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Hilti is the partner for construction professionals worldwide. Technologi-
cally leading products and systems increase the productivity of Hilti’s cus-
tomers. They benefit from innovation, comprehensive advice as well as 
professional service, and thus generate clear added value. 

Niet Producten, diensten of services zijn het belangrijkste bij Hilti, 
maar de mensen in de organisatie zijn het belangrijkste kapitaal 
van onze organisatie.
‘Our Culture Journey’ neemt dan ook een prominente plaats in in 
ons Business Model. Hilti is ervan overtuigd dat enthousiasme en 
op waarden gebaseerd gedrag een sleutelrol speelt in het verwe-
zenlijken van ons doel.

(Bron: hilti.com, april 2011)

(Bron: hilti.nl, april 2011)
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Abracadabaret is een on-

dervereniging van de Delftse 

Studenten Vereniging Sint 

Jansbrug en is rond 1992 op-

gericht. We bestaan uit stu-

denten met een passie voor 

het verzinnen en uitvoeren van 

grappige sketches.

www.abracadabaret.nl of 
www.sintjansbrug.nl

Editorial
Op een zonnige zaterdagmiddag in maart 
zit ik met een vriendin in een café in Delft. 
Aangezien Micaela Rydell (de vriendin in 
kwestie) net begonnen is als adviseur en ik 
advies nodig had, had onze ontmoeting dus 
een extra dimensie. 
We hebben het over Williswijs. Wat wil ik 
nu eigenlijk met Williswijs, wat is de visie 
van Williswijs en waarop is het een visie? 
Mica geeft het advies van het maken van 
een glossy, of een magazine van Williswijs, 
waarin ik wat meer ruimte hebt om ideeën 
uit te leggen. Ik vond het een geweldig idee 
en ben bijna direct aan de slag gegaan.
Maar het maken van de glossy was zo mak-
kelijk nog niet. Het ontwikkelproces was 
bizar en gehaast. Ik hou van schrijven maar 
veel oefening heb ik er niet in, ik weet vaak 
niet goed hoe ik de juiste zinnen moet for-
muleren en schrijf zoals ik spreek, met veel 
komma’s. Alle artikelen zijn door mijzelf 
geschreven, tenzij anders vermeld is. Verder 
zijn alle foto’s door mij, of door vrienden 
van mij gemaakt, op plaatsen waar ik op het 

moment van de foto was. 
Er komen verschillende organisaties naar 
boven in de glossy. Ik heb bij deze organi-
saties of gestudeerd of gewerkt en ik draag 
al deze organisaties een zeer warm hart toe. 
Ik maak geen officiële colofon want de 
hoofdredactie, founding editor, art direc-
tion, vormgeving, chef redactie, chef beeld, 
tekstredactie, uitgeverij, marketing, sales, 
finance en ga zo maar door, dat ben ik al-
lemaal zelf. 
Nog één ding, ik vind dat wijsheid komt met 
vergaren, niet met de jaren. Natuurlijk is het 
wel zo hoe meer jaren je leeft hoe meer kans 
tot vergaren je al hebt gehad. Op het moment 
dat ik dit schrijf ben ik bijna 29. Mijn idee-
en zijn een ineenvoeging van wat ik tot nu 
toe hebt vergaard. Mijn meningen zijn niet 
uniek of meer of minder waar dan die van 
een ander. Dit is een persoonlijk magazine 
waarmee ik hoop een beeld over Williswijs 
te geven. Vol trots presenteer ik de glossy 
Williswijs mooi weer 2011!

Willemijn
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Vindt geluk in werk
Er zijn veel mensen die graag de volgende uitspraak 

hanteren: ‘je leeft niet om te werken, je werkt om te 

leven!’ Dit lijkt een positieve uitspraak van mensen 

die genieten van het leven. Toch ben ik het als le-

vensgenieter niet met deze uitspraak eens en wil ik 

nog weleens in discussie raken met mensen die dat 

niet begrijpen. Onze onenigheid komt vooral voort 

uit een verschillende gedachte over de definitie van 

werk. Levensgenieters die het met mij oneens zijn 

(zijn het eigenlijk wel met mij eens, dat ga ik duidelijk 

maken) vinden dat ‘werken’ gelijk staat aan ‘betaald 

worden’ of ‘geld ontvangen’. Maar dat klopt niet. 

Werken is volgens mij het creëren van hulpmiddelen 

en op die manier iets toevoegen aan je wereld. De 

uitspraak die veel mensen zo logisch in de oren klinkt, 

klopt dus niet omdat er een verkeerde definitie voor 

‘werk’ wordt gebruikt. Voor het stukje waarde dat je 

creëert ontvang je geld en zo geeft de maatschappij 

haar waardering voor datgene dat je hebt gecreëerd. 

Met dit geld kan je vrijheid, onafhankelijkheid, va-

kanties, ervaringen etc. kopen en daarmee koop je 

weldegelijk een deel geluk. Bovendien zit het in de 

mens om creëren, wij zijn creators en hebben hulp-

middelen nodig om te overleven. Sterker nog, op dit 

moment bevinden we ons in een situatie waarin we 

zoveel hulpmiddelen hebben gecreëerd dat we ex-

treem afhankelijk van de hulpmiddelen zijn gewor-

den, denk maar aan het Internet. Mijn conclusie is 

dat mensen vanuit zichzelf creëren om te overleven 

Toen de Oude Grieken Prometheus en 
Epimetheus van hogere hand de taak kre-
gen om alle dieren eigenschappen te ge-
ven, ging Epimetheus enthousiast aan de 
gang. Toen ze als laatste de eigenschap-
pen aan de mens wilden geven, kwam 
Prometheus erachter dat alle eigenschap-
pen al door Epimetheus waren vergeven. 
Prometheus ging te werk en hij maakte 
een nieuwe eigenschap die hij aan de 
mens gaf: denkvermogen. Met het idee: 
‘als we geen eigenschappen meer hebben 
dan geven we ze de eigenschap waarmee 
ze hulpmiddelen voor zichzelf kunnen 
creëren’. 

en daarmee dus inderdaad leven om te werken (niet 

om betaald te worden). Maar...

...daarmee ben ik er nog niet helemaal. De hele uit-

spraak ‘je leeft niet om te werken, je werkt om te 

leven!’ is überhaupt vreemd, ook al draai je ‘m om! 

Is het niet heel raar om leven en werken als twee 

verschillende dingen te zien, is werken niet ook le-

ven? En kunnen we niet gelukkig leven in ons werk? 

Als werk geen middel is tot leven maar leven zelf! 

Creëren is ook geluk creëren. Je brood op de plank, 

je vrijheid en je vakantie verdienen door iets te creë-

ren waar je achter staat en, en dit is nog belangrijker, 

waarvan je niet alleen het resultaat fantastisch vindt 

maar het proces evenzo. 

Tja, het lijkt maar aan weinig mensen weggelegd: 

van je hobby je betaalde werk maken. De mensen 

die het wel lukt zijn degene die een duidelijke pas-

sie voor iets hebben, daar heel veel tijd in steken en 

op deze manier goed worden in wat ze leuk vinden. 

Daarnaast hebben ze ook gewoon een beetje geluk 

gehad.

Willemijn Brouwer

beschrijft 
wat 
haar 
bezig 
houdt
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Bij velen begint het probleem bij het niet weten wat 

je passie is, terwijl dat helemaal niet zo moeilijk is. 

Passie hoeft niet één specifieke uitlaatklep te zijn. 

Passie komt terug in alles waar je enthousiast van 

wordt, waarvan je moet lachen en waarvan je blij 

wordt. Het is dingen doen die gelukkig maken! Door 

daar mee bezig te zijn heb je elke dag een lentedag-

gevoel en creëer je ondertussen je eigen vakman-

schap. Zeker als hoogopgeleide professional ben je 

het aan jezelf verplicht om bij jezelf na te gaan wat 

je écht wilt. Je hebt al zoveel geluk gehad in het le-

ven, dat je op dit moment bij de top 1% van de we-

reld behoort als het om keuzemogelijkheden gaat. 

