. Ik kreeg de understudy rol en af en toe mocht 
ik de hoofdrol van Christine spelen. Geweldig was dat! Ik 
heb mijn studie ‘on hold’ gezet en heb een jaar in Antwerpen 
gewoond en gewerkt. Ik had natuurlijk wel geregeld dat ik 
minstens twintig keer de hoofdrol mocht spelen. Ik had 
namelijk mijn studie ervoor onderbroken en daar mochten ze 
wel iets voor terug doen. Dat ik dat had geregeld! Zo ben ik 
eigenlijk helemaal niet. Maar ik wist precies wat ik wilde en 
dan kun je dingen afdwingen. Ik heb toen veel voor elkaar 
gekregen Iedereen vond mij geweldig als invaller van Christine. 
Ook de internationale regisseur en nog enkele mensen van de 
officiële crew. Ik heb echt een geweldig jaar van mijn leven 
gehad, maar het was wel zwaar. Zeven keer in de week trad ik 
op. Na dat jaar ben ik terug naar school gegaan en cum laude 
afgestudeerd. 



Daarna ben ik naar Tilburg gegaan en heb ik een 
jaar muziektheater gedaan omdat ik dat miste 
op het Conservatorium. Allerlei soorten dans, 
acteren en ook musicalzang. Dat musicalstuk dat 
lag mij ook wel dus heb ik auditie gedaan bij Joop 
van den Ende’s Titanic. Ik kreeg de rol van Kate 
McGowan. Danny de Munck en Tonny Neef 
speelden ook in de musical. Ik heb een jaar lang in 
Amsterdam gewoond en gewerkt. Echt geweldig 
was die tijd, ik had een leuk appartementje aan 
de Nassaukade. De musicalwereld is opener en 
de sfeer is leuk en gezellig. Klassieke muziek is 
meer kunst en de mensen zijn meer introvert. 
Maar als ik zou moeten kiezen, dan gaat mijn 
hart toch wel naar klassieke muziek. Musicals 
worden steeds commerciëler.”

Onvoorspelbaar
“Ik was vroeger ook erg onvoorspelbaar. Bij 
mij wist je nooit hoe het liep. Ik was intussen 
drieëntwintig. Na de Titanic ging ik auditie 
doen voor opera bij het Conservatorium in 
Amsterdam bij een van de betere  operadocenten 
van Nederland, Margreet Honig. Ik werd 
aangenomen en kon er twee jaar opera studeren. 
In de tussentijd kwam de rol van Christine in 
The Phantom of the Opera in Stuttgart voorbij 
en ik dacht “yes”! Ik heb toen auditie gedaan 
en ik kreeg de rol. Een tweejarig contract voor 
de rol van Christine in de musical van Joop van 
den Ende in Duitsland! Dus toen heb ik het 
Conservatorium in Amsterdam maar laten zitten. 
Mijn droom werd werkelijkheid. ‘Christine’ was 
mij op het lijf geschreven”.

Passioneel sterrendom
“In Duitsland was ik de ster. Ik leefde twee 
jaar lang als een echte celebrity. Er lagen fans 
voor mijn deur, er reden bussen rond met mijn 
beeltenis, ik kon bij wijze van spreken nog niet 
naar de supermarkt of in de Bildzeitung stond 
geschreven wat ik had gekocht. Alles draaide 
daar om daar Christine. En elke week waren 
er interviews, shows op tv en natuurlijk elke 
avond de rol van Christine. In een klassieke 
musical, zoals The Phantom, is zang ontzettend  
belangrijk. Dus het was een zware rol. 

Het enige wat ik dan ook 2 jaar lang deed was 
slapen, interviews, eten, shows, slapen, interviews 
etc. Maar het was een supertijd en ook wel de 
meest gekke tijd van mijn leven. Ik ging zo in 
die rol op dat ik als het ware Christine werd. 
Het was heel passioneel elke avond. Ik kan 
mijzelf ook ‘daar’ brengen waar ik moet zijn op 
dat moment. Geen enkel humeur of iemand kan 
mij daar vanaf brengen. Avond aan avond heb ik 
meer dan 100% gepresteerd. De prijs was dan ook 
erg hoog voor mijzelf. Het was ook een harde 
wereld; veel afgunst, medespeelsters die mijn 
rol wilden hebben, veel eenzaamheid en dan de 
drukte en het hele (media)circus eromheen. Het 
was een mooie periode maar ook de zwaarste 
periode.”

Tweede leven
“Na Stuttgart kon ik ook naar Berlijn maar daar 
heb ik voor bedankt. Achteraf is gebleken dat ik 
op dat moment een geheel andere wending aan 
mijn carrière heb gegeven. Want toen ben ik pas 
mijzelf weer gaan vinden en werd ik eigenlijk 
veel gelukkiger. Ik had nog wel optredens 
voortvloeiend uit The Phantom, dus ik heb 
nog een jaar in Stuttgart gewoond. Maar ik was 
gewoon op. Iedereen zei toen ‘je bent gek, je 
staat er nu’. Dat was ook wel de droom hoor.  
Een hoofdrol in een musical van Joop van den 
Ende. Maar ik wilde niet meer, ik was mijzelf 
kwijt. Het was geen moeilijk besluit omdat ik 
een andere kant op wilde. 

Ik kwam weer in Maastricht en toen dacht ik 
wel, oh jee, wat heb ik nu gedaan. Maar vrij snel 
kwam ik in een soort van tweede leven. Ik begon 
nieuwe dingen te ontdekken, zelf boodschappen 
doen en koken. Twee jaar lang werd dat namelijk 
voor mij gedaan. En ik ging uit en leerde 
mannen kennen, ook niet geheel onbelangrijk 
als je halverwege de twintig bent. 

“Ik wist 
precies wat ik 
wilde en dan 
kun je dingen 
afdwingen.”
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‘Prima la musica, poi le parole.’ 
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Ik heb toen een jaar lang alleen maar leuke 
dingen gedaan, gereisd en veel geld uitgegeven. 
Eigenlijk heb ik mijn pubertijd ingehaald. In die 
tijd wilde ik nog meer mensen leren kennen en 
zo kwam ik bij de JCI terecht. Ik heb nu echt 
mezelf weer gevonden. Het klinkt heel zweverig 
maar zo is het niet bedoeld.’  

Nieuwe business
“Ik heb wel hard moeten werken aan mijn 
bekendheid hier. Men had wel van mij gehoord 
maar dat was al weer zo lang geleden. Ik had ook 
geen impresariaat, dus ik heb alles alleen opgezet. 
Ik heb mijn eigen cd gemaakt, ‘My musical diary’ 
en ben kort on tour gegaan, ook in Duitsland. Ik 
ben tevens bezig met operette en ik heb enkele 
rollen in België gedaan. Ik vind het ook erg leuk 
om voor een publiek op te treden die nog weinig 
opera hebben meegemaakt. Prachtig om de 
mensen echt te laten genieten. Dat geeft zoveel 
voldoening. Ik zing op concerten, bruiloften 
en begrafenissen en ben druk bezig met onder 
andere de Mastreechter Staar. 

En… binnenkort staat mijn eigen show op 
de planken, ‘Prima la musica, poi le parole.’ 
Een show gebaseerd op een kort verhaal van 
Mensje van Keulen, de kinderboekenschrijfster. 
Echt een verhaal wat bij mij past en vertelt 
hoe ik heb geleefd de afgelopen jaren. Het is 
een operatheaterstuk dat rond de herfst moet 
uitkomen. Ik ben ook druk bezig met audities en 
er staat wel iets op komst maar daar kan ik nog 
niet veel over vertellen. Belangrijk vind ik wel 
dat je moet kijken naar wat je goed kan, dan kun 
je de passie geven die het nodig heeft. Een leven 
zonder muziek kan ik mij niet voorstellen.” ■

Tekst: Carol Perri

“Ik kan mijzelf 
daar brengen 

waar ik 
moet zijn”
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Tekst: Jesse Hartgring

Passie is grenzeloos, grens-overschrijdend en soms 
zelfs grensverleggend. Dat geldt voor religie en dat 
geldt zeker voor hartstocht. En dat geldt voor JCI! 
Daar mogen we trots op zijn. Maar daar moeten 
we ook voor blijven zorgen.
 
Pride & Care
Passie, trots en zorg in relatie met JCI lijkt 
misschien wat zwaar op de hand. Maar ik zie het 
wel als een basis voor het succes van ons netwerk. 
Het beleidsplan 2010 is tot stand gekomen door 
jullie inzet. Hierbij dank ik iedereen die heeft 
bijgedragen aan het beleidsplan, via de website 
en via de Dutch Academy 2010. Het is jullie 
beleidsplan geworden. Je kunt het nalezen op de 
website. Mijn persoonlijke mening vertel ik graag 
hieronder.
 
Bruggen bouwen
Trots ben ik op de leden van JCI. Ik zie stuk 
voor stuk ondernemende mensen met een 
gemeenschappelijk doel: verbinden door over 
grenzen heen te kijken. 2010 wordt een succes 
als de leden elkaar vinden en elkaar helpen. 
Waar dan ook, waarmee dan ook. De brug voor 
het stimuleren van duurzame samenwerking, 
onderling en met partners, is daardoor nu al 
gebouwd.
 

Duurzame samenwerking
Trots ben ik op de partners waarmee JCI 
samenwerkt. En zij zijn trots op jullie. Een 
aansprekend voorbeeld van een duurzame 
samenwerking is de bijzondere relatie die JCI heeft 
met de Verenigde Naties, die al bestaat sinds het 
prille begin van JCI. Leden van JCI kunnen door 
duurzame samenwerking ook buiten de grenzen 
van JCI ontdekken wat voor mogelijkheden er 
zijn voor nieuwe netwerken en relaties. 2010 
wordt een succes, omdat jullie samenwerken met 
partners die zich verbonden voelen met onze 
kernwaarden.
 
Kernwaarden
Die kernwaarden van JCI zijn onmisbaar als 
bouwsteen voor het beleidspan 2010. Deze 
krijgen nationaal en internationaal alle aandacht 
in 2010. Jullie trainers worden voor internationale 
evenementen geboekt. Jullie beleidsmakers 
werken op hoog niveau in Europa. Jullie  
projecten dienen als voorbeeld in Europa.  
Jullie bijdragen aan goede doelen zijn 
ongeëvenaard. Jullie doen het zo goed dat er 
zelfs sprake is van een Nederlandse locatie als 
zetel voor het Europese hoofdkwartier van JCI. 
De kernwaarden zijn wat JCI betekenisvol maakt 
voor jullie, maar ook voor (ideële) organisaties in 
den lande, sponsoren en het bedrijfsleven in het 
algemeen. 2010 wordt een succes als jullie die 
kernwaarden van JCI uitdragen. ■
 

Het thema van dit MGZN is ‘passie’. Bij passie denk ik als eerste aan hartstocht, liefde en vuur 

en vlam. Maar ‘een passie’ is ook een verhaal over geloof – het verhaal over het lijden van Jezus  

 Christus – en dan denk ik aan religie.

