
Schrijvers krijgen geen letter op papier, schilders komen niet op gang zonder 
inspiratie. Het lijkt iets groots en ongrijpbaars. Toch beginnen de beste ideeën als 
kleine vonkjes. Inspiratie heeft wel de kracht in zich om uit te groeien tot iets groots. 

Mijn eigen leven draait op inspiratie. Als ik ‘de geest’ heb, 
krijg ik heel veel gedaan, van mijn kamer opruimen tot het 
schrijven van een projectplan. Zonder die ‘geest’ wil het 
maar niet vlotten, mét gaat het als een speer. Mijn inspiratie 
lijkt meestal van binnenuit te komen, maar soms zoek ik het 
bewust op en zet ik mezelf in een inspirerende omgeving, een 
cursus, een ontmoeting, een uitstapje. Als ik één nieuwe ge-
dachte of idee heb gehad tijdens een ontmoeting, ben ik daar 
niet voor niets geweest. Op die manier vertaal ik graag ideeën 
uit andere branches naar mijn eigen business.

Ik krijg inspiratie van vrouwen die hun hoofd boven het 
maaiveld uit durven te steken en daardoor de prachtigste 
dingen voor elkaar krijgen. Vrouwen die leiden zijn nog geen 
gemeengoed in onze samenleving; de stem van vrouwen is 
nog steeds ondervertegenwoordigd in de besluitvorming bij 
overheid en bedrijven. Dit themanummer biedt een mooie 
gelegenheid naar een paar prachtige vrouwen te luisteren voor 
inspiratie. Wat doen zij om vooruit te komen? En wat denken 
zij dat wij kunnen oppakken, individueel of met elkaar? 

Laat je inspireren!
Inspiratie is gratis. Het vermenigvuldigt zich vanzelf, als een 
lopend vuurtje. Ik interviewde drie vrouwen uit mijn eigen 
netwerk die ik bewonder: Marijke Krabben-
bos met wie ik een persoonlijk lijntje heb, 
Julia Wouters die ik tijdens een training heb 
ontmoet en met wie ik nog eens een keer kof-
fie zou gaan drinken. En Nicolette Loonen, 
met wie ik alleen een LinkedIn connectie heb, 
maar die ik al wel een tijd volg vanwege haar 
acties. Kortom: drie prachtige sterke vrouwen, 
elk met een eigen missie. 

Inspiratie 
als gangmaker
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Inspiratie als brandstof
Marijke Krabbenbos is ondernemer sinds 2006. Met 
creativiteit als basis begon ze voor zichzelf met het bedrijf 
IdeaCompany. Marijke is een echte verbinder, dat bleek 
wel heel duidelijk tijdens het gesprek dat ik met haar had. 
Ze is niet bang nieuwe dingen uit te proberen en de meest 
aansprekende ideeën te realiseren. Een van haar succesvolste 
projecten is het vrouwennetwerk Bites & Business, dat intus-
sen 25 vestigingen heeft in Nederland. Het is klein en simpel 
begonnen aan haar keukentafel met een lekkere maaltijd en 
gesprekken met de vrouwen die ze uitnodigde, gesprekken 
zonder agenda. Gewoon bij elkaar gaan zitten en praten over 
het ondernemerschap. Dat er geen agenda vooraf is, vindt 
Marijke heel belangrijk. In zulke gesprekken komt van alles 
aan de orde. Vrouwen vertellen waar ze mee bezig zijn, waar 
ze input voor zouden willen, wat ze nog willen weten en die 
dingen vragen. “Met elkaar weten we zóveel”, zegt Marijke, 
“kennis, ervaringen, ideeën, meningen en contacten. Het kost 
jou niets om het aan mij te geven en voor mij kan het van 
heel grote waarde zijn.” 

Dat ze brainstormen en ideeën bedenken heerlijk vindt, blijkt 
maar weer uit haar recente initiatief: de bedenktank. Er zijn 
zoveel ideeën en oplossingen onder gewone mensen, die vaak 
niet verder komen dan een ingezonden brief in de krant. In 
10 brainstormsessies over 10 onderwerpen worden ideeën 
verzameld voor Nederland, met mensen die zich daarvoor 
aanmelden. Een vijftigtal uitgewerkte ideeën wordt uitgege-
ven in een boekje dat wordt gelanceerd op 21 april, World 
Creativity Day.

Marijke heeft zelfvertrouwen en ze is geen perfectionist. Twee 
eigenschappen die helpen veel dingen voor elkaar te krijgen. 
“Bij mij zit er niet veel tijd tussen idee en uitvoering”, zegt ze. 
“Dat kan 5 minuten zijn. Ik hoef er niet uren over te dubben 
of het tegen 17 mensen aan te houden. Ik word heel blij van 
mijn eigen ideeën en hupatee!”