Het is over het algemeen voor ons veel makkelijker 

te doen waar we blij van worden en daar ons geld 

mee te verdienen dan bijvoorbeeld voor iemand uit 

Bangladesh. Mijn oproep aan iedereen om dat ook 

te doen en te staan voor wat je belangrijk vindt. Wijs 

is diegene die geluk vindt in het proces en niet in het 

resultaat. Ik wil wel duidelijk maken dat ik niet zeg 

dat het resultaat niet belangrijk is. Het resultaat is de 

waarde van het werk dat je aflevert en dat zou dus 

moeten bijdragen aan het geluk in de wereld. Doelen 

kunnen geluk expliciet maken maar te gefocust zijn 

op het doel verlies je je leven in het proces. Vrij geluk 

is dat je altijd kan genieten van het moment, zelfs als 

je stront chagrijnig bent. Dus mijn oproep aan alle 

professionals: vindt geluk in werk.

DeLimes | een Sterk NetMerk is een netwerk van actievelingen die gedreven zijn 
door hun gedeelde passie voor organiseren vanuit de kracht van mensen. Het 
merk dat hen verbindt staat voor samen schitteren, vakmanschap en gedeelde 
waarden.
Nieuw organiseren noemen we dat. Voorbij de afgeleefde Angelsaksische model-
lenwereld. Gebaseerd op doorleefde Rijnlandse tradities. Klaar voor de 21ste eeuw.
Je brood verdienen, zonder concessies aan wat je ten diepste drijft. Dat is ons ide-
aal. En dat proberen we ook zelf in de praktijk te brengen. Commerciële en niet-
commerciële activiteiten lopen dan ook dwars door elkaar heen. Wat weer leidt tot 
allerlei activiteiten waarmee we de wereld menen een dienst te bewijzen.

(Bron: www.delimes.nl, april 2011)



KITT L
“HAAL HET BESTE UIT ELKAAR”

In september 2009 start de derde 
traineepool van het Nederlands 
Cetrum voor Sociale Innovatie. 
Willemijn Brouwer is een van de 
acht trainees. Met z’n achten ont-
werpen zij een dienst waarvan ze 
niet hadden verwacht dat het zo’n 
succes zou zijn. Hierbij presente-
ren ze de Talent Toolkit!

“De Talent Toolkit richt zich op 
de menskant, waarbij ieder 

individu centraal staat” 

“Het gesprek staat 
centraal” 

“Ik ben 
bang dat men-

sen binnen mijn bedrijf niet 
durven op te schrijven wat ze willen leren 

omdat als teken van zwakte zien” 

“Leuk dat stan-
daard: ‘wie-ben-

jij’, ‘wat-doe-je’ en 
‘hoe-gaat- het’-

gesprekken opeens 
veel meer diepgang 

krijgen!”

 “Je 
ontdekt en be-

spreek als collega ook je talenten 
die je wellicht niet inzet voor je functiepro-
fiel maar wel in huis hebt. Dit zorgt ervoor 

dat je gezien wordt om ook op andere wijze 
iets voor je collega’s en/of organisatie te 

kunnen betekenen” 

Met de Talent Toolkit verbinden we mensen, maken we talent zichtbaar, 
faciliteren we kennisdeling en stimuleren we de benutting van ontwik-
keling van talenten.
Het is onze overtuiging dat er veel meer talent in een mens schuilt dan 
direct zichtbaar is, dat mensen elkaar meer kunnen leren dan ze in 

eerste instantie denken en dat mensen en 
organisaties meer uit zichzelf kunnen 

halen door te delen.
Talent Toolkit: Haal het beste uit 

elkaar!

KITT L

i    www.talenttoolkit.nl

e   team@talenttoolkit.nl

t    +31 (0) 10 205 27 80

“Er blijken verborgen 
talenten in de groep te 

zitten”



MSc Programme

Strategic Product 
Design

that drive strategic product design. Other aspects of 
the programme include product launch, analysis of 
economic rationales, and the international dimension 
of product development. Ultimately, you will acquire 
the skills to help companies to conceptualise, develop 
and introduce strategically sound, sustainable and 
commercially successful products and services for 
clients and customers who live and act in the real world.

Mastering the Fuzzy Front 
End of product development

Career prospects
Graduates are extremely well prepared to move into 
positions as strategic designers, product or brand 
managers, new product development project leaders, 
innovation consultants, design and brand consultants, 
and innovation managers. Some graduates choose to 
go into research, either in the commercial world or in 
academia. SPD-graduates have been hired by firms 
such as TomTom, Philips, Océ, TNT, KPN, T-Mobile, 
L’Oreal, Samsung, DSM, Exact, Fronteer Strategy, and 
Sunidee.

Programme specialisations
The SPD programme offers several ways to further 
specialise and to acquire expertise in particular 
SPD-related topics. Students interested in academic 
research are encouraged to participate in existing 
research projects within the portfolio, but they may 
also pursue a personal interest within the same area. 
Alternatively, with an appropriate selection of elective 
courses, students may use the specialisation to gain 
more in-depth knowledge of particular SPD topics. 
As is the case for all TU Delft MSc programmes, it is 
possible to receive an annotation on sustainability
or entrepreneurship.

The SPD programme offers two specialisations:
Advanced Automotive Design:•	  focuses on the 
automotive design process, and the ability to 
apply that knowledge in solving design problems. 
It provides a framework for a new generation of 
automotive designers. You will help develop 
innovative, appropriate solutions to meet the 
needs of the automotive industry and more 
generally, the needs of society.
Retail Design: •	 focuses on the design of physical 
and virtual retail spaces such as shops, shopping 
malls and WEB stores. Students will gain a strong 
understanding of the customer and of customer 
needs and expectations. With the availability of 
new technology tools, a retail designer can help 
marketers and retailers to create unique 
experiences that connect with customers on a 
deep, emotional level.

Great products don’t just happen. Behind the best 
products is a development process which begins 
with careful consideration of markets needs, the 
competitive environment, consumer preferences, 
corporate resources, the existing product and brand 
portfolio, and of course, form and function. The MSc 
programme in Strategic Product Design offers the 
tools to successfully exploit market opportunities – 
and create great products – by thinking strategically 
about product design and development.With the help 
of techniques such as market and trend analyses, 
and by giving consideration to future scenarios, 
government policies, environmental requirements and 
new technologies, you gain insight into the processes 

Strategic product Design (SPD) 2010.indd   1 14-09-2010   13:43:55

Bron: www.io.tudelft.nl (april, 2011)

How to Nurture Future Leaders
Design thinking brings creative techniques to business. 
The only problem? No one can agree on how to teach its 
methods

By Venessa Wong

(Wong is a lifestyle and real estate reporter for Bloomberg Busi-

nessweek)

It’s a scary time to be a new graduate. But some seem more 

optimistic than others.

Around the world, graduates are emerging from interdis-

ciplinary master’s programs that integrate design, techno-

logy, and business. These professionals are trained in “de-

sign thinking.” Sure, it’s the latest trendy term to sweep 

the business world, but it’s a technique that designers and 

executives alike hope may help to provide a solution to 

some of the world’s serious challenges.

The only problem? There’s no consensus on how to teach 

it. And there’s no agreement on where these thinkers 

should spring from. Should design schools create more 

business-focused creatives, or should business schools 

foster creative thinking in their MBAs? For now, both ap-

proaches to innovating education are rolling out, and both 

types of programs appear on the 2009 BusinessWeek D-

school List.