The Passion of JCI

“Laat je voorstaan op onze 
gemeenschappelijke waarden!”





Tekst: Judith Schaaphok

Aan de hand van het thema ‘Te land, ter zee en 
in de lucht’ was er van alles te beleven. Zo begon 
de dag op het Aviodrome met een airshow met 
de nog enige in Nederland vliegende Mustang 
P51. Ondanks de mist was dit spectaculair. In 
het ochtendprogramma konden er verder diverse 
trainingen en workshops gevolgd worden. 
Uiteraard was er ook de vergadering met de 
overdracht van het bestuur. Hier was ook veel 
belangstelling voor. Het middagprogramma was 
puur fun en stond helemaal in het teken van het 
thema.  

Het weer zat alleen niet mee. Het IJsselmeer was 
bevroren en er lag een dikke laag ijs en sneeuw op 
het racecircuit. Hierdoor konden er 4 belangrijke 
onderdelen van ons funprogramma niet doorgaan: 
wedstrijdzeilen met Team Heiner, zeilen met de 
Stedemaeght, varen met een RIB en racen op 
het circuit. Onderdelen waar we met de CvA 
commissie zeer naar uit hadden gekeken en die 
een belangrijke trekker waren voor JCI leden 
om naar ons CvA te komen. Het was dus even 
slikkken dat het gecancelled moest worden toen 
bleek dat moeder natuur niet mee wilde werken. 

Door het aanhoudende winterse weer hadden we 
gelukkig snel in de gaten dat er een alternatief 
programma georganiseerd moest worden.  

We waren er van overtuigd dat door ons  
programma en thema het een super CvA zou 
worden. Het alternatief moest dus ook goed zijn. 
We lieten ons dus niet uit het veld slaan en zijn 
daarom enthousiast aan de slag gegaan met het 
aternatieve programma. FlevOnice en Insights 
waren direct bereid om ons te helpen. Dit kwam 
mede door onze passie voor JCI in het algemeen 
en het CvA in het bijzonder. Deze passie hebben 
we zo weten uit te dragen dat mensen ons graag 
wilden helpen. Hierdoor hebben we het voor 
elkaar gekregen dat het programma binnen 
anderhalve week rond was én er een mini after 
CVA komt! Onze sponsors/partners van het 
gecancelde programma hebben aangeboden om 
de activiteiten (muv racen) op een andere dag te 
organiseren. Op 28 maart zal dit festijn plaatsvinden. 

De gratis plaatsen bij Team Heiner zijn tijdens het 
CVA al vergeven. Er worden echter extra schepen 
ingezet, waardoor je voor een speciaal JCI tarief 
toch kunt gaan wedstrijdzeilen. Iedereen kan zich 
opgeven via www.miniaftercva.paydro.net.  

Uit de vele reacties blijkt dat JCI leden erg 
hebben genoten van deze dag. Ook JCI Oostelijk 
Flevoland kijkt terug op een zeer geslaagde dag. 
In eerste instantie was het een kleine groep leden 
die vol passie aan het werk was om het CVA 
te organiseren. Dit is in een later stadium over 
gewaaid naar de hele kamer. Iedereen was tijdens 
de dag dan ook gepassioneerd aan het werk.  Een 
dag om met een goed gevoel, en uiteraard ook 
bere trots, op terug te kijken!  

Bedankt voor jullie bijdrage en tot ziens in 
Lelystad! ■

  Te land, ter zee en in de lucht 
              CvA 16 januari 2010

Op 16 januari jl. heeft het CvA plaatsgevonden in Flevoland. Meer dan 450 

JCI leden hebben die dag kennis gemaakt met de vele aspecten die deze 

provincie te bieden heeft.  
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Natuurlijk ben je gewend om in het middelpunt van 
de belangstelling te staan. Ga maar na: je Blackberry 
maakt overuren, je carrière kost wel heel veel vrije 
tijd, je vervult bestuursfuncties binnen en buiten 
JCI, je staat in the spotlights wanneer je jouw 
bedrijf representeert en ook sportief tel je nog best 
mee! Maar op het mei-CvA 2010 sta je niet alléén 
‘in het middelpunt van de belangstelling’. We staan 
met elkaar in de belangstelling: in workshops en als 
onderdeel van ons sociale netwerk JCI Nederland.
            
Waarom ben jij ook op 8 mei op het CvA in 
Tiel?  
Allereerst is de locatie en de wijze waarop we 
vergaderen op 8 mei ‘anders dan anders’! De 
raadzaal van het stadhuis is voor deze ochtend het 
vergaderdomein van JCI. De CvA vergadering zal 
slechts het ochtenddeel in beslag nemen, zodat 
iedereen kan horen wat onze keynote speakers te 
vertellen hebben.

Keynote speakers
Hans Kraaij jr. woont en werkt in de Betuwe, hij 
traint er het zeer succesvolle FC Lienden. Samen 
met deze club heeft hij in 2009 beleefd wat het 
is om in het middelpunt van de landelijke (!) 
belangstelling te staan. Met zijn welbekende passie 
neemt hij ons mee in zijn verhaal. Na afloop weet je 
waarom 99% eigenlijk 0 is. En, belangrijker…hoe 
je die 100% bereikt!

Elk jaar in september vindt in Tiel het fruitcorso 
plaats. In hetzelfde weekend staat de stad echter óók in 

het middelpunt van belangstelling bij gepassioneerde 
muziekliefhebbers die Appelpop bezoeken. Op ons 
CvA hoor je van de Appelpoporganisator wat dit 
gratis muziekfestival zo bijzonder maakt en hoe hij 
het -jaar in jaar uit- weer voor elkaar krijgt om 
topartiesten op zijn podium te krijgen.

Dé lunch
Naast Bekende Betuwenaren als Hans Kraaij jr. 
maak je op 8 mei ook kennis met de culinaire kant 
van Tiel. Kom je niet om te vergaderen, kom dan 
in ieder geval lunchen, want anders mis je dé lunch 
waarover nog tijden gesproken zal worden…

Trainingen
Op ons CvA zijn daarnaast ook een aantal 
trainingen van JCI te volgen. Op onze website  
www.mijncva.nl is te zien welke.

Kids
Natuurlijk gunnen we het ook je kinderen vanaf 
4 jaar in het middelpunt van de belangstelling te 
staan: voor hen organiseren we een leuk en actief 
kinderprogramma.    

Kortom….
De Betuwe vormt het middelpunt van Nederland 
dus gemakkelijk bereikbaar voor iedereen. Op 
het mei-CvA 2010 sta jij in het middelpunt 
van de belangstelling! Schrijf je nú in op  
www.mijncva.nl. ■  

In 2005 bezochten honderden JCI’ers het NC-weekend in Tiel, georganiseerd door de kamers De 

Betuwe en Lek en Linge. In 2009 was de stad Tiel één van de genomineerden als beste winkelstad 

van 2009. Wat brengt ons 2010? Op 8 mei staat Tiel in ieder geval wederom in het middelpunt van 

de belangstelling! Net zo gepassioneerd als in 2005 organiseert JCI De Betuwe in 2010 wederom 

een nationaal JCI event: het CvA in Tiel waarvoor wij jou graag uitnodigen

“Op het mei 
CvA sta jij in het 
middelpunt van 
de belangstelling”

Tekst: Like Warringa

8 mei hou ‘m vrij! CvA de Betuwe
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Zijn carrière laat zich lezen als een feelgood-movie. 
Moshik Roth (Haifa, 1971), een grote vriendelijke 
reus met handen als kolenschoppen, reisde vanuit 
Tel-Aviv zijn grote liefde Els achterna. Hij belandde 
na enkele culinaire omzwervingen onder meer in 
een pizzeria, vervolgens als kok in loondienst bij ’t 
Brouwerskolkje een uitspanning aan de rand van 
een bosgebied, pal achter de duinen in Overveen. 
Een plek waar men destijds koffie met een warm 
stuk appelgebak aan de wandelaars serveerde. 
Enkele jaren geleden besloot hij het anders te doen. 
Zijn werkgever verkocht de zaak in 2002, en dat 
was zijn kans om zelf een restaurant te beginnen. Er 
zou echt gekookt gaan worden. Zeven jaar later is 
dat beloond met twee Michelin-sterren.

Inmiddels wordt Roth gevraagd door het Spaanse 
koningshuis en door diverse leden van JCI 
Kennemerland. Hij kreeg ze al regelmatig in zijn 
restaurant, kookte bij gelegenheid voor enkelen 
in hun eigen keuken en liet zich verleiden om op 
een kamerhuwelijk te koken. Hij reserveerde zijn 
restaurant er zelfs een middag voor.

Roth werkt thans ook innig samen met Jean-Georges 
Klein, de Franse kok, en componeert gerechten 
voor diens driesterrenrestaurant Arnsbourg in de 
Franse Elzas waar hij twee maal per maand naartoe 
rijdt. In zijn schaarse vrije dagen uiteraard.
 
Een culinaire opleiding had hij niet. Talent wel. 
Via Johnny Boer (De Librije) die wel iets in zijn 
gerechten zag, kweekte hij zelfvertrouwen. De  
liefde voor smaken had hij van vroeger meegekregen. 

In Israël doorliep ik als klein jongetje een ware 
proefcursus: Kijk, zo smaakt tijm, zo smaakt 
rozemarijn, een rijpe tomaat... De liefde voor ware 
haute cuisine ontstond tijdens mijn eerste jaren 
met Els. Samen namen we ons voor om overal te 
gaan eten en te proeven. Sterren scoren, noemden 
we dat. Vijftig sterren in twee weken. Ik keek rond, 
vroeg ter plekke hoe men iets maakte, las boeken, 
experimenteerde en ontwikkelde mijn eigen stijl. 
Ik moest grenzen opzoeken, extremen uitproberen 
en de uitersten ontdekken van wat ik met mijn 
ingrediënten kon doen.”