Marijke komt op ideeën en krijgt inspiratie door te praten 
met mensen, maar ook tijdens bijeenkomsten waar anderen 
vertellen. Ze maakt kleine krabbeltjes en legt dan contact 
via LinkedIn. Daar verzamelt ze mensen. En ze wil er nog 
meer. Het liefst zou ze van elk beroep in Nederland een leuk 
iemand willen leren kennen. Vrouwen maar ook mannen. 
Ze verzamelt mensen vanuit haar diepe wens iedereen te 
kunnen helpen met een contact uit haar netwerk. Er kunnen 
nog meer ideeën bij in haar hoofd en nog meer mensen bij 
haar verzameling. 

Als ik haar vraag welke tip ze heeft voor ons als image profes-
sionals, glimlacht ze. 
•   “Jullie zitten in de verpakkingsindustrie”, zegt ze “en de 
     verpakking is ontzettend belangrijk. Dat weet Unilever, 
     dat weet Iglo. Inhoud is van belang, maar ook de ver-
     pakking is ontzettend belangrijk. Daar waar managers 
     zijn, mensen presentaties geven, mondeling gecommu-
     niceerd wordt, wordt dat nog vaak vergeten. Bij producten 
     is het helder. Als ik met grafisch designers praat, vertellen 
     ze vaak dat ze verpakkingen maken. Er is een nieuw 
     product en natuurlijk moet daar een verpakking voor 
     worden gemaakt. Die verpakking is heel belangrijk. 
     Dus komt hij er. Daar waar het gesproken woord het 
     product is, dus voor sprekers, politici, professionals, zijn 
     jullie de verpakkers. Kijk maar eens vanuit dat perspectief 
     naar jullie vak en kijk dan welke ideeën dat oplevert.” 
•   “Stel vragen! Op de juiste manier: vertel iets over jezelf, leg 
     de situatie uit, vertel wat je wilt gaan doen en stel je vraag. 
     Als een vraag alleen meer vragen oproept, is het geen  
     goede vraag.”
•   “Voor je branding: noem altijd je naam: je voornaam én 
     je achternaam. Ga op podia staan en workshops geven, 
     waardoor meer mensen je leren kennen.” 

30

INTERVIEW



Inspiratie als visie
Ik spreek met Nicolette Loonen. Ons gesprek begint aan de 
keukentafel, een grote ovale donker houten tafel. Het is een 
plek waar veel gesprekken beginnen, vertelt Nicolette. Al 
snel komen de verhalen. Ze is pas ondernemer sinds 2017. 
Daarvoor werkte ze als accountant bij KPMG. Ze maakte de 
switch omdat ze zich begon af te vragen wat haar persoonlijke 
bijdrage kon zijn aan de wereld. Ze blijkt een bruggenbou-
wer te zijn die mensen, bedrijven en belangen met elkaar 
verbindt. 

Direct na de financiële crisis in 2008 had de financiële sector 
een flinke deuk opgelopen. Bij het evalueren van wat de 
sector kon leren van de crisis bleek dat de stem van vrouwen 
nauwelijks werd gehoord. Ze besloot dat er 
iets moest gebeuren, startte een LinkedIn 
groep en initieerde een event voor vrouwen 
uit de sector waar onverwacht 200 vrouwen 
op afkwamen. Hiermee was de basis gelegd 
voor het WIFS netwerk (Women in Financial 
Services). Het netwerk bestaat nog steeds; het 
is nog niet overbodig geworden. 

Haar eigen interesse verschuift intussen in de 
richting van duurzame ontwikkeling. Er moet 
echt iets gebeuren, vindt ze “de wereld staat 
in brand.” Samen met nog 3 andere onder-
nemers, allemaal vrouwen, richtte ze TOSCA 
(Tribe of Sustainability Change Agents) op. 
Met TOSCA staan ze als strategisch partner 
grote bedrijven bij om het realiseren van hun duurzaam-
heidsdoelstellingen te versnellen. Ze is dus niet bang groot te 
denken, haar ideeën uit te spreken en stappen te zetten. 