DIFFERENT PROGRAMS, DIFFERENT RESULTS

As departments build on their unique strengths to formula-

te new programs, varied results have emerged. Some pro-

grams are co-taught by professors from design, business, 

and other departments, such as at Stanford’s Hasso Platt-

ner Institute of Design (d.school). Others, such as a part-

nership between three schools in Helsinki, bring together 

students from various universities for cross-disciplinary 

project work. Another approach: dual degrees in business 

administration and design, such as the MBA and Master’s 

in Design program from Illinois Institute of Technology.

Despite the different approaches, the programs have a 

similar aim: to merge design, business, and technology. 

Als industrieel ontwerper, en zeker als industrieel ontwerper met een achtergrond in Strategic 
Product Design kan je niet om Design Thinking heen. Het is helemaal hot. Ik ben in principe voor-
stander van Design Thinking. Het gebruiken van creatieve processen om radicaal te innoveren in 
het bedrijfsleven klinkt mij als muziek in de oren en dat is ongeveer wat Design Thinking inhoud. 
Het doel daarvan is nieuwe en echte andere diensten en producten bedenken die waarde hebben 
voor mensen, producten en diensten die echt wat betekenen voor mensen: oftewel hulpmiddelen 
waar we gelukkig van worden. Helaas gebruiken sommige bedrijven het als manier om hulpmid-
delen te ontwikkelen waar zij rijker van worden. Daardoor creëren ze behoeftes die echt niet ge-
lukkiger maken. Ik noem een nieuwe geur voor in je huis (ambi pur), dat gaat echt nergens over. 
Hieronder vind je een artikel uit Businessweek waarin verteld wordt dat design thinking interes-
sant is in business. Er wordt verteld dat de toekomstige ‘new business developers’ van design scho-
len kunnen komen. Strategic Product Design staat in de top 30 van de zogenoemde ‘D-schools’, en 
daar ben ik natuurlijk trots op.  Ik plaats dit artikel in de glossy omdat het wat meer achtergrond 
geeft over de manier van denken die mij is aangeleerd tijdens mijn studie.

Design Thinking
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Professors urge students to value cross-disciplinary team-

work, to defy inclinations and shatter silos. The theory: 

Working across functions will offer fresh perspectives on 

perennial problems and generate more comprehensive and 

original results. The goal is to combine creative confidence 

and analytic ability, says David Kelley, founder of Stan-

ford’s d.school and design consultancy IDEO. “The best 

students are competent in both.”

It’s still early days, and the chasm between business and 

design yawns. Closer cooperation is necessary. Designers 

who exhibit business acumen can be involved at a more 

strategic level within a corporation. Executives who learn 

to apply design methods such as prototyping or brainstor-

ming have a better shot at building a corporate culture that 

nurtures innovation—and the business’ bottom line.

WHAT TO EXPECT?

According to Roger Martin, dean of the Rotman School 

of Management at the University of Toronto and one of 

the early supporters of the discipline, “Every corporation 

needs a design-thinking type.” That includes industries 

that may seem like unlikely bedfellows for design, such as 

banks and law firms.

Visa (V) launched the Global Innovation Strategy Group 

in September 2008 to align corporate strategy with con-

sumer needs. “As great as an MBA is, we were looking 

for something more,” says Scott Sanchez, senior business 

leader for the group. Earlier in 2009, Sanchez hired Laura 

Jones, 27, a recent graduate from Stanford’s d.school pro-

gram.

And a number of corporations such as Procter & Gamble 

(PG), Samsung, and Steelcase (SCS) are beginning to inte-

grate design thinking and its proponents across operations.

Harley-Davidson (HOG) has hired graduates from North-

western University’s joint MBA and Master’s in Enginee-

ring Management program into its Leadership Develop-

ment Program and gradually promoted them to all levels of 

management—from product development and marketing 

to finance and global manufacturing strategy, says Matt 

Levatich, president and chief operating officer.

DESIGNER-LED BACKLASH

And yet, as design thinking moves to the front burner as an 

innovation tool of choice, questions remain about how its 

theories can slot into the framework of the business world. 

Jones is quick to detail that not all of her classmates have 

found jobs that call for design thinking. Not all corpora-

tions know what it is or how to apply it. “It is a work in 

progress,” she says.

Some designers also balk at the concept, seeing it as a di-

lution of an industry and discipline they themselves have 

studied so hard and for so long. “If you teach design thin-

king, you’re teaching talking: how to use words to descri-

be design,” says Dev Patnaik, founder and chief executive 

of San Mateo (Calif.)-based design and innovation consul-

tancy Jump Associates. Patnaik says he looks to hire de-

signers and then trains them in business skills as necessary.

Gadi Amit, founder of San Francisco-based NewDealDe-

sign, also has reservations. “Some people think they gra-

duate with industrial design plus capabilities,” he says. 

Instead, he says, the graduates lack grounding. Nonethe-

less, Amit acknowledges things may yet evolve. “I am not 

precluding that maybe there will be a new type of designer, 

splitting the profession into all sorts of strands and directi-

ons, but we are not there yet.”

At this stage, the true impact of design thinking has yet to 

be seen in industry, as classes are small and graduates are 

a mere drop in the ocean of global business. But educa-

tors, executives, and public officials around the world are 

investing in the potential of the technique to provide new 

insight and enhance innovation in a time that desperately 

needs both. We may not truly appreciate the fruits of these 

educational experiments for some time, but if effective, 

these graduates might just redefine the way the world does 

business.

(Bron: http://www.businessweek.com/innovate/content/sep2009/
id20090930_806435.htm, april 2011)
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Go About is bedacht en ontwikkeld 

door de service designers van Sun-

day Afternoon (www.sundayafter-

noon.nl)

Lees!
Stefan Bollmann zei in 2007: ‘Lezen maakt ge-
lukkig omdat het ons laat zien wie we zijn en 
wie we willen zijn’. Lezen maakt (on)wijs. Een 
literairboek bestaat uit een taalkunstig ver-
haal waarin vaak de  tekortkomingen van de 
mens naar voren komen. Veel van dat soort 
boeken hebben wat mij betreft een depres-
sieve ondertoon, gelukkig niet allemaal (zie 
top vijf). Ik kan me voorstellen dat mensen 
daardoor geen zin hebben om te lezen. Wel 
jammer want lezen is voor mij even in een 
andere wereld kruipen om die vervolgens op 
mijn eigen wereld te leggen en daarmee te 
doen wat ik wil. Dat laatste vind ik belangrijk 
omdat boeken ook onwijsheden op een zeer 
overtuigende manier kunnen verkopen en 
boeken kunnen elkaar tegenspreken waar-
door je in verwarring kan raken. Daarom is 
het zo belangrijk om wel bij jezelf te blijven, 
zoals dat zo mooi heet.

Taal!
Ik ga het niet hebben over het belang van 
taal want ik weet er te weinig van om er iets 
over te zeggen waar iemand wat aan heeft. 
Het enige dat ik voel is dat het iets bizars 

WilliswijsBoekenTop Vijf!
en magisch is. 

Hoe raar dat 
ons communi-

catiesysteem hangt 
op een paar symbooltjes. En 

hoe raar dat tekentjes op verschillende volg-
ordes andere woorden vormen. En zelfs an-
dere talen en dat woorden in andere andere 
talen soms dezelfde en soms een andere be-
tekenis hebben als Nederlandse woorden. 
En wie bepaald wat een woord betekent, dat 
is toch ook een soort gevoel. 
Goed, ik weet het fijne er niet van dus voor 
nu genoeg gepraat over mijn interesse voor 
lezen & taal. 
De (huidige) Williswijs boeken top vijf staat 
op de volgende twee pagina’s. Er zit geen 
volgorde in en mijn boeken top vijf is aan 
verandering onderhevig. Gelukkig maar, an-
ders zou het betekenen dat ik nooit meer 
een boek zal lezen wat mij meer zal raken 
dan deze boeken hebben gedaan. De top 
vijf bestaat vooral uit bestsellers, dat is toe-
val. Ik wil vooral mensen enthousiastmeren 
voor het lezen van deze boeken en andere 
boeken want er zijn zoveel mooie en goede 
verhalen geschreven!



