
Samenwerken stimuleren, conflicten 

voorkomen/oplossen 

              Een korte kennismaking 

 

Wat zien en voelen we vandaag de dag? 

Samenleven en samenwerken, innovatief, 

praktisch, met hoofd en met hart, wordt 

steeds belangrijker. Daarbij kunnen conflic-

terende belangen oplossingen In de weg 

zitten. Ik help u bij transformatie. 

 

Wat kan ik voor u doen? 

Waar heeft u behoefte meer effectiviteit in 

samenwerking? U kunt mij benaderen voor 

diensten op verschillende niveaus: voor me-

dewerkers en voor leidinggevenden. Multi-

disciplinair en over de grenzen van afdelin-

gen en organisaties werken is nodig om alle 

belangen serieus te nemen en voor synergie. 

Vertrouwen kun je niet krijgen, alleen geven 

Mijn benadering helpt bij samenwerken en 

voorkomt conflicten, van klein tot groot. 

Waar er conflicten zijn verdwijnt hun be-

staansgrond. Ik help grenzen te verleggen, 

tot anders denken en doen te komen. De 

mensen staan centraal. Zelf ben ik als mens 

natuurlijk ook voortdurend in ontwikkeling. De 

eigen vragen van mensen met wie ik werk, 

zoals: „wie ben ik‟, „wat wil ik zijn‟, over „wor-

den‟, over waarden, komen soms ook aan 

de orde. Dat kan tot dieper inzicht leiden en nieuwe energie scheppen.  

 

Mensbeeld 

Centrale waarde is dat ieder mens in iedere rol evenveel waard is: „evenwaardig‟ is. Zie ook 

mijneu.eu/afbeeldingen/interview.pdf. Mijn visie en ervaring staan in twee boeken en in nog onge-

publiceerd materiaal. Maar het gaat niet om boeken maar om mensen. Het door mij ontwikkelde 

„verdiepende wederkerigheid‟ is een mogelijke werkvorm. Meer mensen zien dat het daadwerkelijk 

helpt naar een betere mens, organisatie, maatschappij en natuur.  

 

Mensen tot hun recht laten komen 

Leven en werken is een kunst. Ik zet me in als instrument, met hart en ziel, als een proactieve, ge-

voelige en praktische samenwerker en luisteraar. Ik studeerde economie en werk als innovatieadvi-

seur en informatiemanager. Veel van mijn  

competenties ontwikkel ik in de praktijk.  

Mijn passie is om mensen mee te helpen 

tot hun recht te komen. 

 

Wanneer we tot samenwerken komen 

Betaling wordt achteraf bepaald, naar  

de waarde voor u als opdrachtgever.  

Als deze tekst u aanspreekt: een nadere  

kennismaking kan altijd.  

SUCCESSEN zijn er in uiteenlopende  sectoren: 

 

o meer mens- en communitygerichte activiteiten: 

- jongeren in Nederland meehelpen hun leven op te bou-

wen; we deden ook ervaring op in Curaçao; 

 
- organisator van bijeenkomsten met ouders en jongeren 

over hun interactie waardoor ze beter met elkaar praten; 

- individuele gesprekken in leefsituaties van mensen waar-

door “nieuwe deuren” open gaan; 

- in gesprek bij een moskee in een provinciestad; 

- voor MinVWS voorbereiden van invoeren van  micro-

kredieten in NL voor micro-ondernemers;  

- mede-oprichter van Habitat for Humanity Chili: bouwt 

huizen voor mensen die moeilijk een hypotheek krijgen; 

- campagneleider van Midden-Oosten peace program 

“Peace will come why not now”. 

 

o meer organisatiegericht: 

- helderheid voor (pleeg)ouders in relatie tot de complexe 

organisatie van de Jeugdzorg; 

- laten zien dat, en hoe, organisatie en haar ICT-projecten 

perfect in elkaars verlengde kunnen liggen, dat dat 

bovendien draagvlak creëert en sneller, beter en 

goedkoper werkt; hierover is er een specifieke flyer; 

- dialoog toepassen, games, met (voor)-oordelen werken 

en het helder maken van processen bij Atos Origin, Albert 

Heijn, Europol, en veel andere organisaties, afdelingen en 

bedrijfsonderdelen die (beter) moeten samenwerken;  

- ideeëngeneratie, -realisatie en –management. 

IDA Innovatie 

mensen helpen die zichzelf ontwikkelen 
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