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I n mei kwam het VMC-bestuur bijeen voor een 
coachingssessie bij VMC-lid Vera van de Ven van 
Innearth om elkaar beter te leren kennen en de 

basis te leggen voor verbinding. Onze doelstelling 
was te ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken 
op basis van de Enneagram-typologie. Daarvoor 
moet je op de hoogte zijn van elkaars kracht én val-
kuilen. Ik ontdekte dat ik evenveel perfectionist ben 
als helper: ik ben een harde werker die streeft naar 
het volmaakte en ben daarbij gericht op anderen. 
Gevoelens mogen getoond en besproken worden. 
Graag zelfs! Als de dood ben ik om te falen, van kri-
tiek word ik onzeker. Goedkeuring en aanmoediging 
is wat ik het liefst van anderen ontvang. Dat vond 
ik best confronterend om toe te moeten geven; ik 
presenteer me graag als een professional aan wie je 
een klus kunt overlaten.

Toch geloof ik in de kracht van kwetsbaarheid. 
Want ik heb ervaren dat juist het tonen van mijn ge-
breken leidt tot echte verbinding, omdat het anderen 
uitnodigt zich ook open te stellen. Tijdens de work-
shop ‘Hoe te communiceren over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen?’ van de MVO Nederland 
Academie druk ik het mijn cursisten op het hart, 
want dit principe geldt ook voor bedrijven. Douwe 
Egberts vind ik daarvan een mooi voorbeeld. Direc-
teur Gijs Weterings gaf in 2011 in MVO-vakblad P+ 
openlijk toe dat zijn bedrijf niet een van de duurzame 
koplopers was. “Op dit moment is 80 procent van de 
vrachtwagens op de snelweg leeg,” schetste hij de 
situatie. “We proberen nu transporten te combine-
ren. We streven ernaar alle innovaties energiezuini-
ger te maken. Ons statement is: de impact op het mi-
lieu moet worden verkleind, vanaf de teelt tot de kop, 
rekening houdend met onze mensen, stakeholders en 
consumenten.” We zijn er absoluut nog niet en we 
zijn daar eerlijk over. Dat was de boodschap die mij 
is bijgebleven. Na dat gelezen te hebben, draag ik 
graag een steentje bij door DE-producten te kopen. 

Om te kunnen leren van mijn eigen onvolkomenhe-
den heb ik op advies van Wilma Kossen, van wie ik 
tijdens de SRM-opleiding tot senior communicatiead-
viseur les kreeg over breinprofi elen, een blunderboek 
aangelegd. Een briljante vondst! Ik hoop mettertijd 
een rode draad te ontdekken in de blunders die ik 
maak, zodat ik weet wat voor klussen ik beter niet 
aan kan nemen. Ik kan tenslotte niet overal goed in 
zijn. En ik hoop de frequentie van bepaalde misstap-
pen te zien afnemen omdat ik me blijf ontwikkelen. 

Over ontwikkeling gesproken. Mocht je een be-
stuursfunctie binnen VMC overwegen, we missen 
in ons midden een type ‘4’, een creatief gevoelsmens 
met originele kijk op de wereld. Zo zie je maar, ook 
het VMC-bestuur is niet perfect!
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