.

Fantastisch boek over de vraag: 
“Wat is kwaliteit?” Deze geweldig 
moeilijke vraag wordt filosofisch be-
naderd. Op verhalende wijze worden 
Westerse en Oosterse filosofieën bij 

De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. Dit boek heb 
ik gelezen toen ik achtien was en alleen een half jaar in Guadalajara 
Mexico zat om daar een aantal maanden als Engels lerares te funge-
ren, vers van de middelbare school. Het boek met z’n vele lagen zoals we 
van Mulisch gewend zijn wacht op mij om herlezen te worden want ik 
denk dat ik nog wat lagen gemist heb. Sommige boeken moet je gewoon 
blijven herlezen. Dit is er  een van....

Williswijs

Boeken

Top Vijf!

elkaar gebracht. De manier waarop de schrijver dat doet betuigt 
van veel kennis over het onderwerp. Het boek leest ook nog eens 
lekker weg en ik zou willen dat iedere manager het leest om eens na 
te denken over kwaliteit.

Matilda. De macht van een meisje van vijf. Wie van mijn generatie is 
niet opgegroeid met Pluk van de Pettenflat van Annie M. G. Schmidt 
en minstens één boek van Roald Dahl. Mijn favoriete kinderboek is 
Matilda en het hoofdstuk ‘het derde wonder’ is mijn favoriete hoofdstuk 
uit dat boek. Als kind kon ik het hele hoofdstuk meepraten terwijl het me 
werd voorgelezen. Matilda is irritant wijs maar zo goedhartig en lief en 
ze kan zulke gave dingen waar ze alleen maar goed mee doet! Dit boek kan 
niet ontbreken in deze glossy.
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Harry Potter (alle 7 delen). Either you hate it or you love it en ik houd 
ervan. Ik ben van sommige delen meer fan dan van andere delen maar 
over het algemeen zijn het allemaal pageturners. Zo fantastisch hoe de 
schrijfter een hele nieuwe wereld zo reëel heeft weten te scheppen. En 
hoe alle boeken met elkaar verbonden zijn en onopgeloste vragen in eer-
dere delen in latere delen worden opgelost. Tja, ik zou zeggen probeer in 
ieder geval boek 1, 2, 3, want dan zit je er helemaal in. Als je het na deel 3 
nog niets vindt, dan is het misschien niet aan jou besteed.

De schrijver zegt (vertaald): ‘Ik realiseerde me dat ik al lang als 
schrijver werkte, maar nooit had geprobeerd iets te maken wat ik echt 
wilde schrijven. Ik dacht: als ik het nu niet probeer, wanneer dan 
wel? Het moest een boek worden met alles wat mij fascineerde. Een 
boek over boeken, lezen, verhalen vertellen, boekenhandelaren. [...] 
Mijn boek is een combinatie van elementen uit de gothic, het mys-
terie, het fantastische, de roman. Het is niet bedoeld voor liefheb-
bers van één genre, maar voor iedereen die van lezen houdt’ (Carlos 
Ruiz Zafón in gesprek met journalist Maarten Dessing)
De schrijver is geslaagd. Het boek met mooie zinnen laat je achter 
met een raadselachtig gevoel.

‘Ik heb een kleine boekenverslaving, als ik een boek lees dan wil ik ‘m hebben, heb-
ben  en hebben. Ik droom van het hebben van een kamer vol boeken met hele hoge 
boekenwanden. Boekenwanden vol ideeën en mooie verhalen. Dat is nog niet alles. In 
één wand vol met boeken staat één boek dat net uit de toom valt. Als je aan dat boek 
trekt gaat de hele boekenwand open en kom je in een grote bibliotheek terecht die zich 
vormt als een doolhof, net zoals in De Naam van de Roos van Umberto Eco...
Voorlopig doe ik het met een mooie kast en ben ik aan het sparen voor een nieuwe kast 
die ik er naast kan zetten omdat kast numero uno overvol is.’ 

Williswijs Boekenverslaving
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Verticaal 
2 Niet meer ziek. (5)  4 Instantie waar het openbaar gezag berust. (8)  5 Gereedschapskist. 
(7)  6 Bijwoord. (2)  7 Voormalig ruimtestation. (3)  8 Iemand die opgeleid wordt om een 
bepaalde functie te bekleden. (7)  10 Verloop. (6)  13 Bolgewas. (2)  15 Wet arbeidsonge-
schiktheid. (3)  16 Het geleerde. (6)  20 Plaats in Zuid-Holland. (9)  21 Persoon uit de 
Hebreeuwse bijbel. (3)  23 Stoere jongen. (4)  26 Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen (Eng. afk.). (3)  27 Dus. (4)  28 106. (4)  30 Innovatieplatform. (2)  31 Persoonlijk 
voornaamwoord. (2)  34 Aanduiding van grote geldwaarde in de Griekse oudheid. (6)  38 
In tijd begrensde activiteit. (7)  39 Trachten te vinden (gebiedende wijs meervoud). (5)  40 
Ons Middelbaar Onderwijs (Lid programmaraad 49 horizontaal). (3)  42 Neus. (3)  44 Mede-
menselijk. (7)  45 Gereedschap. (7)  48 Vers. (5)  50 Collectieve arbeidsovereenkomst. (3)  
52 Midden- en kleinbedrijf. (3)  53 Stapel. (3).

Horizontaal 
1 Laagtij. (2)  3 Vergevorderd in rang. (4)  5 Manier om iets aan te duiden. (4)  9 Econo-
mische Zaken. (2)  11 Ondernemingsraad. (2)  12 Zeiksnor. (4)  14 Functiewaarderings-
systeem. (4)  15 Bron van inkomsten. (4)  17 Onderaards afvoerkanaal. (5)  18 Slede. (2)  
19 Beoordelen. (6)  22 Extra beveiligde inrichting. (3)  24 Spaanse uitroep. (3)  25 Toestand 
waarvan zowel werkgever als werknemer profiteren. (14)  26 Geval. (4)  29 Japans voor 
verbetering. (6)  32 Gecastreerde stier. (2)  33 Brandresidu. (4)  35 Door middel van. (3)  36 
Onstuimig. (4)  37 Uiting van verveling. (4)  41 Reeds. (2)  42 Bevel. (2)  43 Afstammeling 
van de aap. (4)  46 Leer van menselijke welvaart. (8)  47 Origineel & out-of-the-box. (8)  48 
Zin. (3)  49 Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. (4)  51 Sketch. (3)  52 Apostel, 
bedenker van: "zoekt, en gij zult vinden". (8)  54 Vader van je oom. (3)  55 Ieder. (3)  56 
Plezier. (3)  57 Sociale Zaken & Werkgelegenheid. (3).