De nichemarkt was aldus snel gevonden: moleculair 
koken. Ofschoon de term ‘moleculair’ nogal uit de 
lucht gegrepen is. Al ons kookwerk is immers een 
moleculair manipulerende handeling, ook het garen 
van een stuk vlees of het hard koken van een ei. 
De omschrijving ‘koken door middel van andere 
technieken’ dekt de lading beter. De revolutionaire 
methode van culinair bereiden was in Nederland 
tot dan toe enkel bekend via de Londense chef-
kok Heston Blumenthal (The Fat Duck) en ook 
door Ferran Adrià van restaurant El Bulli nabij 
Barcelona, algemeen erkend als het beste restaurant 
ter wereld.

Maar voor deze culinaire trucs waren grondstoffen 
nodig, en die waren voor een gastronomische 
beginner lastig te vinden: vloeibare stikstoffen 
van 196 graden onder nul, alginaten, mannitol, 
maar ook destilleerapparaten, warmwaterbaden 
en thermomixers. Kortom, een half laboratorium 
waar menig scheikundeleraar natte dromen van 

Culinaire hartstocht 
met een Michelin-ster

Je kunt er nauwelijks over discussiëren: er zijn weinig beroepsgroepen 

die zo veel passie in hun vak leggen als chef-koks. En binnen die groep 

gaan de chef-koks die een Michelin-ster hebben aan kop. Moshik Roth 

van restaurant ’t Brouwerskolkje in Overveen heeft er binnen enkele jaren 

twee, en wat bijzonder is: hij is autodidact. “Mijn geest is gelukkig niet 

gekooid door culinaire dogma’s.”

“Zijn carrière laat 
zich lezen als een 
feelgood-movie” 
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Moshiks vegetarische 
steak tartaar

 
500 gr. netto vruchtvlees van een 
watermeloen (pitloos)
1 fijngeraspte sjalot
2 lepels mayonaise
10 gr. fijngesneden kappertjes
20 gr. fijngesneden augurken
eetlepel Worcestersaus
1 eetlepel witte wijn-azijn
zout
peper
 
Laat de watermeloen in de oven drogen 
(60 graden) totdat de textuur van het vruchtvlees 
elastiekachtig als rundvlees is (6-8 uur). 

Daarna diep invriezen. Uit de vriezer halen, in plakjes 
fijnsnijden en laten uitlekken op een zeef. 

Het resultaat: watermeloen zonder vocht.

De uitgelekte watermeloen mengen met de rest van de 
ingrediënten en serveren bij brood.

zou krijgen. Moshik vond ze uiteindelijk in 
een apotheek in het naburige Heemstede. De 
eigenaar: een JCI-lid. Vanaf dat moment werd hij 
een vertrouwde gast in de apotheek. 

“Om een kannetje stikstof te halen en nog wat 
zaken die ik nodig had bij mijn bereidingen…” 
Het resultaat dat zich naar zijn gerechten vertaalt 
als bijvoorbeeld het schuim van gepasteuriseerd 
zeewater, dat in vloeibare stikstof is gedompeld. 
Het is aan de buitenkant ijskoud en aan de 
binnenkant warm. Samen met oesters blijkt 
dat een prima combinatie. En zijn creaties zijn 
bovenal artistieke trompe-d’oeuils. Wat aanvoelt 
en er uitziet als een miniatuurijsje met hoorntje, 
blijkt in de mond een smaakexplosie van zuurkool 
te veroorzaken.

Inmiddels wil hij alleen het beste. Zo is de keuken 
uitgebreid met een Rotaval, een elektronisch 
destilleerapparaat waarmee vacuüm kan worden 
gedestilleerd. Er zijn er maar vier van op de hele 
wereld. Hij heeft het draaiende glazen gevaarte 
eens triomfantelijk omhooggehouden terwijl de 
Volkskrant op inspectie was. De bruine smurrie 
die er in ronddraaide bestond uit aarde, bladeren, 
dennennaalden en mos uit de bossen rond zijn 
restaurant, gemengd met water. Daaruit destilleerde 
hij zijn ‘Thé du Terroir’ die hij serveert bij 
gebakken ganzenlever en waarvan de smaak het 
beste te omschrijven valt als vloeibare bosgrond. 
En zo zag dezelfde krant ook de Gastrovac, een 
ketel waarin spek onder hele lage druk in de olie 
ligt. “Daardoor trekken de smaakstoffen uit het 
spek in de olie en krijg ik hele lekkere spekolie.” 
Voor de zelfgemaakte truffelolie van verse truffel 
wordt eenzelfde procédé gebruikt.

“Twaalf kilo uien 
voor één liter 

uiensoep”  
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Tekst: Koen Cox
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De smaak van zijn creaties 
is door dit soort technieken 
ongelooflijk intens. Een 
collega antwoordde eens 
in een landelijk dagblad dat 
hij letterlijk en figuurlijk 
tranen in zijn ogen kreeg 
van Moshiks uiensoep. 
“Twaalf kilo uien voor één 
liter uiensoep. Tja, dat is niet 
bepaald een standaardsoep 
die een kok maakt.” Verder 
worden stukken Wagyu-
vlees gegaard op 45,6 
graden. “Nee nee, geen 
halve graad hoger”, zegt 
de chef, Je moet begrijpen 
hoe bepaalde chemische 
processen verlopen. Boven 

de 46 graden worden enzymen actief die eiwitten 
afbreken. Dat doet afbreuk aan de smaak.”
 
De meeste passie en daarmee ook meteen de 
meeste druk, ontstaat bij het ontwikkelen van 
die recepten en gerechten. Daar gaat overigens 
een opvallend proces aan vooraf. “Ik probeer niet 
zoals anderen eindeloos gerechten uit, voordat het 
uiteindelijk op de kaart staat. Dat proces verloopt 
bij mij heel anders. Ik kan bijvoorbeeld door een 
duinlandschap lopen en daar geïnspireerd raken 
door de welving van de duinen, het golvende 
helmgras, de kleur en de geur. De inspiratie 
begint in mijn hoofd te borrelen en te broeien en 
ik weet dan later feilloos wat ik ga combineren. 

Ik moet op zo’n moment dan ook echt helemaal 
alleen zijn en ga uiteindelijk aan de slag om de 
inspiratie te vertalen naar ingrediënten, de kleuren 
en de vormen van een gerecht. Vergelijk het maar 
met een geboorte: na een tijdje groeien komt alles 
er in één keer uit.”

Inmiddels experimenteert hij minder, maar wordt 
hij gedreven om ingrediënten en technieken 
te perfectioneren. Het visuele element van zijn 
gerechten voert niet meer de boventoon. “Minder 
gimmicks. Ik kom bij de mensen aan tafel, maar 
steeds minder vaak met dat schaaltje stikstof om 
het showelement er aan te geven. Maar ik ben 
steeds op zoek. De smaken kunnen en moeten 
àltijd verbeterd worden.”

Wat is nu nog zijn drijfveer? “Tevreden gasten! 
Kijk, in Parijs kun je overal anoniem in grote, stijve 
restaurants eten. Makkelijk zat. Mijn restaurant is 
klein, 23 couverts, en ligt in het donker tussen de 
bomen. Daar moet je als kok, maar ook als gast 
met je billen bloot. Het is eigenlijk een vreselijk 
intieme ruimte, maar het is ongedwongen en het 
is charmant. En dan de culinaire creaties waarbij 
iedereen denkt: “wow!  Eten bij ’t Brouwerskolkje 
is eigenlijk ongelooflijk sexy.” En met glimmende 
ogen: Het leukste en misschien mijn grootste 
beloning is: de gasten zitten, de maaltijd staat op 
tafel en het gesprek gaat over het éten! ■
 

 Restaurant ’t Brouwerskolkje                                                                      
Brouwerskolkweg 5

Overveen

“Eten bij ’t Brouwerskolkje is eigenlijk 
ongelooflijk sexy”
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Tekst: Simone Oudakker

De passie van JCI Nederland
Naast de Nederlandse bezoekers van de Europese 
Conferentie (EC) en het Wereld Congres (WC) 
zijn in 2010 veel Nederlanders internationaal 
actief en heeft JCI internationaal veel te bieden. 
Helaas is het Oud-Hollandse gezegde ‘Uit het 
oog uit het hart’ vaak van toepassing. Het doel 
van de JCI International Day is dan ook om het 
hart van onze internationale organisatie te laten 
spreken, onze ogen te openen en de passie voor 
‘internationaal’ meer te stimuleren.  

Passionele internationale inzet van onze 
landgenoten
Wat zijn de drijfveren die de passies voor het 
internationale JCI werk aanwakkeren? Welke 
passie voor Nederland maakt dat wij als klein 
land groots op de kaart staan? Hoe houden we 
dit vast en hoe vergroten we het? Welk gezicht 
heeft JCI Nederland internationaal, welk gevoel 
zit daarachter en hoe komt dit tot uitdrukking? 
De belangrijkste internationale spelers van JCI 
Nederland staan tijdens de JCI International Day 
in de schijnwerpers. Zij zullen passievol vertellen 
over hun functies. Bertolt Daems vertelt over zijn 
internationale werk als Executive Vice President 
appointed to Europe, Kirsten Heukels geeft een 
toelichting op haar rol als nationale voorzitter 
in de internationale vergaderingen en Rogier 
Bakker legt uit hoe hij JCI landen met weinig 
leden in de lift krijgt. Rutger Westenburg vertelt 
over hoe JCI de Verenigde Naties gaat helpen 
haar doelstellingen te realiseren en Hans van 
Holstein geeft een toelichting over zijn rol achter 
de schermen binnen de internationale netwerken. 
Hoe draagt de passie van bovenstaande mensen 
positief bij aan het beeld van JCI Nederland? 

Ondernemen met internationale passie
Over internationaal netwerken en zaken doen 
heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken ook 
een heleboel kennis in huis. Middels het ‘Rent an 
Ambassador’ programma zullen de mogelijkheden 
voor zakendoen in Denemarken en in Japan  

toegelicht worden, om bij ondernemers binnen 
JCI de ogen te openen voor de mogelijkheden 
van deze markten. Een bezoek aan deze workshop 
is extra handig voor degenen die komend jaar een 
bezoek willen brengen aan het EC in Denemarken 
of  WC in Japan. Nederland wil ook dit jaar weer 
uitblinken in aanwezigheid op deze internationale 
congressen. De Nederlandse organisaties van de 
reizen naar het EC en WC staan daarom deze 
dag in de schijnwerpers. JCI Alkmaar maakt het 
WC-plaatje compleet met de promotie van het 
Nederlandse feest in Japan. 

Internationaal gezien bieden ook de projecten 
Watertoolkit en het Wereldhandelspel mogelijk-
heden voor JCI Nederland. Wat is het beleid, 
welke doelstellingen zijn er en hoe gaan we dat 
internationaal realiseren? 

