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Ontmoeten en verbinden

“When someone makes a decision, 
he is really diving into a strong current 
that will carry him to places 
he had never dreamed of 
when he first made that decision” 
Citaat uit ‘the Alchemist’, Paolo Coelho 

Tien jaar geleden hebben Pieter en ik die duik genomen. Toegegeven, 
het was een sprong in het onbekende en absoluut niet zonder risico. 
We hadden een rugzak vol creatieve ideeën, een duidelijke visie en po-
sitieve energie, gekruid met een laag jeugdig, eigenzinnig enthousias-
me. Vanuit de visie op ons metier – mensen en organisaties begeleiden 
om efficiënter te werken en hun toekomst verder vorm te geven – ge-
loofden we niet in een gestandaardiseerde dienstverlening. 

We waren vooral begaan met de menselijke processen en gevoelighe-
den binnen de organisaties die we mochten begeleiden.  We gingen al-
tijd vol voor vernieuwing en innovatie. Zo werd elk project niet alleen 
een unieke (leer)ervaring voor al wie betrokken was, maar ook altijd 
weer een experimentele setting om vernieuwende tools te creëren en 
om collaboratief nieuwe concepten, manieren van werken en diensten 
te designen. 

We hadden toen nooit durven dromen dat we op onze weg naar van-
daag - tien jaar later – zoveel boeiende mensen zouden ontmoeten, 
en even deel zouden hebben mogen uitmaken van evenzoveel unie-
ke levens en ervaringen. Domo de Refontiro werd niet ons verhaal, 
het werd gaandeweg een verhaal van unieke en mooie ontmoetingen, 
van opportuniteiten en samenwerkingen, van zoveel meer dan we 
ooit hadden kunnen dromen. We bouwden een leerrijk ecosysteem 
uit, waarbij we samen met onze partners know-how uitwisselden en 
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geïnterviewden, om hun verhaal te willen delen. Aan Jan Jagers, voor 
het voortreffelijk journalistieke werk. En aan Ben, Dylan en Nick om 
dit portfolioboekje grafisch en conceptueel mee mogelijk te maken.

The dream of tomorrow, steps out of the past. 
Lives every moment, right up to the last.
A heart can be mended. A soul can be healed. 
Fate - is a circle, until it is sealed. 
lyrics from the song Sunrise written by Robin Rowley

Christel Ruttens & Pieter Sprangers

waarde creëerden met respect voor mekaars autonomie. 

Wat ons drijft en boeit, is werken met mensen. Via onze procesbegelei-
dingen halen we barrières weg en beogen we om mensen vlotter te laten 
(samen)werken en innoveren. Openingen zoeken, die mee forceren, 
en nieuwe scenario’s uittekenen zodat mensen hun werk eenvoudiger 
wordt, dat is “purpose”. We willen mensen gelukkiger en autonomer 
doen samenwerken, hen opties helpen uitwerken om een waardevolle 
en waarden-gedreven toekomst vorm te geven. Een toekomst waarin 
ze zichzelf, hun organisaties en de wereld kunnen ontwikkelen, want 
de maat der dingen als het over ‘gezonde’ organisaties gaat, is volgens 
ons bovenal onomstotelijk: de mens. 

Dit jubileumboekje is een bescheiden ode aan fantastische ontmoe-
tingen. Soms waren we rechtstreeks betrokken partij, soms brachten 
we partijen met elkaar in verbinding om mekaar te versterken. Alle 
bijzondere mensen die met ons hun unieke kijk op het leven hebben 
gedeeld, hun passie voor hun professionele bezigheden, hun dromen 
en toekomstplannen ook, willen we welgemeend bedanken. 

Dit boekje belichaamt dat idee. Het brengt het verhaal van enkele in-
spirerende en uiteenlopende enthousiastelingen, levensgenieters, ex-
perten met een visie en een missie waar ze ten volle voor gaan! We 
maakten samen met journalist Jan Jagers een keuze om enkele mensen 
met wie we samen een opmerkelijk pad hebben bewandeld, te por-
tretteren. Maar evengoed hadden we zóvele anderen aan het woord 
kunnen laten.  

Ook de volgende tien jaren ogen veelbelovend. We hebben onze rug-
zak ingeruild voor een groter exemplaar, in de plaats van jeugdigheid is 
een verruimde blik gekomen en nog meer goesting om ervoor te gaan. 
Samen met onze medewerkers en partners kijken we met een knipoog 
terug naar wat geweest is, maar vooral ook met een open en gulzige 
blik naar wat nog komt.

Tenslotte nog graag een klein maar oprecht woord van dank. Aan de 
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‘Talent bestaat niet’

David Gijbels, professor leren en instructie aan de Universiteit 
Antwerpen, noemt talent een illusie. ‘Talent is gezichtsbedrog. 
En ervaring maakt je niet sowieso beter.’

Een paar jaar geleden, het moet in de zomer van 2013 geweest zijn, had 
David Gijbels een meeting met Domo op een blauwe, diepzeeblauwe 
maandagochtend. ‘Ik kon toen niet verstoppen dat ik de drie dagen 
ervoor op Graspop had gezeten’, zegt de professor die gek is van heavy 
metalbands als Volbeat, AC/DC en Primus. 

David heeft blond uitwaaierende krullen, al zijn het er op zijn kruin 
intussen wat minder. Humor steekt de kop op, maar clownesk is de 
joviale professor allerminst. Gijbels kreeg in 2011 de Erik De Corte 
award voor jong en veelbelovende academici gespecialiseerd in leren 
en instructie, bracht vier jaar later een sabbatical met z’n gezin door in 
Melbourne, Australië, en zit nu achter een kop koffie opnieuw in z’n 
hipgrijs bureau van de universiteit Antwerpen, op een steenworp van 
de kathedraal.