Kruiswoordpuzzel met veel sociale innovatie

Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) is een actief kenniscentrum dat vanaf 2006 sociale in-
novatie in Nederland stimuleert. Het is een samenwerkingsverband van de werkgeversverenigingen AWVN en 
FME-CWM, de vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen en de kennisinstellingen Amsterdams 
Instituut voor Arbeidsstudies (UvA), Rotterdam School of Management (EUR) en TNO Kwaliteit van Leven.
Sociale innovatie is een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde 
prestaties van de organisatie, meer werkplezier en ontplooiing van talenten. De missie van het NCSI is het be-
vorderen van sociale innovatie.Zij initieert innovaties op het terrein van management, organisatie en arbeid in 
organisaties. Daarnaast produceert, verzamelt en verspreidt zij kennis over sociale innovatie en ondersteunt 
zij initiatieven op het terrein van sociale innovatie. Als echte netwerkorganisatie doet het NCSI dit samen met 
uiteenlopende organisaties: van sociale partners en kennisinstellingen tot bedrijven, publieke instellingen en 
adviesbureaus. Het NCSI gelooft in open innovatie en deelt kennis en ervaring vrij volgens het right to copy.
(Bron: http://www.ncsi.nl/nl/ncsi/organisatie/over-het-nsci)
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‘Ik vind 
het ook 
zo irri-

tant dat 
iedereen 

overal  
altijd 
maar 

een me-
ning 
over 

heeft’

Willemijn vertelt over haar 
haat-liefde relatie met haar ei-
gen generatie, haar keuze om 
Williswijs te beginnen en over 
haar ambities als een wereld-
verbeteraar...
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Mijn generatie is Generatie Y en dan de hoogopgelei-

den variant. Er wordt veel over mijn generatie gepraat 

en geschreven. Wij zijn het die zijn opgegroeid met In-

ternet en alle keuzevrijheid van de wereld. Wij zijn het 

die vinden dat we alles kunnen en onszelf makkelijk 

bewegen in een nieuw soort organisatie waarin vrij-

heid en eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaan-

del staan. We gaan keihard en snel want we hebben 

geleerd dat stilstand achteruitgang is.

Wij doen traineeships waarin we ‘onszelf leren kennen’ 

doordat we door vijf verschillende coaches onderwor-

pen worden aan verschillende testen waaruit blijkt wat 

onze talenten zijn. Vervolgens maken we een mooi plan 

waarin we deze talenten gaan inzetten en ontwikkelen. 

‘Waarom maak je bepaalde keuzes?’ ‘Welke waarden 

drijven je?’ ‘Wie/wat is je allergie?’ ‘Wie is je grootste 

held?’ Et cetera. We zijn altijd bezig onszelf te ontwik-

kelen, leren en persoonlijke groei vinden we belangrijk.

Ons geloof is wetenschappelijk. Onze keuzes baseren 

we op resultaten van wetenschappelijke onderzoeken. 

We willen de wereld verbeteren, willen overal en altijd 

verbonden zijn met de hele aardbol. Ondertussen doen 

we boodschappen bij de locale Islamitische slager, om-

dat we authenticiteit belangrijk vinden.

Bedrijven en organisaties zijn er voor ons zodat we ons-

zelf kunnen tonen. Zij helpen ons het beste uit onszelf 

te halen. Wij zijn er minder voor de organisaties. 

Ik herken veel van de bovenbeschreven eigenschappen 

in mezelf. Dus, jazeker ben ik mijn generatie en houd ik 

van mijn generatie.  

Een persoonlijkheidstest kan een onbewust gevoel in 

mijn bewustzijn brengen en dat verzorgt een glimlach 

om mijn mond: ‘haha, zie je, ik ben zo!’  Ik vind het 

fantastisch om testjes te doen die bevestigen wat ik 

al weet. Sterker nog, spelletjes ontwikkelen waardoor 

mensen over zichzelf leren is een van de dingen waar ik 

graag mijn geld mee wil verdienen. 

Toch is het raar dat een test ons moet vertellen hoe we 

zijn en waar onze talenten liggen. Stiekem ben je intel-

ligent genoeg om dat zelf te bedenken. 

De sarcastische ondertoon die je leest komt voor uit 

mijn irritatie over mijn generatie: ik vind dat sommige 

van mijn generatiegenoten soms het grote plaatje mis-

sen of vergeten.

Mijn generatie gaat zo hard dat we vergeten af en toe 

eens even om ons heen te kijken en te zien wat er ge-

beurt. Zijn we ons wel bewust van de revolutie waarin 

we leven? We komen in een nieuw paradigma met een 

nieuwe manier van communiceren. Deze technologie 

zorgt voor zo’n grote maatschappelijke verandering, de 

grootste sinds de Industriële Revolutie. En dat is groots! 

Ik denk dat wij te weinig beseffen hoe groots dat is, we 

rootsen gewoon door en vragen ons niet af wat deze 

nieuwe manier van communiceren betekent voor ons 

contact. Een gevolg hiervan is dat iedereen overal een 

mening over heeft. Een mening een beetje gebaseerd  

op wat hij van iemand anders heeft gehoord of op Twit-

ter heeft gelezen. Dat vind ik oppervlakkig en irritant. 

Twitter heeft niet altijd gelijk en Wikipedia geeft ook 

maar tot op een bepaald niveau informatie waarvan 

we niet het fijne weten.

‘We gaan zo snel dat we ver-
geten af en toe om ons heen 
te kijken en te zien wat er 
werkelijk gebeurt.’
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Welk grote plaatje?

Dat klinkt wat sarcastisch. Pas je niet in je eigen 
generatie en vind je je eigen generatie niet leuk?

Laat ik beginnen met te vragen wat je met die 
titel precies mee bedoelt, wat is jouw generatie’?

Ik 
& mijn
Generatie

Haha, je hebt me! Klopt, dat vind ik ook het moeilijke. 

Maar er is wel een verschil. Ik geef mijn mening over 

iets waarvan ik iets vanaf weet, namelijk mijn eigen 

gevoel gebaseerd op iets dat ik zelf meemaak. Ik ben 

voorzichtiger als het gaat om meningen over het Mid-

den Oosten of de ramp in Japan. Want wat weet ik er 

nou echt van? Bovendien probeer ik mijn mening niet 

als waarheid te verkondingen.

Als we het over meningen hebben wil ik graag even te-

rug komen op Twitter. Ik ben net zelf begonnen met 

Twitteren. Ik wil niet laten zien waar ik ben, met welke 

interessante mensen ik aan het praten ben, welk artikel 

je moet lezen en wat mijn mening is over dat artikel. Ik 

kan begrijpen dat deze Tweets goed voor mijn business 

kan zijn omdat ik daardoor  misschien interessant ge-

vonden wordt. Ik doe het niet omdat mijn eigen oren 

gaan suizen van alle non-informatie die voorbij komt. 

Daar wil niet aan bijdragen.

Dus, ik wil niet mijn mening maar ik wil mijn vragen 

en puzzels in de wereld brengen. Ik wil dat mensen ge-

triggerd worden om even na te denken en te denken: 

‘waar ben ik nou helemaal mee bezig?’ Daarin probeer 

ik niet te oordelen en dat vind ik lastig.

Omdat ik denk dat ik altijd oordeel, ik denk dat ieder-

een altijd oordeelt. Dat is misschien ook niet erg, het 

gaat erom in welke mate je je flexibel opstelt en de 

kracht hebt om je mening bij te stellen. Dat maakt je 

geen draaikont, dat maakt je juist een wijs persoon. Als 

je tenminste goede redenen hebt om van mening te 

veranderen.

Ja en nee. Ja ik wil rootsen en ik wil vrijheid. Deze waar-

den zijn tekenend voor mijn generatie. Vergeleken met 

‘Het mag duidelijk zijn dat 
ik veel waarde hecht aan 
wilskracht en geloof in in-
trinsieke motivatie.’

voorgaande generaties ga ik waarschijnlijk heel hard, 

doe 1000 dingen tegelijk en sta ik altijd in verbinding. 

Maar ik wil dat omdat ik dat wil en niet (tenminste niet 

alleen) omdat de wereld om mij heen dat van mij ver-

langt. Ik kan ook mijn telefoon niet opnemen als ik daar 

geen zin in heb. Ik kan ook niet of facebook kijken in de 

trein en gewoon even in het ‘hier en nu’ naar buiten 

staren. Het mag duidelijk zijn dat ik veel waarde echt 

aan wilskracht en dat ik geloof in intrinsieke motivaties. 

Met dat laatste bedoel ik dat men keuzes maakt vanuit 

je eigen kleine vrij wil.