Twinning met passie
Twinning is bij uitstek een goede manier om als 
Kamer internationaal contact te leggen. Anke 
Chedron uit Duitsland komt een training geven 
over de mogelijkheden van Twinning, over hoe 
je dit opzet en de passie er in houdt tussen de 
deelnemende kamers. Onze zuiderburen zijn ook 
uitgenodigd op de JCI International Day, dus zoek 
bijvoorbeeld een vriendelijk Belgisch gezicht en 
begin een Twinning.

Natuurlijk wordt de JCI International Day in 
het hart van het land gehouden. Op de website 
en in de JCI nieuwsbrief vind je hierover meer 
informatie. Kortom, kom 17 april 2010 naar 
de JCI International Day; geef je ogen de kost 
zodat je hart sneller gaat kloppen voor de I van 
Internationaal. ■

JCI International Day 

“Twinning is 
bij uitstek een 
goede manier 
om als Kamer 
internationaal 

contact te leggen” 

Op zaterdag 17 april 2010 staat de I van JCI helemaal centraal. Tijdens 

deze eerste landelijke JCI International Day, georganiseerd door het Team 

Internationaal, worden alle internationale aspecten met passie belicht.
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Op zaterdag 12 december 2009 was het weer 

zover: tijd voor de jaarlijkse JCI Nederland 

Award Ceremonie. Ook dit jaar is de Besturen 

Introductie Dag als decor gekozen voor de 

uitreiking van de nationale awards. Awards 

zijn een belangrijk onderdeel binnen JCI, zowel 

op nationaal als internationaal niveau.

 
Dit jaar waren er 23 awards te vergeven in vier 
categorieën. De jury, die bestond uit het MT 
Internationaal, had een forse uitdaging aan het 
selecteren van de winnaars uit de inzendingen die 
elkaar vaak in originaliteit en uitgebreidheid naar de 
kroon staken. In alle aanvragen spatte de passie en 
inzet van de mensen in het project er af. Daarnaast 
was het enthousiasme en de overtuiging waarmee 
de genomineerden zich voor JCI inzetten er goed 
in terug te lezen. Want diegenen die een aanvraag 
hebben ingediend zijn vooral erg trots op hun werk 
en wat zij als kamer voor elkaar hebben gekregen.
 
Naast het nodige werk in de jurering is het voor de 
organisatie elk jaar weer een hele kluif om verspreid 
over het hele land de awards op te sporen die, al dan 
niet verborgen onder een laag stof, staan te wachten 
op de overdracht naar de volgende kandidaat. Ook 
dit jaar lukte het, na grote inspanningen, om alle 
awards te traceren…. alhoewel…. alle awards?? De 
Paul Vogels award kwam niet boven water, maar 
wellicht komt dat doordat JCI Zoetermeer deze 
award al meerdere malen heeft gewonnen en deze 
inmiddels als eigendom is gaan beschouwen?
 
Uiteindelijk stonden alle trofeeën, bokalen, 
oorkondes, beeldjes op zaterdag 12 december te 
schitteren en te pronken in de theaterzaal van het 
Dierenpark Amersfoort, hoopvol wachtend op de 
trotse winnaar die spoedig zijn of haar beloning 
voor het vertoonde werk van afgelopen jaar in 
ontvangst zou nemen. De zaal was goed gevuld en  

menige kamer zat met een grote afvaardiging in de 
zaal in spanning af te wachten of haar inzending 
ook zou worden beloond met een trofee. Voor 
sommige kamers was het te hopen dat zij met een 
aanhangwagen waren afgereisd, omdat er meerdere 
awards van soms aanzienlijk formaat in de wacht 
werden gesleept. Wij feliciteren alle winnaars.
 
Ben je benieuwd wie er allemaal een award heeft 
gewonnen of wil ook jij eeuwige roem behalen en 
met een prachtige award naar huis gaan? In 2010 
worden de awards weer uitgereikt. Meld daarom 
jouw projecten aan voor een award. Kijk op  
www.jci.nl 
 
Niet alleen zijn er awards op nationaal niveau te 
winnen ook is het mogelijk om op internationaal 
niveau een award aan te vragen. Heb jij of je 
kamer een project dat in aanmerking komt voor 
een internationale award? Kijk dan ook snel 
op www.jci.nl. De eerste uitreiking vindt plaats 
tijdens het EC in Denemarken. De deadline voor 
het inleveren van een awardaanvraag is 15 april  
2010. ■

And the winner is…

“Dit jaar waren 
er 23 awards te 
vergeven in 4 
categorieën”

Tekst: Roel Brouwer

23 awards
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Alvorens ik mij aanmeldde heb ik Daniël Hekman 
gebeld, de projectmanager Events 2009. Een flyer 
kan namelijk mooie woorden bevatten maar ik 
wilde weten waarom de organisator vond dat 
ik mee moest doen. Ik zou namelijk geen plaats 
nemen in het bestuur van mijn lokale kamer, 
Noord-West Veluwe, maar wel in het landelijk 
team Trainingen. Daniël moest even lachen maar 
stak enthousiast van wal. Hij was al maanden 
met de voorbereidingen bezig en bruiste van de 
energie, ik dacht; dat moet echt bijzonder zijn. 
Mijn aanmelding zat binnen een paar uur in zijn 
e-mail inbox. 

Kort daarop kwam de uitnodiging om online 
de vragen voor het Insights profiel in te vullen. 
Insights, daar had ik over gelezen in het JCI 
MGZN. Navraag bij wat mensen uit mijn  
netwerk leerde mij dat het een waardevol profiel 
geeft van jezelf.

Vrijdag 27 november was het zo ver, na een 
ontzettend drukke week te hebben gehad dacht 
ik, dit wordt een leuk weekendje JCI. De opkomst 
was groot, tegen de honderd deelnemers, dat was 
gelijk een groot verschil met andere jaren waarbij 
er zo’n dertig leden deelnamen. De eerste vraag 
die in de eerste trainingssessie werd gesteld was: 
Wat is JCI en wat is de missie en de visie? Tja daar 
stond ik dan, bijna vijf jaar lid van een club waar 
ik niet eens de missie en visie van kon benoemen. 
Gelukkig was ik niet de enige…

De vrijdagmiddag in de plenaire zaal was geheel 
gewijd aan het Insights systeem. Iedereen hing 
aan de lippen van Jo Krill (Partner in Insights 
Benelux). Met zijn interactieve manier van 
presenteren legde hij Insights systeem en haar 
kleuren en betekenissen duidelijk uit. Op een 
gegeven moment had iedereen wel ingeschat 
waar hij zelf zou staan of welke hoofdkleur hij 
zou hebben. Toen de persoonlijke profielen 
uiteindelijk uitgedeeld werden, hoorde je hier 
en daar geluiden van herkenning, opluchting 
of verbazing (hoe weten ze dat?). Het is een 
bijzonder waardevol document welke je als gids 
in de communicatie met anderen kan gebruiken.
Direct hierna volgde de start van een ‘simulatie-
CvA’. Het onderdeel ‘Besturen en Besluiten’, 
bevatte opdrachten voor de deelnemers waarbij 
het belang van lobbyen wordt aangetoond. Er 
was grote commotie toen bleek dat 70% van de 
aanwezigen niet op de hoogte was van de Robert 
Rules of Order (de gangbare vergaderregels). De 
organisatie heeft na een spoeddebat de uitleg van 
deze vergaderregels in het programma geplaatst.

Dutch Academy 2010  
was echt wel bijzonder 

De flyer van de Dutch Academy(DA) zag ik liggen op het NC in Den Haag. Er stond op: ‘JCI Dutch Academy 2010... Luister 

nou, deze DA is echt wel bijzonder!’. Ik dacht nog, ze hebben een fout gemaakt met het jaartal, omdat het in 2009 

georganiseerd werd en het heette dus DA 2010. Maar niets was minder waar want de DA, is de afkorting voor Dutch 

Academy, is voor iedereen die in 2010 een bestuursfunctie bekleedt. Best logisch.

“Wat is JCI en wat 
is de missie en de 
visie?”
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Na een heerlijk diner, de inwendige mens werd het 
hele weekend zeer goed verzorgd, was het tijd om 
het Federatiebestuur beter te leren kennen en hen 
te helpen met de invulling van het beleidsplan 2010. 
Dat gebeurde op creatieve wijze. Voor de thema’s 
Bruggen bouwen, Benutten van de kernwaarden 
van JCI’ en Duurzame samenwerking werden 
toekomstige kersttoespraken gegeven, ge-anti-
brainstormd en ik kreeg de eer om een gezamenlijk 
gemaakt moodboard te presenteren. We hebben 
inmiddels op de BID/BAD dag mogen zien dat het 
FB hier zeker wat mee heeft gedaan.

Zaterdag hebben we vooral in de kleine teams 
gesproken over leiderschap, coachen, managen en 
leiden. Van jezelf maar ook binnen JCI, de link werd 
constant subtiel gelegd. Het vertrouwen in de teams 
groeide hard, wat handig was voor het middag- 
programma: Outdoor!

De opdrachten die we in het bos van Garderen 
kregen leken simpel maar het kwam neer op 
luisteren en leiden of laten leiden. Wederom was 
iedereen heel creatief en werd er veel gelachen en 
soms misschien ook een beetje vals gespeeld (of 
hadden ze de opdracht echt niet begrepen?)

JCI leden typeren zich wel als ambitieuze mensen, 
dus de wil om te winnen was groot. Het lobbycircuit 
was inmiddels goed op gang gekomen en de 
deelnemers kregen zelfs smsjes, flyers en dansjes 
om de opdrachten voor het onderdeel ‘Besturen en 
Besluiten’ goed uit te voeren.

De gala-avond was een welkome afwisseling in de 
reeks hersenkrakers die we inmiddels hadden gehad. 
Iedereen heeft zich goed vermaakt en de DA-dans 
was geboren op het nummer: I got a feeling van de 
Black Eyed Peas.

De laatste dag van de DA begon stil, tijdens het 
ontbijt keken de deelnemers nog een beetje slaperig 
voor zich uit, wat wil je op zondagochtend acht 
uur! De organisatie daarentegen zat nog te bruisen 
en maakte zich op voor de finale van het ‘simulatie-
CvA’. Hierin werd duidelijk of alle inspanningen van 
dit weekend voldoende waren om de opdrachten 
te winnen. Dennis Ament won met een originele 
presentatie het simulatievoorzitterschap. Chapeau.