Dat ze naam voor zichzelf heeft opgebouwd is een bijpro-
duct. Ze heeft een drang het verschil te maken. Ze pakt het 
podium om het verhaal te vertellen dat ze belangrijk vindt en 
daarmee anderen te inspireren. Zo beweegt ze heel organisch 
in de richting van de stip die ze op de horizon heeft gezet: 
een beweging op gang krijgen van mensen die verandering tot 
stand brengen, een change agent zijn. Ze heeft bewust geen 
vastomlijnd plan om daar te komen. Liever staat ze open voor 
interessante en belangrijke zaken die gaandeweg op haar pad 
komen en die ze met een vastomlijnd plan misschien over het 
hoofd zou zien. 

Om de juiste partners om zich heen te krijgen, vertelt ze 
over haar ideeën in persoonlijke gesprekken. Als ze ziet dat er 
een vonkje overspringt, gaat ze verder. Maar het blijft altijd 
los-vast. En dat wil ze ook zo: ’In vrijheid gebonden’ als een 

zwerm bijen of een vlucht spreeuwen; mensen kunnen altijd 
weer een andere kant opgaan. En dat is goed. 

Welke tip heeft ze voor ons om een serieuze part-
ner te worden bij bedrijven en de overheid? 
De vraag speelt ook voor Nicolette zelf: hoe krijg je een voet 
tussen de deur? 
•   Blijf bij jezelf. Wees helder over je toegevoegde waarde. 
     Dan voelt het niet als iets wat je te verkopen hebt, maar 
     iets wat je te bieden hebt. 
•   Werk aan je zichtbaarheid als beroepsgroep en leer de taal 
     van bedrijven spreken. 
•   Trek meer samen op, in plaats van ieder voor zich. 

Een van haar motto’s is: “Als zich een kans voordoet, grijp 
hem aan met beide handen. Ga ervoor. Dat zouden veel meer 
vrouwen moeten doen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? 
En als iets niet lukt, wat kun je ervan leren voor een 
volgende keer?” 
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Inspiratie als baken
De derde vrouw die ik ontmoet is Julia Wouters, politico-
loog. Zij coacht vrouwen in de politiek en het zakenleven om 
‘bewust authentiek’ te zijn. “Van vrouwen wordt vaak gezegd 
dat ze zo weinig zelfvertrouwen hebben”, zegt ze “maar hoe 
kan het ook anders als je steeds te horen krijgt dat je er vrou-

welijk uit moet zien, maar niet te vrouwelijk, dat je aardig 
moet zijn, maar ook hard. En als je dan hard bent, dan ben 
je een bitch. Je doet het niet goed, of het deugt niet. Wat je 
ook doet, het klopt niet. Daar word je onzeker van. Het zijn 
subtiele boodschappen die vrouwen krijgen. En voor je het 
weet ben je jezelf voortdurend aan het aanpassen. Het is tijd 
dat vrouwen denken: Dit is hoe ik me prettig voel, dit is hoe 
ik me wil profileren. Wen er maar aan!” 

Als voorbeeld noemt Julia haar grote rolmodel van dit mo-
ment: Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland. Hoe zij, 
ogenschijnlijk alle regels negerend, naar voren treedt, vertrou-
wen wekt en handelt. “Ze gaf, net nadat ze haar kind naar 
bed had gebracht een Facebook live persconferentie, waarin 
ze in haar joggingtrui, zorgvuldig formulerend een bood-
schap van begrip en troost de wereld in stuurt. Alles wat in 
mediatrainingen wordt gezegd dat je niet moet doen, doet zij 
wel: het haar nonchalant los, omhoog kijken als ze nadenkt. 
En toch komt haar boodschap aan. Mensen vinden het een 
verademing. Ze richt zich namelijk direct tot de mensen. 

Vorig jaar toen ze in Nieuw-Zeeland in lockdown gingen, 
sprak ze direct de kinderen aan: over de paashaas en de 
tandenfee die beiden een essentieel beroep hebben en dus 
door konden gaan met hun werk. Maar ook, dat de paas-
haas het nu wel extra druk had en mogelijk niet overal kon 
komen. Zij laat zien dat wanneer een leider, troostend, 
empathisch en simpel communiceert, daar een waanzinnige 
troostende kracht van uitgaat. Wat een tegenstelling tot onze 
politici die over mensen spreken en ons op die manier in 
hokjes plaatsen: kwetsbare ouderen, kinderen die het moeilijk 
hebben. Dan denk je toch nooit ‘dat gaat over mij’? 