Dat weet je nooit helemaal zeker, want ik denk dat je 

altijd wordt beïnvloed door je omgeving. Maar ik kan 

wel een voorbeeld geven waarin ik duidelijk een keuze 

heb gemaakt die niet vanuit mezelf kwam. Tot vier jaar 

geleden heb ik gedacht iets te willen dat veel van mijn 

vrienden ook wilden (en nog willen). Zo dacht ik dat ik 

op dezelfde manier ambitieus was als zij. Ik dacht dat ik 

een manager of strategy consultant wilde worden. Om-

dat ik me gemotiveerd voelde heb ik meegedaan aan 

het Unitech international programma. Dat is een inter-

nationaal uitwisselingsprogramma dat ambitieuze stu-

denten in de techniek meer over internationaal team-

work, cultuur & leiderschap leert (zie pagina 32). Mijn 

mond viel open van verbazing naar aanleiding van de 

mensen die ik daar ontmoet heb. Mensen gingen echt, 

maar dan ook écht voor een carrière. Carrière was een 

doel. McKinsey, BCG, Unilever, P&G waren bedrijven 

waar men wilde werken. 60 tot 80 uur in de week daar-

mee bezig zijn dat leek een passie van mensen en daar 

begon ik me tegen af te zetten. Want dat was toch echt 

niet wat ik wilde, ‘ligt dat nou aan mij?’ dacht ik? 
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Hoezo vind je dat lastig?

Hoe weet je dan dat je iets doet vanuit je 
intrinsieke motivatie is, en dat het niet van 
buiten opgelegd?

Aan de andere kant geef je nu zelf ook een sterke 
mening weer...

Je zegt net zelf dat je ook je generatie bent en 
de manier waarop je spreekt lijk je ook door te 
rootsen...



Ja, natuurlijk ligt het aan mij! Gelukkig maar, dan kan 

ik er ook zelf voor kiezen om niet het pad van de uitge-

stippelde carrière te volgen, waarin ik veel te veel met 

een baan bezig zou zijn. Heerlijk! 

Ik vraag me alleen af hoeveel van deze mensen zo ge-

indoctrineerd zijn door zichzelf en hun omgeving dat 

ze serieus denken dat ze zo’n carrière willen en over 

tien jaar de bekende switch maken en gaan doen wat 

ze echt leuk vinden. 

Aan de andere kant, veel van mijn vrienden volgen het 

carrièrepad en het lijkt mijn vrienden echt gelukkig te 

maken dus wie ben ik dan om te zeggen dat ik het on-

doordacht vindt. Bovendien, al is het ondoordacht, wat 

maakt het uit, ze zijn toch gelukkig met wat ze doen, 

dat is mijn primaire doel, dat ze streven naar geluk. 

Ik ben gestopt met mensen overhalen anders te gaan 

denken. Dat werkt niet en is een arrogante houding, 

alsof ik het beter zou weten. Nee, ik wil wat ik wil  en jij 

wilt wat jij wilt. Dat moet niet van buiten worden opge-

legd, dus ook niet door mij. Ik hoop alleen dat mensen 

echt iets doen vanuit zichzelf, dat wil ik bij mensen in 

hun bewustzijn krijgen. Als je het zo bekijkt ben ik dus 

wel mensen aan het overhalen. Dat is de grote paradox 

waar ik nu mee kamp. Aan de ene kant wil ik iedereen 

wakker schudden. Ik heb het gevoel dat veel generatie-

genoten niet nadenken over waarom ze doen wat ze 

doen en klakkeloos de methode die ze aangereikt krij-

gen vertrouwen, daar wil ik wat aan doen. 

Aan de andere kant, leef ik zelf ook in mijn eigen pa-

radigma en moet iemand mij misschien wakker schud-

den. Zoals ik al zei, wie ben ik om een ander te vertellen 

wat hij moet doen, dan spreek ik mezelf direct tegen 

want ik wil dat iemand dat zelf doet. Dus het blijft wat 

mij betreft op dit moment nog een lastig verhaal. Mis-

schien komt dat met de jaren (als ik meer wijsheid heb 

vergaard).

Dat is de beste en de moeilijkste vraag. Wat wil ik, wat 

wil ik nou echt? Ook een vraag die mijn generatie par-

ten speelt. Daarom is het ook zo verleidelijk om er ge-

woon niet over na te denken. Maar ik denk dat dat niet 

de goede keuze is omdat je dan jezelf later wel tegen 

komt. We zijn opgegroeid met de mogelijkheid alles te 

worden wat we willen, maar we leren niet wat we wil-

len. 

Wat ik echt wil is heel simpel. Ik wil dingen doen waar ik 

enthousiast en blij van wordt. Nu is dat voor mij geluk-

kig niet zo heel moeilijk want ik word van veel dingen 

enthousiast. Maar het is wel een uitdaging om ervoor 

te zorgen dat je niet in ‘dingen-die je-erbij-moet-doen’ 

verzand en daardoor te weinig doet waar je enthou-

siast van wordt. Waar je al heel je leven enthousiast 

van wordt, ik denk dat dat toch wel als een passie be-

schouwd kan worden. Ik was een van mijn passies even 

vergeten maar ik weet het weer! Toen ik vier jaar oud 

was vroegen mijn ouders aan mij wat ik wilde wor-

den. Mijn antwoord, moet je voorstellen een kind van 

vier: Baas van de Wereld! Ik wilde Baas van de Wereld 

worden omdat ik wilde dat iedereen blij zou zijn. Als 

kind van vier wilde ik wat elke Miss tegenwoordig wil: 

Worldpeace. Ik wilde puur goed doen, geen macht, 

maar goed doen. Ik weet het nog zo goed. (Ik heb zeer 

sterk lange termijn geheugen en daarin kan ik me goed 

details voor de geest halen: hoe dacht en wat ik voelde.)

Als ik heel eerlijk ben, dan wil dat nog steeds, Baas van 

de Wereld worden. Geen regeringsleider, maar groots-

heid, veranderaar van maatschappelijke paradigma van 

groei naar geluk. Ik ben dus eigenlijk zeer ambitieus.

‘Volwassen zijn betekent 
niet dat je niet meer de 
slappe lach kan hebben.’
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En, ligt het aan jou?

Je zegt dat je geen uitgestippelde carrière wil en 
dat je wilt wat je wilt, maar je hebt nog niet ge-
zegd wat dat dan is. Behalve dat je wilt dat an-
deren vanuit intrinsieke motivatie handelen. Dat 
klinkt wat hippie-achtig in de oren, heb je zelf 
geen verdere ambitie? Ik bedoel, wat wil je zelf, 
vanuit jouw intrinsieke motivatie?

Door vooral zelf altijd te doen wat ik wil en de groots-

heid te vinden in het proces en niet te zoeken in alleen 

het resultaat. Ik vind mijn geluk en enthousiasme door 

er mee bezig te zijn en bijvoorbeeld zoals nu een inter-

view met mezelf te houden en deze glossy te maken. 

Nogmaals, ik bedoel niet dat er geen resultaat moet 

zijn, ik geloof alleen dat je ook NU moet kunnen ge-

nieten van waar je mee bezig bent. Daarom ben ik ook 

voor mezelf begonnen, dan kan ik alles zelf bepalen. 

Dat vind ik super spannend en leuk tegelijk. Ik maak 

een sprong in het diepe en spring een gat in de lucht.

Door precies te doen wat ik net vertelde: dingen waar 

ik enthousiast van word. Ik wil mijn passie de wereld in 

brengen door middel van spelletjes en de kracht van 

het werkelijke contact tussen mensen te gebruiken. 

Juist nu zo vaak contact digitaal is, is het belangrijk om 

het werkelijke contact van hoge kwaliteit te laten z ijn. 

In een spel zit zoveel kracht! Kinderen leren het snelst 

door te spelen, om een één of andere reden stoppen 

we met spelen als we ouder worden. Dat vind ik raar. 

Volwassen zijn betekent niet dat je niet meer de slappe 

lach kan hebben. Volwassen zijn betekent dat je verant-

woordelijk bent voor je eigen daden en keuzes en niet 

dat je geen lol meer mag hebben. 