Zondagmiddag stond in het teken van persoonlijke 
reflectie. Met de kleine teams kon je veel leren van 
elkaar, ervaringen uitwisselen en nieuwe energie 
krijgen om te gaan besturen. Ik heb zelfs nog 
enkele nieuwe woorden geleerd, zoals structopaat 
en confrontainment. Na de positieve feedback aan 
elkaar in het team en de teamafsluiting waarin je 
zolang als je lucifer brandde mocht praten rondden 
we af in de plenaire zaal. Een pin, een foto en een 
emotioneel woord van de hoofdtrainer Marcel 
Driessen – er was nu echt een einde aan gekomen 
– waren de afronding van een echt bijzonder 
weekend! En het mooie is dat er aankomend jaar 
(van 19 tot en met 21 november 2010) weer een 
DA wordt georganiseerd.

“70% van de 
aanwezigen 
was niet op 

de hoogte van 
‘Robert Rules 

of Order’”

Tekst: Karlijn l’Orthye
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Passie in crisistijd
 op het werk

Vijftig meter verder bevindt zich Landgoed 
de Reehorst. Hier ligt Antropia, Cultuur- en 
Congrescentrum, ofwel het Centrum voor 
toekomstgericht ondernemen. Als je het gebouw 
binnenloopt voel je de energie stromen. Dat 
blijkt goed aangevoeld en heeft ondermeer 
met de organische bouwstijl te maken van het 
Ionagebouw. Het gebouw waar jaarlijks 50.000 
bezoekers hun passie voor cultuur en ervaringen 
op hun vakgebied met elkaar delen. Aan het 
woord is Helene van der Vloed, directeur sinds de 
start van Antropia, Cultuur- en Congrescentrum, 
waar tot 1997 nog de Vrije Hogeschool zat.  

“Het Ionagebouw werd in 2002 in gebruik 
genomen onder de naam Antropia, Cultuur- en 
Congrescentrum: Antropia betekent stem van 
de mens”. Van der Vloed is ervan overtuigd dat  
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum een 
voorbeeld is van succesvol ondernemen in 
crisistijd: authentiek en vanuit het geloof dat je bij 

alles wat je doet een zo klein mogelijke voetprint 
achterlaat. “Wij hebben in samenwerking 
met Climate Neutral Group de gemiddelde 
uitstoot van broeikasgassen door onze bezoekers 
laten berekenen en bieden onze relaties de 
mogelijkheid om deze te compenseren. Voor 
slechts € 0,24 per bezoeker per bijeenkomst kan 
iedereen zijn/haar congres of evenement bij ons 
klimaatneutraal maken. Met dit bedrag financiert 
de Climate Neutral Group duurzame energie- en 
bosprojecten over de hele wereld. Denk aan een 
windmolenpark in India en een te herstellen bos 
in Maleisië.” 

Waar veel congrescentra te maken hebben 
met een bezuiniging op congresbezoeken 
of teambuildingsactiviteiten, maakt Antropia 
afgelopen jaar een omzetgroei van 15% mee. 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 
volgens Van der Vloed het ‘geheim’ van dit succes 
en is op lange termijn tevens het antwoord op 
de kredietcrisis. Voor Van der Vloed gaat het 
niet om zoveel mogelijk winst maken, maar 
om prosperity: een goede balans vinden tussen 
het welzijn van de mensen in harmonie met de 
natuur en economische activiteiten. Hiermee is 
economische groei eerder een middel waarmee 
je investeringen doet om de voetprint die je 
achterlaat zo klein mogelijk te houden.

“Wij doen MVO er niet bij, we ZIJN MVO en 
daar zit een belangrijk verschil.”geeft Van der 
Vloed aan. Je merkt dat aan alles. Congresgangers 
kunnen door een afgesloten contract met NS van 
elke locatie in Nederland voordelig met de trein 
reizen naar Antropia. De maaltijden zijn 100% 
biologisch- (dynamisch) en inkoop vindt plaats bij 
één leverancier. Medewerkers komen met de fiets en 
ontvangen hiervoor een fietskilometervergoeding 
of reizen waar mogelijk per openbaar vervoer. 

Ik stap uit de trein, passeer de stations-restauratie van Driebergen-

Zeist, waar nu Natuurcafé La Porte zit; een volledig duurzaam gebouwd  

biologisch café-restaurant. Een investering van ruim zeven ton leidde tot 

een co-creatie van partijen die er gezamenlijk een duurzaam voorbeeld-

project van maakten.

“Wij doen niet 
aan MVO, wij 
zijn MVO”
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Het personeelsbeleid is uniek doordat men kijkt 
wat mensen kunnen, soms zelfs ongeacht hun  
opleiding. “Mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking werken in de keuken en 
catering. We kijken vooral naar het gezonde in de 
mens, want iedereen heeft talenten. Juist de mix van 
mensen met weinig opleiding tot hoogopgeleid  
en een variëteit aan nationaliteiten, geeft het 
werken bij Antropia een bepaalde charme. “Zo 
hadden we laatst een brainstormsessie over de 
invulling van 14 hectare nieuw aangekocht 
land. Een autistische man die reeds twaalf jaar 
bij Antropia werkt, bracht in dat we een fonds 
moesten oprichten ‘de vrienden van St. Landgoed 
De Reehorst’. Zo ontstaat er een financiële 
bijdrage om de ambities voor het Landgoed te 
realiseren, zo was zijn redenering. Het is heel 
mooi om te zien dat ieder zijn inbreng heeft 
die in totaal maakt wie we als organisatie zijn.” 
Illustreert Van der Vloed. 

“Wij kijken naar het gezonde 
in de mens”

“Antropia is gegroeid van een organisatie van vijf 
tot vijftig medewerkers met het zusje ‘Natuurcafé 
La Porte’ erbij. Dat vraagt om meer structuur en 
vastleggen van afspraken met elkaar. We zijn een 
platte organisatie, maar met vijftig medewerkers is 
het voor een directeur niet meer behapbaar om 
met iedereen werkoverleg te hebben. Dan is het 
nodig om een nieuwe sprong in de ontwikkeling 
van je organisatie te maken. En medewerkers 
krijgen volop uitdaging om mee te groeien. Zo 
kreeg een civiel medewerker de opdracht om 
de “Green Key” binnen te halen en rolde in de 
functie van milieucoördinator. De Green Key is 
een internationale onderscheiding op het gebied 
van duurzaam ondernemen in zakelijk toeristische 
wereld. Een keurmerk waarop gemeenten 
verplicht zijn te selecteren als zij duurzaam willen 
vergaderen. Samen zorgden we ervoor dat de 
benodigde informatie tijdig voorhanden was. 
Het meeste van wat gevraagd werd, deden we al. 

Het was echter nooit in kaart gebracht, omdat 
we het gewoon vinden dat je zulke dingen doet. 
Dit leidt op 9-9-’09 (Dag van de duurzaamheid) 
tot de uitreiking van de Golden Green Key, de 
hoogste waardering die alle medewerkers samen 
in ontvangst nemen.

Deze dag is door Urgenda geïnitieerd; de actie-
organisatie die Nederland sneller duurzaam 
wil maken, samen met andere organisaties en 
particulieren. Antropia deed als vanzelfsprekend 
mee. Een noviteitenmarkt en een congres 
werden georganiseerd met sprekers zoals Jan Rot 
(Hoogleraar en directeur Erasmus Universiteit), 
Matthijs Bierman (Directeur Triodos Bank) 
en Thomas Rau (Architect bij One Planet 
Architecture en bekend van het winnend 
ontwerp voor het Wereld Natuur Fonds Gebouw 
in Zeist. Tevens brein achter de draaideur die bij 
binnenkomst energie opwekt). Daarnaast werden 
zeventig duurzaamheidsexperts aan het werk 
gezet om tot innovaties te komen voor integrale 
gebiedsontwikkeling. Minister Jacqueline Cramer 
woonde de eindpresentatie bij en bezocht de 
noviteitenmarkt.
  
Antropia is vooruitstrevend, heeft lef en laat zich 
leiden door innovatie. Neem Natuurcafé La Porte 
met als statement: duurzaam ondernemen als 
antwoord op de economische crisis. Want wie 
investeert er nu tonnen in een pand dat over 
een aantal jaar -als onderdeel van de integrale 
gebiedsontwikkeling- mogelijk tegen de vlakte 
gaat. Antropia doet het gewoon. Het leidde 
tot de realisatie van een energieopwekkende 
draaideur (wereldprimeur). Verder zijn via 
internet biologische maaltijden te bestellen en 
is er driedubbel glas gebruikt. Langsrazende 
treinen hoor je hierdoor nauwelijks. Bovendien 
gebruiken steeds meer zakenmensen de locatie als 
rustige uitvalsbasis om filevrij te vergaderen in het 
midden van het land. 

En de gasten bij Antropia… die komen terug 
vanwege de gemoedelijke sfeer en de positieve 
energie die er stroomt. ■

Tekst: Judith Hillaert 

Fotografie: Kuypers

Ook duurzaam vergaderen?

Zie www.antropia.nl en 

www.natuurcafelaporte.nl
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Regie over je eigen leven 

Roos was negentien, zat op de 
theaterschool en was zich aan het 
voorbereiden op een theaterstuk dat een 
week later in première ging, toen haar 
vriend haar op een ochtend aansprak: 
“Roos, doe je nek eens recht.” “Mijn 
nek recht?” dacht Roos. “Mijn nek staat 
toch recht?” Maar toen ze in de spiegel 
keek, zag ze dat haar nek scheef stond 
en ze kreeg hem niet recht. Rust nemen 
was het advies. Helaas dat hielp niet. Na 
enkele maanden stelde een specialist de 
diagnose: Torticollis Spasmodica, een 
zeldzame neurologische aandoening 
waarbij de spieren in je nek continu 
signalen krijgen om je hoofd naar 
achteren te trekken. De enige manier 
om je hoofd recht te houden, is liggen. 
“Maar ik zal niet zeggen: ‘Ik kan nooit 
meer dit of ik kan nooit meer dat.’ De 
medische wereld ontwikkelt zich nog 
elke dag. In het begin kon ik maximaal 
vijf minuten achter elkaar op zijn en 
bracht ik 23,5 uur per dag liggend door. 
Inmiddels kan ik, als ik goed uitgerust 
ben en geen zware dingen doe, maximaal 
twee uur achter elkaar op zijn. Dat is al 
zo veel meer. Dit betekent overigens niet 
dat ik mijn beperking niet geaccepteerd 
heb. Met toekomstplannen houd ik er 
rekening mee. In het begin dacht ik 
dat ik nooit liggend zou gaan trouwen, 
terwijl ik dat nu best zie gebeuren.