Julia werkt ook met teams om 
diversiteit en inclusiviteit te verster-
ken. Bedrijven lopen het gevaar dat 
prachtige vrouwen die met veel zorg 
zijn aangetrokken in no time verpie-
teren binnen de organisatie, omdat 
de organisatie niet inclusief genoeg is. 
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Vrouwen met een migratieachtergrond, zelfs uit de tweede of 
derde generatie hebben het nog moeilijker. Vrouwen mogen 
meedoen, mensen met een migratie achtergrond mogen mee-
doen in dit land, maar wel volgens de heersende regels. 
De boodschap is te vaak: als je iets wilt en daar alles voor 
doet, kun je alles worden. Dat vindt Julia een giftige bood-
schap, die leidt tot burn-out. Het moet voor gewone vrouwen 
mogelijk zijn in bepaalde posities te komen, net zoals dat voor 
gewone mannen mogelijk is. 

Heeft Julia advies voor ons als beroepsgroep?
“Ik was bij iemand voor een kleuradvies. De boodschap die 
ik kreeg kwam hierop neer: alle kleuren die je mooi vindt en 
waar je van houdt, moet je nooit meer dragen. Ik zou nooit 
meer naar iemand gaan die me adviseert over kleur sinds-
dien... Zij heeft geprobeerd mij mezelf af te nemen. Gelukkig 
heb ik dat advies meteen naast me neergelegd”. 
•   Volgens Julia moeten we aansluiten op wat een vrouw 
     zelf wil, hoe ze zichzelf wil laten zien en haar helpen met 
     de uitvoering. “Vertel daarover in je communicatie”, 
     zegt ze. ”Je moet het heel erg concreet maken: wat gebeurt 
     er zonder en wat gebeurt er mét wat jullie toevoegen? 
     Woorden vinden die beschrijven wat je doet en welk 
     probleem je nu eigenlijk oplost.”
•   “Het beeld van werken met een imagodeskundige is dat 
     je anders wordt. Terwijl het gaat om authenticiteit, dicht 
     bij jezelf te blijven. Mensen houden van stereotypen, 
     imagodeskundigen ook. Daarom zijn mensen heel bang 
     dat hen iets wordt opgeplakt dat niet bij hun persoonlijk-
     heid past. Het is belangrijk dat te doorbreken.” 
•   “Een goede imagodeskundige, die je leert hoe je zorgt dat 
     je kleding lekker zit en dat je toch een bepaalde 
     professionaliteit uitstraalt en welke kleine accenten je legt. 
     Dát is heel prettig. Welke merken horen daarbij? Zelf  
     heb ik eindelijk een paar merken gevonden. Ik kan blind 
     op internet kiezen, de maten passen mij, ik vind de stoffen 
     fijn en die passen bij mijn levensstijl. Ik trek het aan en ik 
     ben aangekleed. 

Het zijn die kleine dingen die maken dat je gelukkig wordt. 
Je eigen stijl bepalen vanuit wat belangrijk is voor jou? Het 
zou mooi zijn als je niet drieënvijftig moet worden om dat te 
ontdekken, maar dat iemand je daarop kan wijzen: wat past 
bij jou? En waar vind je dat?” 

Terugkijkend
Ben je geïnspireerd? In het gesprek met Julia merk ik dat 
wij als image professionals misschien nog vaak bezig zijn de 
‘oude’ door mannen geschreven regels te laten voortbestaan. 
Voordat je het weet zijn we rolbevestigend bezig, in plaats 
van de micro-revolutie van vrouwen te bevorderen. Vooral 
de jonge generatie vrouwen treedt prachtig, vrouwelijk en 
onbevangen naar voren. Zo kan het ook. 

Misschien zijn wij ook te veel bezig op ons eigen kleine 
eilandje en te veel gefocust op onszelf, op overleven en geld 
verdienen. Wat zou er gebeuren als we samen een inspire-
rend initiatief zouden starten waar de wereld echt op zit te 
wachten?

Wat kunnen wij leren uit deze gesprekken? 
Als rode draad in deze drie gesprekken zie ik dat deze 
vrouwen alle drie warm lopen voor een grote toekomst, 
voorbij hun eigen identiteit. Ze hebben iets groots voor ogen, 
dat ze niet in hun eentje voor elkaar krijgen. Ze zijn ergens 
toe geïnspireerd en kijken of ze anderen daarin mee kunnen 
krijgen en zo krachten te bundelen. Of het nu gaat om het 
verminderen van eenzaamheid, het versnellen van duurzame 
ontwikkeling of diversiteit en inclusie nastreven in bedrijven 
en de politiek; al deze doelen verlangen inspiratie en com-
municatie. Maar ook: al die zaken zijn als een klein vonkje 
begonnen aan een (keuken)tafel. Het verschil is dat deze 
vrouwen het daar niet bij hebben gelaten. Ze zijn in actie 
gegaan en nu leiden ze een beweging. 

Heb jij ook zo’n inspirerende keukentafel? 
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