Ik wil mensen op spelende wijze laten ervaren dat het 

soms ook anders kan. Dat je ook anders kan denken. 

Dat je niet in je werkprocessen vastgeroest hoeft te 

zitten. Dat je wel zelf keuzes in je werk kan maken die 

niet te risicovol of onzeker zijn. Dat werken ook leven 

is. Dat werken ook lol maken is. Dat door plezier te 

hebben in je werk het resultaat ook verbetert. Ik wil 

mensen op spelende wijzen laten ervaren dat ook in-

novatie en vernieuwing beter werkt als mensen het 

gevoel hebben dat ze waarde toevoegen en goed zijn 

in hun werk. 

‘Ik maak een sprong in het 
diepe en spring een gat in 
de lucht.’
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Spelletjes en workshops zijn daarvoor handige hulp-

middel en daar wil ik op dit moment van leven. In een 

spel of workshop vind ik humor zeer belangrijk. Humor 

relativeert en schept een band tussen mensen. Ik denk 

dat ik mensen met behulp van humor en spelen abso-

luut op nieuwe ideeën kan brengen waardoor ze zelf in 

hun werkend leven groeien en gelukkiger zijn. Dat leidt 

dan weer tot een gelukkigere maatschappij. Ik geloof 

dat gelukkige mensen minder behoefte hebben aan 

geld en macht. En als mooie bijzaak denk ik dat geluk-

kige mensen ook vriendelijker zijn voor het milieu.

Graag gedaan en dank je wel!

Ik vind het een mooi streven. Bedankt voor dit 
interview en succes met Williswijs.

OK, maar hoe ga je daarvan leven?

CV
ir. Willemijn Brouwer

geboren
11 mei 1982, Alphen aan

den Rijn

burgelijke staat
ongehuwd

opleidingen
studeerde industrieel ontwerpen (strategic product 

design) aan de technische universiteit Delft (2001-2009), 

studeerde een semester economie & techniek in Parijs 

(2006) en studeerde een semester wijsbegeerte aan de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam (2010)

werk
Willemijn Brouwer heeft gewerkt als ontwerper van 

diensten en communicatiemiddelen, als ondersteuner 

van organisatieveranderprocessen en als lerares Engels 

op een Mexicaanse middelbare school. 

Ze richt in januari 2011 Williswijs op. 

Wow, dat is nogal wat inderdaad, en hoe ben je 
van plan je grootsheid te bereiken?



Aanleiding
In een werkend Nederland vinden mo-
menteel veel veranderingen plaats. Dank-
zij de economische crisis stellen de or-
ganisaties zichzelf de vraag of de manier 
van werken nog past bij de levenstijl anno 
2011. Het Nieuwe Werken (HNW), Slim-
mer Werken, Werken 2.0 zijn initiatieven 
om een andere manier van organiseren 
en werken aan te nemen. Veel organisa-

MOBILOPOLIE
Wie beweegt zich het slimst de week door en is 

zondagavond als eerste thuis?!

ties hebben ook het idee dat ze ‘hier iets 
mee moeten’ echter mist er vaak een visie 
en draagkracht binnen organisaties. Som-
mige mensen willen graag thuis werken, 
andere mensen niet en zij willen dan ook 
niet moeten vechten voor een flexplek. 
Daarnaast gaan discussies rondom HNW 
vaak over het inrichten van de werkplek 
en over het flexibel inrichten van werktij-

den. Fysieke mobiliteit wordt vaak niet 
meegenomen terwijl er op dat vlak juist 
veel kansen liggen voor werknemers en 
voor werkgevers.
In de wereld waarin wij meest meer tijd- 
& locatie-onafhankelijk gaan werken en 
waarin we steeds vaker met elkaar in ver-
binding staan, wordt mobiliteit (hier let-
terlijk gebruikt als fysieke verplaatsing) 
steeds ingewikkelder. De benzine wordt 
op onvoorspelbare wijze steeds duurder 
en files worden langer, daarmee wordt het 
risico voor de keuze van de auto verhoogt. 
Daarnaast komen er de laatste tijd veel 
nieuwe mobiliteitsopties op de markt die 
een significant voordeel kunnen leveren 
in termen van reistijd, kosten, milieube-
lasting en/of het gevoel van ontspanning 
(bijvoorbeeld de OV-fiets). 
Toch ‘kiezen’ veel mensen 
elke dag opnieuw voor de 
auto. Waarom? Is dat 
omdat dat de beste 
keuze is, of om-
dat mensen zich 
niet bewust zijn 
van de andere 
mogelijkheden. 
Mobilopolie is 
een (offline) ‘se-
rious game’ waarin 
mensen samen be-
wust worden van hun 
eigen reisgedrag. Middels 
bewustwording van medewer-
kers kan draagvlak gecreëerd worden 
voor een verandering in mobiliteitskeu-
zes van de organisatie. Daarnaast kunnen 
medewerkers eventueel zelf met nieuwe 

ideeën 
k o m e n 
voor mobili-
teitskeuzes, voor 
zichzelf en de orga-
nisatie. 

Doel van het spel zelf
Het doel van het spel is je zo snel 

mogelijk door de week heen te 
bewegen en het snelst zon-

dagavond weer thuis te 
zijn. Degene die dat het 

eerste lukt wint.

Nadat het spel ge-
speeld is, worden de 
discussies die tijdens 
het spel hebben plaats 

gevonden geëvalueerd. 
Deze evaluatie zorgt er-

voor dat het leermoment 
expliciet wordt gemaakt en 

mensen zich daadwerkelijker 
meer bewust zijn van hun mobili-

teitskeuzes. 

Meer weten over Mobilopolie? 
Neem contact op Williswijs op 
willemijn@williswijs.nl.

Welk vervoersmiddel kies je?
Wordt het fysieke arbeid, 
openbaarvervoer of toch 

de auto? Of misschien een 
combinatie...

Mobilopolie brengt 
mensen in gesprek 

over mobiliteit en helpt 
mensen bij de bewust-
wording van hun eigen 
reisgedrag en hun (vaak 

onbewuste) mobili-
teitskeuze.



vakantiefoto

Wadi Rum - Joridanie

Ook Williswijs 
houdt van Holland

DELFT TERSCHELLING

Hoe mooi Nederland kan zijn...

Jan van der Heyden - 17e eeuws beeld Oude Delft Jan Nijenhuis - Brandaris Terschelling

Williswijs  29

Wadi Rum - Jordanie



Tussen het kneuterige Den Haag en het onpersoonlijke Rotterdam ligt het pittoreske 
Delft. Als het kleine Amsterdam van Zuid-Holland pronkt het in de lentezon. De Markt, 
De Voldersgracht, De Verwersdijk, De Prinsenhof, De Beestenmarkt, De Molslaan. De 
straten van Delft vullen zich met markten, burgers, toeristen en studenten. De sfeer.
Vanaf de Nieuwe Kerk heb je fantastisch uitzicht over Delft. Delft is oud, belangrijker, 
belangrijke geschiedkundige gebeurtenissen hebben plaats gevonden in Delft en dat voel 
je. De huizen in Delft zijn duur omdat iedereen voelt dat je in Delft wilt wonen.
Maar, eenmaal afgestudeerd heb ik Delft laten gaan. Te duur, te veel een studentenherin-
nering en te veel gegroeid, kortom tijd voor iets anders. Nu woon ik zeer gelukkig in Den 
Haag. Delft blijft altijd in mijn hart en zal ik nog graag gewoon een rondje lopen door de 
binnenstad op een mooie lentedag. 

Hoe mooi...