Kansen zien
Iedereen maakt vervelende en mooie 
dingen mee. Ik heb deze beperking. 
Iemand anders verliest zijn ouders op 
jonge leeftijd, dat is misschien nog wel 
veel erger. En een ander maakt weer wat 
anders mee. Je moet ervan zien te maken 
wat je ervan kunt maken. Jij bepaalt 
je eigen geluk. Ik heb nooit gedacht: 
‘Waarom ik?’ Ik ben toch ook gewoon 
een mens. Als iedereen zou zeggen 

‘Waarom ik?’, dan zou dat betekenen 
dat niemand dus meer wat zou mogen 
krijgen. Dan zouden we  met z’n allen 
in een perfecte wereld leven. Maar dan 
zouden we niet gelukkig zijn omdat we 
niet weten hoe het zou zijn als het niet 
perfect was. Ik kan genieten van een 
goede dag omdat ik weet hoe het is om 
een slechte dag te hebben. Bovendien 
geloof ik ook dat dit mijn lot is. Door 
mijn beperking heb ik meegedaan aan 
de mis(s)-verkiezingen heb ik nu mijn 
stichting. Natuurlijk baalde ik in het 
begin wel als ik kaartjes had voor een 
theatervoorstelling en er niet heen kon. 
Maar dan gaf ik de kaartjes aan goede 
vrienden en zorgde ervoor dat ik die 
avond iets ging doen dat ik minstens 
net zo leuk vond. Je hebt de regie over 
je eigen leven en moet er zelf wat van 
maken.”

Mis(s)-kalender
Met deze levenshouding heeft Roos 
inmiddels heel wat bereikt. In 2006 deed 
ze mee aan de eerste mis(s)-verkiezing, 
een verkiezing voor meiden met een 
lichamelijke beperking. Ze won en werd 
daarmee een jaar lang ambassadeur van 
Onbeperkt Nederland. Dit was voor  
Roos het startsein om zich in te zetten 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. In dit jaar heeft Roos vele 
evenementen geopend, projecten 
opgericht, is ze te gast geweest in 
verschillende media en ging ze in dialoog 
met de heren Jan Peter Balkenende, 
Wouter Bos en André Rouvoet. “Sinds 
ik een beperking heb, ben ik ondanks dat 
ik nog steeds gewoon Roos ben, voor de 
buitenwereld een gehandicapte. Alsof je 
dan geen mens meer bent! Daar wilde ik 
iets aan doen. 

“Die handicap is maar 
een detail van wie we 
zijn, we zijn zoveel meer”

Stel je voor: je bent kerngezond, je zit 

op de theaterschool, toneelspelen is je 

lust en je leven en van de ene op de 

andere dag doet je nek het niet meer 

en moet je het grootste deel van je  

leven liggend doorbrengen. Je moet 

er toch niet aan denken? Dan stort 

je wereld toch in? Maar niet bij Roos.  

Mis(s) Roos. Eén van de meest gepassio-

neerde mensen die ik ooit ontmoet heb. 

By Roos
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“Ik zal nooit zeggen: ‘Ik kan nooit meer 
dit of ik kan nooit meer dat”

Mijn eerste project was de mis(s)-kalender. Ik heb een kalender 
laten maken met elke maand een mis(s) waarbij hun handicap heel 
subtiel in beeld was. Hierdoor zie je eerst een mooie of krachtige 
vrouw en daarna pas haar beperking. Zo zou het in het dagelijks 
leven ook moeten zijn, Die handicap is maar een detail van wie we 
zijn. We zijn zoveel meer. Buiten dat zijn we ook gewoon leuke of 
chagrijnige mensen. Hoe beperkt je ook bent, het blijft maar een 
detail van jou als persoon.”

Ontbijt met directeuren
Een ander project dat Roos gedaan heeft tijdens haar 
ambassadeursjaar, was een ontbijt organiseren tussen gehandicapte 
jongeren en directeuren. “De insteek hierbij was: huur ons niet 
in omdat je extra subsidies krijgt, maar omdat we meerwaarde 
hebben. Zo vertelde een meisje die in een rolstoel zat, Elke jongere 
vertelde wat zijn meerwaarde was. Zo was er een meisje die in een 
rolstoel zat. Zij vertelde dat ze vroeger nooit buiten had kunnen 
spelen met andere kinderen, maar binnen zat bij de volwassenen 
waardoor ze communicatief veel sterker is dan haar leeftijdsgenoten. 
Daar heeft een bedrijf wat aan, en dat wil ik als ambassadeur onder 
de aandacht brengen. Geen extra verplichtingen opleggen, maar 
de meerwaarde laten zien waardoor een directeur denkt: ‘Die wil 
ik hebben’.

Pimped by Roos
Na een jaar zat haar taak als ambassadeur erop. Roos nam even 
afstand en besloot na een halfjaar haar eigen stichting op te richten, 
de Roos Prommenschenckel Foundation, die zich inzet voor het 
oplossen van  de belangrijkste problemen voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Zo startte ze het project ‘PimpedbyRoos’ 
waarbij ze hoezen ontwikkelde waarmee mensen hun rolstoel of 
andere hulpmiddelen konden ‘pimpen’. “Nu zul je denken: ‘Is dat 
nou een groot probleem?’ Maar dat is het zeker. Wij hebben onze 
hulpmiddelen dagelijks bij ons. Het zegt iets over wie we zijn. 
Fabrikanten maken ze alleen kwalitatief beter; ze hechten minder 
waarde aan hoe ze eruit zien. Door er hoezen omheen te doen, 
maken we ze persoonlijker en mooier. Iemand zonder beperking 
heeft toch ook het liefst een mooie auto! Bovendien reageren 
mensen anders op ons. Mensen zeggen niet meer als eerste ‘Wat 
erg! Wat heb je?’, maar ‘Wat zie je er leuk uit’. Hierdoor stijgt de 
eigenwaarde van de gebruikers en verbetert de beeldvorming rond 
mensen met een beperking.”

Treinen toegankelijk
Op dit moment is Roos druk bezig met het project ‘Toegankelijkheid 
van de treinen’. In 2030 zou zestig tot zeventig procent van de 
treinen toegankelijk zijn voor gehandicapten. “Maar dat duurt 
veel te lang. Sinds ik dit aan mijn nek heb, ervaar ik het verlies 
van mijn vrijheid als de grootste beperking. Het feit dat wij niet 
kunnen gaan en staan waar en wanneer we willen is onacceptabel. 
Inmiddels is het aanpassen van de perrons en treinen al een aantal 
jaren vervroegd. Maar wij gaan voor alle treinen op alle perrons en 
op korte termijn! Momenteel ben ik hier fulltime mee bezig en ik 
heb hoge verwachtingen.” 

Genieten 
Het is duidelijk: Roos zet zich op alle fronten in voor haar 
gehandicapte medemens. Maar heeft ze nu ook nog tijd voor 
zichzelf en haar privéleven? “Genieten van het leven vind ik het 
belangrijkste wat er is. Mijn werk vind ik hartstikke leuk, daar 
geniet ik echt van. De stichting bestaat pas twee jaar dus ik weet 
dat ik daar nu in moet investeren. Maar als het treinenproject 
straks gelukt is, dan mag ik van mezelf ook even wat rust nemen 
en genieten van leuke dingen doen met mijn vriend, familie 
en vrienden.” Al is het de vraag hoeveel tijd Roos daarvoor zal 
hebben: het volgende mooie project dient zich alweer aan. “Na de 
zomer ga ik in de theatervoorstelling ‘De kreukeldialogen’ spelen. 
Het is een verhaal over vrouwen met een lichamelijke beperking. 
Geen zware voorstelling, maar een verhaal vol humor, zelfspot en 
emotie. Een verhaal over ons als gewone mensen.” En zo krijgt 
Roos het toch voor elkaar. Haar passie van toen ze negentien was, 
theater, gecombineerd met haar huidige passie, gehandicapten een 
gezicht geven. Inderdaad, Roos heeft de regie over haar eigen 
leven! ■

“Jij bepaalt je eigen geluk”

Tekst: Wendy van Krimpen

Fotografie: Toon Hendriks en Bastiaan van Musscher



Wanneer besloot je: ja, ik 
word gerechtsdeurwaarder?
”Achter een bureau voor een 
baas werken wilde ik nooit. Ik 
wilde ondernemen en de vrijheid 
hebben om te doen wat ik wilde: 
naar buiten gaan om met mensen 
te werken. Mijn vader is ook 
gerechtsdeurwaarder, het werk is 
me als het ware met de paplepel 
ingegoten. Toen ik jonger was 
ging ik wel eens met hem mee 
om een huis leeg te halen. Dat 
was natuurlijk superspannend en 
bijzonder aan zijn werk.”
 

Als de man met de beige regenjas die het 
bankstel bij een bijstandmoeder komt weg-
halen?
“Nee, juist niet, het ging hem er om dat hij 
niet dat bankstel hoefde mee te nemen. Wat ik 
zo interessant vond was de bemiddelende rol 
die mijn vader als gerechtsdeurwaarder had. Hij 
zorgde voor een passende oplossing tussen twee 
partijen. Dat wilde ik ook.”
 
Hoe ga je te werk?
“Je kunt een zaak met de botte bijl aanpakken 
of je kunt proberen een oplossing te vinden. 
Ik probeer altijd heel goed te kijken naar de 
financiële situatie van een bedrijf. Als een soort 
bedrijvendokter geef ik concrete aanwijzingen 
hoe bedrijven en particulieren aan hun geld 
kunnen komen.”
 
Heb je wel eens een eurekamoment in je 
werk?
“Zeker. Laatst moest ik bij een tuincentrum langs 
namens een groothandel die dat tuincentrum een 

aantal producten had geleverd. Het tuincentrum 
had duidelijk de verkeerde keuzes gemaakt, was 
met een grote voorraad blijven zitten en kon 
de leverancier niet betalen. Ik heb toen samen 
met het tuincentrum de situatie bekeken en ze 
aangeraden om een grote ‘garagesale’ te houden, 
maar dan op hun parkeerplaats. Dat verliep zo 
goed ze zelfs geld overhielden.” 
 
Wat doet dat met je?
“Het geeft me een heel goed gevoel. In het begin 
word je wel eens als de boeman gezien die het 
geld komt innen. Dat is soms lastig. Maar als je 
laat zien dat je met de mensen mee wilt denken 
en naar een oplossing wilt zoeken, zijn ze niet 
meer argwanend. Sommige mensen komen ons 
zelfs een taart brengen als bedankje.” 
 
Heb je wel eens medelijden met iemand 
wiens huis je leeghaalt?
“Begin december moesten we een huurwoning 
ontruimen van een gezin waarvan de moeder het 
huurgeld aan de manicure had uitgegeven. De 
kerstboom stond al in de kamer. Op dat moment 
moest ik wel even slikken. Ik wist dat ik alles had 
gedaan om de ontruiming te voorkomen. Maar 
soms moet je tot actie overgaan en daar maak je 
je niet populair mee.” 
 
