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Trainer workshop 'Wie is hier nou ambitieus?'
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filgerneei i
Wat is je huidige functie?
Ik ben sinds de zomer van 2005 freelance consultant.
Vanuit mijn eigen bedrijfje, supermanager.nl, probeer
ik een groot netwerk op te bouwen en van daaruit
opdrachten binnen te halen. Dit betreft voornamelijk
trainingen, workshops en advies op HRM gebied.
Wat is je levensmotto?
'Zit zoveel mogelijk in het zonnetje!' Dit kan je
letterlijk nemen in de vorm van vakantie vieren maar
ik bedoel dit juist ook in het werk. Zie de positieve

"•Geniet!"
kanten van het werk en geniet van successen,
goede gesprekken met collega's en dus de zon als
energiebron die in je zit.
Als je nu naar je leven kijkt: waar ben je het
meest trots op?
De moeilijkste vraag tot nu toe. Ik ben trots op wie
ik ben, op een aantal dingen die ik in het werk heb
gedaan maar wellicht wel het meest op hoeveel
mensen ik ken en de wijze waarop er een wederzijc;
waardering bestaat. Uiteindelijk gaat het bij mij toc^
om de relatie.
W a t zou je anders doen?
Niks. Eigenlijk ben ik gewoon tevreden over hoe rrrcarrière is gelopen en mijn privé situatie is ontstaan
Achteraf had ik wellicht bij de start van mijn carrière
meer bedrijven moeten bezoeken in plaats van 'op :e
gaan' in het werk voor één bedrijf.
Welke keuzes hebben de meeste invloed gehad
op w i e je nu bent?
De keuze om voor een grote organisatie te gaan werkena mijn opleiding. Dat vormt je enorm en geeft ook eereferentiekader voor alle bedrijven die je daarna bezoek:
De keuze om de techniek te verlaten en te gaan voor
een people management rol. De keuze om de bank te
verlaten en voor mezelf te beginnen.

Balans
W a t wilde je worden toen je nog een kind was?
Geen idee. Manager denk ik. Ik keek op tegen
mensen die in een mooi kostuum de deur uit ginger.
's morgens vroeg. Later ben ik me in de techniek
gaan interesseren (ICT) en is ook het management
om de hoek komen kijken.

