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INSPIRATIE
ALS THEMA
Inspiratie is dat vonkje dat je tot actie aanzet en dat onvoorspelbare resultaten met zich mee
kan brengen. Het maakt niet uit of inspiratie van binnenuit komt, of van buitenaf. Inspiratie is
inspiratie. Het komt haast letterlijk aanwaaien.
Grote dank aan de modellen
in deze editie die we mochten
inspireren de ruimte buiten
hun vertrouwde keuzes eens
voorzichtig te verkennen, hoe
onwennig dat ook voelt.
Naar analogie van hoe ik zelf
vaak mijn inspiratie voed, namelijk door over de schutting
in succesvolle markten buiten
onze branche te kijken, heb
ik drie krachtige vrouwen
opgezocht en hen een aantal
vragen voorgelegd rond het
onderwerp ‘inspiratie’. Ze
zeiden alle drie meteen “ja”
op het verzoek voor een interview. Maar is dat niet wat geïnspireerde mensen doen? Ze
hebben een missie en grijpen elke gelegenheid aan daarover
te spreken. Op die manier proberen ze anderen te bereiken
met hun boodschap. Media-aandacht is altijd goed.
Drie vrouwen dus: Marijke, Nicolette en Julia. Ik vroeg hen
welke beweging in de maatschappij zij nastreven, waar ze hun
inspiratie vandaan halen en wie hun rolmodellen zijn. Heel

verschillend zijn ze, maar alle drie gepassioneerd over hun
werk. De een gaat van een idee met de snelheid van het licht
naar de uitvoering; de ander laat een idee organisch groeien;
de derde zoekt het debat op. Maar alle drie zijn ze
enthousiast en lopen ze warm voor hun eigen missie. En
steeds weer houden ze hun ogen open voor een volgende
stap.
Ik hoop dat jij als lezer in deze verhalen iets voor jezelf
ontdekt. Mij hebben de gesprekken in elk geval geïnspireerd
door te gaan op mijn eigen pad en waar mogelijk anderen
daarin betrekken. Ik wil niets liever dan bijdragen aan de
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Van de
gesprekken heb ik intens genoten. Ze smaken naar meer!
Vanuit deze ervaring overweeg ik zelfs een podcast te starten
om met nog meer mensen te spreken...
Marijke Krabbenbos, Nicolette Loonen en Julia Wouters
brengen elk op hun eigen manier en vanuit hun persoonlijke inspiratie hun missie tot leven. Of ze nog ideeën voor
ons hebben? Nou en of! Ideeën waar we individueel en als
beroepsgroep zeker iets mee kunnen.
Waar ben jij toe geïnspireerd?
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