Kun je zoiets makkelijk van je afzetten?
“Ik zoek afleiding in sport, zo maak ik mijn 
hoofd leeg. Ook praten we er over met de 
collega’s onderling. Je probeert het op die 
manier emotioneel te verwerken. En als je met 
mensen blijft praten, snappen ze ook wel dat je 
niet anders kunt. Ik weet dat wat ik doe juist is -  
’s avonds ga ik met opgeheven hoofd naar huis 
en in het weekend kan ik met een gerust hart de  
kroeg in.” ■

Jos Vanhommerig  -
    gerechtsdeurwaarder met (com)passie

Jos Vanhommerig is eigenaar van Vanhommerig & Vanhommerig, gerechtsdeurwaarders in 

Enschede en sinds 2006 lid van JCI Twente. JCI MGZN vroeg hem waar een gerechtsdeurwaarder 

zijn passie vandaan haalt.
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“Sommige mensen 

komen ons zelfs 

een taart brengen 

als bedankje”

Tekst: Hellen Dankers



Welkom aan boord!
unieke arrangementen op het water

nederlandse
rondvaart
maatschappij

Het motorjacht Jan Klaassen 
is een klassiek schip met een 
mahoniehouten opbouw en 
stalen romp met waaiersteven. 

Het jacht is bijna veertien 
meter lang, van alle gemak-
ken voorzien en geschikt voor 

maximaal twaalf personen. 

Varen met de Jan Klaassen kan 

in de havens van Rotterdam 
en rondom de Maasstad, maar 

langere tochten naar Gouda, 
Delft en omstreken behoort 
ook tot de mogelijkheden. Het 

motorjacht is van alle gemak-
ken voorzien en is daardoor 
een ideale plek om te vergade-

ren, presentaties te geven of 

te lunchen en te borrelen.  

Jan Klaassen
bouwjaar: 1983    lengte: 14,5 meter
diepgang: 1,35 meter  snelheid: 8 knopen

Kortom: voor korte en lange 
vaartochten en zowel zakelijke 

als privé, Jan Klaassen is dé 
locatie op het water.

Meer informatie: 
info@janklaassen.com
tel. 010 276 31 13

Jan Klaassen, dé locatie op het water

Prijzen boothuur (vrij rondvaren)
- tot 3 uur: ¤ 495,00 exc. btw
- vanaf 3 uur: ¤ 100,00 excl. btw per uur

Prijzen inclusief bemanning, heen/terugvaren 
naar dezelfde locatie binnen Groot Rotterdam 
en haven- en sluisgelden.

A5 adv.indd   1 18-11-2009   11:56:00
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Tekst: Koen Cox

Iedereen die ooit door het mystieke maar ook 
ultramoderne Japan wil reizen, heeft nu de perfecte 
aanleiding: het JCI Wereld Congres in Osaka, van 
2 t/m 7 november JCI Kennemerland organiseert 
de reis voor de Nederlandse delegatie naar deze 
wereldstad. Voor de diehards wordt er ook een 
pretour door Japan via Tokyo, Mount Fuji en Kyoto 
georganiseerd. Daarnaast heeft JCI Alkmaar het 
voornemen om een groot Holland-feest op het 
WC te geven.

Wat kunnen we verwachten? Japan is het grootste 
JCI-land ter wereld. Parlementsleden zijn bijna 
zonder uitzondering (ex-)leden van de organisatie. 

Sterker nog, het is bijna een vereiste, en lidmaatschap 
van JCI verleent je in Japan een soort elitaire status. 
Het congres móet dus een enorme happening 
worden. Kennemerland loert thans op een groots, 
luxe hotel in de skyline van Osaka om hier voor 
iedereen het vertrouwde ‘Holland Hotel’ van te 
maken. In het hart van de metropool, op 900 meter 
van het congrescenter, met uitzicht op de rivier, en 
naast het bruisende uitgaanscentrum. En voor een 
voordelig bedrag (crisis, weet u nog?)

De voorinschrijvingen starten binnenkort. 
Inschrijven kan dan via www.jci-wc2010.nl. De 
kostenraming is voor de vroegboekers ca. € 1700,- 
incl. vliegreis, verblijf en congressfee. Inclusief de 
pretour wordt dat ca. € 2500,-. Kennemerland 
heeft voor de deelnemers een goede deal met 
KLM gesloten, zodat allerlei omzwervingen en 
overstappen niet nodig zijn. Wie wil profiteren van 
deze deal moet wel op tijd boeken, want de prijs 
van de tickets neemt gedurende het jaar toe. 

Tot ziens in Osaka. Omoyari! 

www.jci-wc2010.nl

Osaka!
  JCI Wereld Congres

“Japan is het 
grootste JCI-land 
ter wereld”
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‘Wat mij nog van het EC is bijgebleven, is dat 
het, ondanks een moeilijke start, uiteindelijk een 
geweldig evenement is geworden. Het was een 
echte uitdaging, een sprong in het diepe. Ik heb 
toen dingen geleerd waar ik nog steeds profijt 
van heb. Ook heb ik in korte tijd een gigantisch 
netwerk opgebouwd. Ik zie nog steeds de blijde 
gezichten voor me op bijvoorbeeld het gala. De 
dankbaarheid die de mensen uitstraalden maakt 
me nog steeds warm van binnen. Uiteraard ben 
ik zelf ook nog steeds dankbaar voor de kans en 
steun die ik van velen heb mogen ontvangen.’ 

Martin heeft het EC ervaren als een piek in zijn 
leven. Naast zijn gewone baan bij SaraLee werkte 
hij tijdens het EC vijftig tot zestig uur per week 
voor JCI. Eenmaal uit de succesroes van het EC 
kwam Martin in een moeilijke periode: de klus 
is geklaard, alles is opgeruimd, iedereen naar huis 
en weer terug naar het normale leven. Al snel 
miste hij de uitdaging, de leuke dingen die hij 
had meegemaakt. ’Ik vroeg me opeens af: Is dit 
het nou? Ben ik gelukkig? En dan kom je in de 
fase van zelfreflectie.’ 

“Ik wil voor 31 december 
2012 één miljoen mensen 
geïnspireerd hebben om voor 
hun droom te gaan”

Vanaf dat moment ging Martin op zoek naar 
waar nou zijn passie lag. Hij ging nadenken 
over zichzelf, over wie hij nu echt was en wat 
hij nou echt wilde. “Ik merkte dat ik gelukkig 

niet de enige was met dit probleem. Steeds meer 
succesvolle dertigers en veertigers komen in 
eenzelfde situatie terecht en stellen zich op een 
gegeven moment deze vragen. Deze mensen zijn 
op zoek naar hun ware identiteit, worstelen met 
hun loopbaan of zoeken simpelweg een nieuwe 
uitdaging.”

Met behulp van een coach ontdekte Martin wat 
hij diep in zijn hart wilde: mensen inspireren om 
hun droom te ontdekken en ze daarna helpen deze 
droom te realiseren. ‘En dat is weer mijn droom. 
Daarom ben ik mijn nieuwe bedrijf Coraggio di 
Vivere gestart.’ Coraggio di Vivere is een personal 
coaching specialist die, met de natuur en haar 
authentieke bewoners als inspiratiebron, reizen 
ontwerpt waarin gasten ontdekken wat hun 
identiteit en passie is. 

Maar Martin’s ambities gaan nog verder. ’Ik wil 
vóór 31 december 2012 één miljoen mensen 
geïnspireerd hebben om voor hun droom te gaan. 
Ik wil deze mensen bereiken enerzijds via Coraggio 
di Vivere, anderzijds door het zijn van gastspreker 
op diverse evenementen binnen Europa. Hiermee 
wil ik ook iets nalaten aan de wereld als ik er later 
niet meer ben. Ik hoop hiermee de wereld een 
klein stukje beter te maken, wat uiteindelijk ook 
de missie van JCI is.’

Martin heeft veel aan JCI gehad en wil ook graag 
iets terugdoen. ’Iedereen binnen JCI kan altijd 
bij me langskomen voor advies of om te putten 
uit mijn netwerk. Verder wil ik alle JCI-leden 
en senatoren de kans geven om hun passie te 
ontdekken door met mij of één van onze coaches 
mee op reis te gaan. ■

Martin Masset (39) is woonachtig in Spaubeek en is sinds 

2004 lid van JCI Swentibold. Martin kennen we nog als 

Conference Director van het Europees Congres (EC) van 2007 

in Maastricht. In januari 2008 is hij tot senator benoemd.  

Tekst: Roel van Laarhoven

“Ik merkte dat ik 
niet de enige was 
met dit probleem”

Verander je leven, 
volg je droom 
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“Doe wat je doet, 
maar doe het met passie” 

Doe wat je doet, maar doe het met passie. Dat is 
het credo van deze tijd en ik geloof daar ook in. 
En ik ontmoet dagelijks mensen die vol zijn van 
passie en die met gedrevenheid hun vak uitoefenen, 
ondernemer zijn, kinderen opvoeden, voorzitter 
van de tennisclub zijn of lid van JCI. Soms moet 
ik er aan wennen dat je ook met passie postzegels 
kunt verzamelen of – vanuit mijn perceptie – dat 
je met passie penningmeester kunt zijn. Mensen 
kunnen met veel passie ruzie maken en soms raken 
mensen gepassioneerd verliefd op elkaar. Het gaat 
niet om het wat maar om het HOE. Passie vereist 
geloof, overgave en gedrevenheid.  

Enthousiaste mensen worden lid van JCI en 
ontwikkelen hun talenten. Ze gaan functies en 
rollen vervullen en ik ben er stellig van overtuigd 
dat zij die dat met passie doen vaker plezier 
beleven en betere resultaten boeken. Zij komen 
verder omdat passie aanstekelijk werkt, het is 
besmettelijk. Wie houdt er niet van mensen die 
niet alleen weten waar ze voor staan, maar dat ook 
zichtbaar uitdragen, verbaal en non-verbaal. Passie 
is dus ook een virus. Het verspreidt zich snel. 

Twintig jaar geleden was passie nog minder populair 
en werd als virus nog een beetje “contained” en 
afgedaan met “doe maar gewoon dan doe je gek 
genoeg”. Betekent dit dan dat passie niet van alle 
tijden is? Dat wel, maar de populariteit neemt toe 
en daar zit dan ook weer een schaduwzijde aan. 
Maar goed, aan alles zit een schaduwzijde. Passie 
kan doorslaan en blind worden of zelfs anderen 
verblinden. Het nadeel is dat je dan niet meer 
open staat. Blinde passie loodst de “eigenaar” 
nog wel eens naar de afgrond. Dus pas op, passie 
is een genotsmiddel, het draagt bij aan plezier en 
effectiviteit, maar bij overmatig gebruik zijn de 
gevolgen niet te overzien.  

