En w a t nu?
Gelukkig... Dat is natuurlijk een heel makkelijk
antwoord. Voor mij is de laatste jaren leuk werk
steeds belangrijker geworden. Het 'halen van de top'
en het verdienen van steeds meer geld is wat op de
achtergrond gekomen. Natuurlijk wil ik een bepaalde
status bereiken en wil ik niet teveel geldzorgen
hebben, maar het voelt erg goed als je betaald wordt
voor iets watje eigenlijk gewoon leuk vind om te doen.
Wat is je ideale balans werk/privé? Hoe vaak
ervaar je daadwerkelijk deze balans? Dagelijks,
maandelijks of bijvoorbeeld helemaal niet?
De balans werk/privé is zeer relatief. Ik heb geen
kinderen en mijn vrouw is momenteel ook zeer druk met
werk en studie. Dat betekent dat we echt de momenten
moeten kiezen om lekker met z'n tweeën op stap te
gaan of juist op de bank blijven zitten. Naast het werk
vinden we het beide ook erg belangrijk om wekelijks
twee keer te sporten en bij de volleybalvereniging zien
we ook een groot deel van onze vrienden.
Welke keuze met betrekking t o t de balans werk/
privé had je achteraf wellicht anders willen doen?
Eigenlijk is hier beter met een tip op te antwoorden:
luister naar je lichaam! De afgelopen jaren heb ik geleerd
dat er vele signalen zijn die aangeven dat de balans
enigszins verstoord is (of dat je je gewoon te druk maakt
om je werk of datgene wat er privé gebeurt).

Welke belangrijke keus heb je nog voor je
toekomst te maken?
Hmmm. Het is eigenlijk meer: is de ingeslagen weg
succesvol, dan kan ik daar voorlopig mee verder,
zoniet, dan moet ik uiteraard weer een keuze maken.
W i e is j o u w held (binnen en/of buiten de bank)?
Helden heb ik niet, maar een van mijn vorige bazen
binnen de bank is toch wel een soort 'vader binnen
het bedrijfsleven'. En dat weet hij ook.

Tips
Wat zou je talenten aanraden absoluut te doen
binnen ABN AMRO?
Jezelf blijven. Als de wijze waarop jij je werk doet,
met collega's omgaat en je eigen plan trekt past
binnen de route die ABNAMRO loopt dan zitje goed.
Zoniet, pas dan je ambitie eventueel aan maar nooit
wie je bent!
Heb je nog een boek- en/of een levenstip?
Geniet! Luister eens goed naar de verhalen van
enkele cabaretiers (Youp van 't Hek/ Harry Jekkers).
Het is komisch bedoeld maar er zit natuurlijk ook best
een boodschap in.

De Workshop
Dromen
Stel de mogelijkheden zijn ongelimiteerd, w a t is
dan je grootste wens/droom?
Een huis in Spanje. Klein eigen bedrijfje om toch een
beetje bezig te blijven en verder heel veel tijd bezig
zijn met sporten.
Wat w i l jij dat mensen over je zeggen?
Leuke jongen, eerlijk en geïnteresseerd in mensen.

W a t hebben de talenten gemist die niet aan j o u w
w o r k s h o p hebben kunnen deelnemen?
Als je niet de workshop 'Hoezo ambitieus?' op
1 december hebt gevolgd za! je altijd met vragen
blijven rondlopen. Vragen als: Ben ik te ambitieus?
Waar gaan mijn collega's eigenlijk voor? en:
Ben ik de toekomstige topmanager van ABN AMRO?
In de workshop zijn een test, voorbeelden en een
inspirerende video de basis geweest voor een
discussie over gezonde ambitie. Dit was voor velen
heel verhelderend en soms zelfs een opluchting.