DELFT
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Van mijn tweede tot mijn achtiende ben ik minstens één keer per jaar naar Terschelling 
geweest. In totaal heb ik meer dan een jaar vakantie gevierd op Terschelling. Terschel-
ling is voor mij niet het feesteiland van zestienjarige pubers. Het is het eiland van ´pieren 
steken’ op het Wad en deze aan een lijntje doen en hopen dat er vissen aan komen, het 
eiland van krabbenvangen met de zelfgemaakte krabbenhengel, het eiland van de Bos-
schplaat, zon, zee, strand, wad, wind (vooral wind tegen), bos, duin, weiland en paarden. 
Niets overtreft Terschelling in haar variateit van natuur op zo’n klein stukje grond in 
Nederland. Terschelling is een eiland om van te houden en ik ga mijn best doen elk jaar 
terug te gaan. Zoals Terschellings grootheid Hessel al zong: ‘Terug naar Terschelling, al 
wordt ik 100 jaar!’

...Nederland 
kan zijn

TERSCHELLINGterug naar
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UNITECH international

Unitech Alumni bijeenkomst - Hamburg - februari 2011

UNITECH program
The demands towards today’s graduates and future employees have changed considerably in the last few years. 
Besides in-depth specialized subject knowledge, they have to demonstrate management-, social-, communication- 
and foreign language skills coupled with a high level of flexibility. UNITECH International Society was founded to help 
students meet these demands.

UNITECH International Society is a non-profit organization based in Zurich, Switzerland. Together with leading Euro-
pean universities and multinational companies, UNITECH’s goal is to prepare top engineering students for their profes-
sional future. Leading corporations and some of Europe’s best universities join forces, across borders and cultures, to 
prepare technical students for tomorrow‘s business challenges. The core of the UNITECH program is a three tier model 
unique in Europe. Students spend at least one semester at a university abroad, continuing their studies in a foreign 
language area while also taking management oriented courses. An internship with insight into corporate management 
practices is the second step to acquiring specific business know-how, social competencies and the capacity for mul-
ticultural awareness. Students also come together three times during the year for the unique and specially designed 
UNITECH Joint Modules, where they attend lectures, solve case studies, manage business games and above all, 
receive professional coaching from both independent coaches as well as representatives from our Corporate Partners.

Participation in the UNITECH program does not necessarily mean an extension of a student’s studies. The academic 
exchange can be planned to coincide with the student’s regular study plan.
(Bron: www.unitech-international.org, april 2011)

Lente 2006

Unitech uitwisselingssemester

École Nationale Supérieure des Mines de Paris

Williswijs in Parijs



Borneo - Maleisië

Creatief werken? Humor!

Ik heb eerder uiteen gezet dat werken een stukje 

waarde toevoegen is en niet geld maken is. Ik ben blij 

gestemd dat steeds meer mensen dat ook zo zien. De 

basis van maatschappelijk geluk verschuift van wel-

vaart naar welzijn. Dus mensen zijn aan het veran-

deren in wat ze belangrijk vinden. Doordat mensen 

veranderen en aan andere zaken waarden hechten, 

veranderen organisaties. Logisch, want de mensen 

zijn de organisatie. Hierdoor ontstaat ook een nieu-

we manier van werken. Op LinkedIn kan men vele 

groepen vinden die over deze cultuurveranderingen 

in de professionele wereld discussiëren. Wat opvalt 

bij de discussies van mensen die het licht gezien heb-

ben, is hun oproep naar creativiteit en leiderschap. 

Best grappig, juist in een tijdperk waarin we minder 

hiërarchisch organiseren en individuen vanuit zich-

zelf willen werken (en terecht) we ondertussen zo 

ontzettend opzoek zijn naar leiderschap in de nieu-

we wereld. Zijn we dan ergens toch bang om geheel 

op onszelf te vertrouwen en zelf te besluiten wie we 

volgen? Door alle meningen die wij overal te lezen 

hebben is het soms lastig om te bedenken wat je zelf 

vindt daarvoor is vertrouwen nodig. Maar ik wil mijn 

column niet focussen op leiderschap, dat vertrouw ik 

op dit moment graag aan anderen toe. Wel wil ik het 

woordje ‘vertrouwen nog even benadrukken want 

dat is juist ook belangrijk in creativiteit.

Mijn focus ligt op creativiteit want oh oh oh, wat zie 

ik de vraag naar creativiteit terugkomen in veel vaca-

Willemijn Brouwer

beschrijft 
wat 
haar 
bezig 
houdt

tures tegenwoordig. De wereld schreeuwt om crea-

tiviteit! Dat is niet zo gek. De laatste decennia heeft 

de focus niet op creativiteit maar op efficiëntie heeft 

gelegen. Terwijl efficiëntie totaal niet effectief hoeft 

te zijn. En nu kunnen we niet meer optimaliseren 

dus moet het anders, creatief.

Laat ik beginnen met de vraag te stellen ‘wat is cre-

ativiteit?’. Vaak associeert men creativiteit met een 

kunstenaar, een designer, misschien een musicus. 

Als iemand zegt ‘ik kan niet tekenen dus ik ben niet 

creatief’ gaan mijn nekharen overeind staan. Creati-

viteit betekent namelijk heel simpel, op een andere 

manier creëren en/of iets anders creëren. Dat doe 

je door twee of meer dingen aan elkaar te koppelen 

die nog niet eerder aan elkaar gekoppeld waren. Dus 

een New Business Developer een Personal Assistant 

en zelfs een boekhouder kunnen allemaal zeer crea-

tieve mensen zijn.  Creativiteit niet is vakgebonden 

maar aan de kunde om nieuwe combinaties te ma-

ken. Het is wel zo dat de ene dit makkelijker kan dan 

de ander, maar je kan iemand altijd helpen creatief 

te denken. Humor leent zich daar bij uitstek voor.

Op werkplekken waar veel grappen worden gemaakt 

en veel wordt gelachen worden vaak de beste idee-

en bedacht. Waarom? Omdat humor de ultieme 

vorm van creativiteit is. Als er ergens nieuwe en bi-

zarre koppelingen gemaakt worden dan is het wel in 

humor. Als je creatief wil zijn, ga vooral werken met 

mensen die je gevoel van humor delen. Sommige 

‘managers’ (let op! zijn ook mensen) nemen zichzelf 

veel te serieus waardoor ze de lol verliezen. Ik snap 

wel dat dat voort komt uit onzekerheid of uit ‘func-

tiewaarderingsstres’. En ik weet ook dat om creatief 

te doen het gevoel van vrijheid en zelfvertrouwen 

(daar hebben we het woordje vertrouwen weer) erg 

belangrijk is. Toch kan ik niet vaak genoeg benadruk-

ken dat met een beetje meer humor en zelfreflectie 

veel werkproblemen kunnen worden opgelost. 

Volgende keer hier meer over, voor nu vooral veel 

succes toegewenst.
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Mijn afstudeeropdracht heb ik gedaan voor Hilti. Het onderzoek ging over 

de toekomst van de bouwplaats en wat  voor  elektrisch  gereedschap in de 

toekomst op de bouwplaats gebruikt zal worden, en door wie. Op dit moment 

is het voor uitvoerders steeds moeilijker om goede mensen voor op de bouw-

plaats te vinden. 

In mijn onderzoek wilde ik onder andere kijken of vrouwen die op de bouw-

plaats werken, andere behoeftes hebben dan mannen op de bouwplaats. Dan 

heb ik het specifiek over vrouwen die echt dingen maken op de bouwplaatsen 

en dus dagelijks of wekelijks elektrisch gereedschap (power tools) gebruiken.

Power Tools for Power Women!

Cobouw, nov 2009

Yellowstone Park - Wyoming - VS



wenst u een prettige dag...

Vragen? Opmerkingen? Ideeën? 
Schroom niet om contact met mij op te nemen!

Je kan mij bereiken via de e-mail op willemijn@williswijs.nl.
Als je liever social media gebruikt dan kan me vinden op:

 LinkedIn onder Willemijn Brouwer en op 
Twitter onder Williswijs. 

Nogmaals een prettige dag en hopelijk tot gauw!