Groet van de senaatsvoorzitter, met passie, maar 
wel met mate. ■

Jo Krill
# 56621

Voorzitter Nederlandse Senaat

Het thema van dit JCI MGZN sprak meteen tot mijn verbeelding. Wat een mooi woord immers en alweer zo’n heerlijk 

containerbegrip waar iedereen zo zijn eigen beeld bij heeft. Passie gaat oorspronkelijk over het lijden van Christus, maar 

vandaag de dag spreekt iedereen over hartstocht en overgave. En zojuist is mijn beeld alweer ‘verrijkt”, want toen ik bij 

Albert Heijn brood kocht zonder kunstmatige toevoegingen, stond daar toch prominent op dat de enige toevoeging passie 

was. U begrijpt het al: Passie is niet kunstmatig.  

Van de senaatsvoorzitter
met Passie
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Voor meer nieuws en aanmeldingen voor activiteiten: 
bezoek de website www.jci.nl/senaat

Nieuwe senatoren

Senator word je niet zomaar. Dat betekent dat je als lid een 
bijzondere bijdrage hebt geleverd voor JCI in Nederland  
en/of internationaal. Inmiddels mogen we weer een aantal 
nieuwe senatoren verwelkomen: 

 Judith Hillaert Veenendaal Rijnvallei 
Henrik van Marle Amsterdam
Dennis Beemsteboer Haarlemmermeer
Kenny van Oort De Betuwe
Ingrid de Weert  De Betuwe
Paul Kerkhof Voorne Putten
Arja Hilberdink Voorne Putten
Jeroen Bastiaansen Groningen
Rimke Nooter  Oostelijk Flevoland
Wyno Vermeulen Oostelijk Flevoland
Esther ter Beek Oostelijk Flevoland
Laurens Wognum Kennemerland
Harold Koster Den Haag

Op zaterdag 24 april 2010 organiseert 
De Nederlandse Senaat in Brummen 
(Gelderland) de Drumming Out. 

Tijdens deze Drumming Out zal Jo Krill na twee jaar 
voorzitterschap van De Nederlandse Senaat de spreekwoordelijke 
hamer overdragen aan zijn opvolgster Madelon Barens. Bovendien 
zullen Marijke Wijnhoven en Tjeerd Rijpma afscheid nemen als 
respectievelijk secretaris en algemeen bestuurslid. 

Het bestuur heet u van harte welkom voor dit galafeest vanaf 
18.00 uur met een heerlijk glas Zuid-Afrikaanse Vonkelwijn 
en amuses van het huis. Vanaf 19.30 uur wordt het prachtige 
viergangen menu uitgeserveerd, vergezeld van een Zuid-
Afrikaans wijnarrangement.

Na het dessert in de middeleeuwse wijnkelder en de golfbar, 
begint het swingende feest in de Sociëteitszaal. Voor goede 
gesprekken zijn de whiskybar en de lounge beschikbaar. Kasteel 
de Engelenburg is een voortreffelijk viersterrenhotel waar u voor 
een mooie prijs kunt overnachten in een van de Koetshuizen.  
Laat deze Drumming Out voor de crisisbestendige prijs van € 
79,90 per persoon (inclusief alle drank tot 00.30 uur) niet aan uw 
neus voorbij gaan en schrijf u snel in via de website. 

Namens het bestuur van De Nederlandse Senaat
Jo Krill

Senator # 56621
Voorzitter De Nederlandse Senaat JCI 

17 september - Golftoernooi 
(jaarlijkse golfdag Senaat) 

Op vrijdag 17 september aanstaande vindt op het golfpark te 
Almkerk (Noord-Brabant) de jaarlijkse golfdag van de Senaat 
plaats. Senatoren en hun partners zijn op deze dag van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie op de website www.jci.nl

Noteer alvast de datum in 
uw agenda: 

vrijdag 17 september 2010

Kenny van Oort

Rimke Nooter

Judith Hillaert

Nieuws uit
  de senaat
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Wie ben je, van welke kamer ben je, hoe lang ben je lid 
en wat voor werk doe je? 
“Ik ben Marijn Beekman, lid van kern en kamer in oprichting JCI 
Haaglanden, voormalig lid van JCI De Delflanden. Ik ben JCI-
lid sinds begin 2004 en werk als hoofd uitvoering voor Techneco 
Energiesystemen, leverancier van onder andere warmtepompen 
en zonnepanelen.”

Verliefd, verloofd, getrouwd?
“Verliefd… Ik heb sinds een half jaar een relatie met Heidi. 
Misschien heb je haar gezien op het NC in Den Haag of het 
CvA in Lelystad.” 

Wat is je grootste carrièreblunder? 
“Ooit heb ik eens een type warmtepomp gewijzigd omdat het 
een technisch betere oplossing was, zonder daar de opdrachtgever 
over in te lichten. Niet echt handig en typisch voor de techneut 
die ik toen nog was.’ 

Wat is je droombaan? 
“Mijn eigen baan is zo leuk dat ik niet echt een droombaan 
heb. Het leuke aan mijn baan is dat ik zo veel leer. Ik mag een 
team met verschillende disciplines aansturen en dankzij mijn 
voorzitterschap bij JCI en mijn federatie-ervaring ben ik daar 
nu veel beter toe in staat.”

Wat is het mooiste dat je hebt bereikt bij JCI?
“Naast het leren leidinggeven ben ik door JCI een veel socialer 
mens geworden. Als je mij zeven jaar geleden was tegengekomen 
had je aan de buitenkant een totaal ander mens gezien. 

Ik ben introvert van nature, en vroeger nog veel meer. Zo durfde 
ik op een feestje niet snel op iemand af te stappen. Nu beleef ik 
veel meer lol aan sociale evenementen.”

Wie bewonder je en zou je wel eens willen ontmoeten? 
“Ik zou Maarten van Sten wel eens willen ontmoeten. 
Maarten overleed in 2003 aan de gevolgen van Melanoom, een 
agressieve vorm van huidkanker. Met zijn drie beste vrienden 
en een leger aan vrijwilligers organiseren we ieder jaar nog de 
MaartenMemorial ter nagedachtenis aan hem. Dat is een rit 
voor kankerpatiënten met 100 exclusieve sportwagens om hen 
een dag te laten vergeten dat ze ziek zijn. Maarten was namelijk 
niet ziek als hij in zijn Lotus reed.”

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? 
“Geniet van vandaag; je weet nooit wat de dokter morgen 
zegt.”

Welk nummer draai je momenteel op je i-Pod?
“Meest gedraaid in mijn iTunes is het nummer ‘Over my 
shoulder’ van Mike & The Mechanics. Ik heb een behoorlijke 
diverse muzieksmaak, variërend van Pink Floyd, Counting 
Crows, Gare du Nord, P!nk, Room Eleven, Paul Simon en nog 
veel meer.”

Wat heb je altijd al tegen je collega Jaycees willen zeggen 
(nu is je kans!)?
“Geef en er komt uit wat erin zit en blijf ervan genieten (dus 
neem het niet té serieus). En mocht je nog potentiële leden in 
de buurt van Den Haag kennen, laat ze eens kennis maken met 
onze nieuwe kamer JCI Haaglanden!” 

Om tot slot in het thema van dit MGZN te blijven, wat 
is je passie?
“Mijn passie is mijn gifgroene Lotus. In het Engels ‘scandal green’, 
schandalig groen. Hij klinkt als een grommende chagrijnige 
vent, maar wel één met pit. Op mooie momenten, maar ook op 
mindere, stap ik even in mijn Lotus voor een ‘mentale reset’. Een 
erg goede uitlaatklep!” ■

Marijn Beekman
OP DE 

SINAAS
APPELKIST

Tekst: Hellen Dankers

Op de sinaasappelkist
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Het thema van deze conferentie is: Explore, 
Learn & Share, dit alles overgoten met een 
Danish Green sausje. De conferentie zal overdag 
weer veel trainingen, uitjes en lezingen omvatten 
omtrent dit thema. Daarnaast zal ook de bekende 
General Assembly (GA) plaatsvinden, waarin alle 
National Presidents (NP’s) van Europa hun JCI-
land zullen vertegenwoordigen. ’s Avonds vullen 
verschillende landen de avonduurtjes met muziek, 
drank en eten. 

Een EC is de uitgelezen mogelijkheid om nieuwe 
(internationale) mensen te ontmoeten en meer te 
weten te komen over, maar vooral ook te proeven 
van de internationale wereld die JCI is. Als je 
op een EC, en het liefst ook op een WC (World 
Congress), bent geweest, begrijp je pas echt wat 
JCI allemaal te bieden heeft en waar het voor 
staat.

Aarhus is een stad aan de Noord-Oost kust van 
Denemarken en heeft 300.000 inwoners. Het 
EC programma zal het grootste deel in het 
Radisson SAS Scandinavia hotel plaatsvinden. 
Het Holland Hotel is het Cab Inn Aarhus. Een 
eenvoudig, maar prima hotel op loopafstand van 
de congreslocatie.

Als firsttimer loot je automatisch mee in het 
terugkrijgen van je conference fee. Daarnaast kun 
je op het EC een speciaal programma volgen. Als 
jij hiervoor als beste uit de bus komt, kun je een 
prijs winnen. Als dat geen extra goede reden is 
om mee te gaan!?

Op de websitekalender staat meer informatie 
over het EC, onder andere de link naar de website 
van het EC, alwaar je je op kunt geven voor een 
hotelkamer en een link naar het promotiefilmpje 
van het EC. Tot ziens in Aarhus van 9 tot en met 
13 juni! ■

www.ec2010.dk

Dit jaar vindt de Europese Conferentie (EC) plaats in Aarhus, Denemarken van 9 tot en met 13 juni. En sinds vele jaren wordt 

het EC weer eens voorgezeten door een Nederlander: Bertolt Daems! ‘Onze’ Bertolt is namelijk dit jaar de “EVP appointed 

to Europe”. EVP staat voor: Executive Vice President, oftewel 1 van de 4 mensen die direct onder de World President Roland 

Kwemain (JCI Cameroon) vallen.

“Explore, Learn & 
Share overgoten 
met een Danisch 
Green sausje”

Het milieuvriendelijkste Europese JCI Evenement: 
het EC 2010 te Denemarken! 

Tekst: Sicco Maathuis