In zijn eerste colleges leer- en motivatiepsychologie toont David stee-
vast een filmpje van de 6-jarige Aimi Kobayashi, zegt hij, een Japans 
wonderkind op piano. 

‘Ze speelt indrukwekkend ingewikkelde stukken waarmee volgens mij 
– ik ken niet veel van piano – veel dertigers worstelen of zelfs nooit 
aan toe zullen komen. Fake, kwestie van oefening, of heeft Kobayashi 
gewoon talent? Ze is een supertalent, antwoorden mijn studenten stee-
vast.’ 

Talent bestaat niet, provoceert David dan weloverwogen zijn studen-
ten. ‘Kobayashi is een schoolvoorbeeld van gezichtsbedrog. Want wat 

TALENT

https://www.uantwerpen.be/en/staff/david-gijbels/
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blijkt als je haar situatie kent? Dat piepjonge Aziatische meisje heeft 
met ijzeren discipline wellicht al veel meer geoefend dan veel van de 
dertigers waarmee ik haar daarnet vergeleek. Hopelijk deed ze het ook 
graag, dat weet ik niet. Maar het is die oefening, niet haar natuurlijke 
aanleg die het belangrijkste verschil hier maakt.’

‘De theorie achter het voorbeeld is de theorie van deliberate practice. 
Ze gaat over ervaring, oefening en talent. Steunt intussen op bakken 
evidentie en wint de jongste jaren aan populariteit. Hoewel ze al uit de 
jaren 1970 stamt, bewijst ze wat voor het brede publiek ingaat tegen 
gezond verstand. De implicatie ervan, zegt gerust de kern van de zaak, 
is dat ervaring en talent niet bestaan.’ 

Die boutade is misschien een overdrijving, maar het punt dat Anders 
Ericsson maakt, een van de grondleggers ervan, staat als een huis, legt 
David uit. 

’Je wordt niet automatisch beter 
door iets vaak te doen’

‘Zonder analyse, gericht oefenen en degelijke coaching zou Kobayashi 
niet kunnen wat ze toont. Heb je weleens in de krant gelezen dat ta-
lent – het verschil tussen een goeie en een hele goeie – eigenlijk tien-
duizend oefenuren zijn? Wel, dat is het min of meer constante idee dat 
voortvloeit uit onderzoek over de theorie van deliberate practice.’
  
‘Oefenen is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor 
succes. Heeft een dertigjarige voetballer meer ervaring dan een snaak 
van achttien? Zeker, normaal wel. Maar ervaring maakt je niet nood-
zakelijk beter. Essentieel is dat je doelgericht oefent - op wat je al goed 
kunt óf op wat je bewust wil bijschaven. Dat je terugkijkt op je par-
cours en dat samen met je oefening analyseert. Én dat je daarbij goed 
gecoacht wordt.’ 

‘Voetballers als voorbeeld zijn interessant, want daar bestaat veel on-

derzoek over. Vergelijk twee zesjarige voetballertjes, en iedereen ziet 
dat de ene meer talent heeft dan de andere? Voor individuele gevallen 
kan dat best zo zijn. Maar als je het globaal bekijkt, met onderzoeks-
resultaten van grotere groepen, is dat opnieuw: gezichtsbedrog. Kinde-
ren van hetzelfde geboortejaar zitten bij ons in dezelfde jeugdploeg. De 
ene is evenwel in januari geboren, de andere in december. Dat scheelt 
in hun jonge leven geen tienduizend oefenuren – een jaar non-stop 
oefenen, dag en nacht – maar maakt wel het verschil. In andere landen 
zetten ze kinderen niet samen per geboortejaar, maar van september 
tot september. Wat blijkt? In die ploegen zijn de topspelertjes geboren 
tussen september en december. Is dat toeval? Nee. ‘Die kinderen zijn 
natuurlijk vaak net iets groter en sterker, natuurlijk. Maar daar veeg je 
het niet mee uit. De verklaring is complexer en interessanter. De oud-
ste kinderen van hun lichting die uit een omgeving komen waar veel 
geoefend wordt, zijn technisch en motorisch iets beter. Wat zegt een 
ploeg dan? Kijk eens! 

Die speler houden ze in het oog, krijgt extra ondersteuning en finaal 
ook een betere coach en professionele begeleiding, waardoor het ver-
schil van die paar geboortemaanden aan het einde van de rit alleen 
maar groter wordt. Zijn er individuele uitzonderingen op die regel? 
Natuurlijk. Maar geloof het of niet, quasi alle Rode Duivels zijn gebo-
ren in januari, februari, of maart.  Dat is geen wonder boven wonder. 
Het illustreert perfect onze verkeerde opvatting over “dat is een talent”.’ 

Marktkramer met turbo
‘De meeste mensen begrijpen talent als natuurlijke aanleg, maar je 
kunt het preciezer en beter herdefiniëren. Talent is iets wat je graag 
en goed – en daardoor ook veel – doet. Die dingen gaan vaak samen, 
nee? Mensen die twaalf talen spreken, doen dat wellicht niet tegen hun 
goesting.’
 
Niet alleen in de sport of muziek, ook in het onderwijs en de bedrijfs-
wereld geldt dat je om iets goed te kunnen bovenal oefening, analyse 
en coaching nodig hebt, zegt David. ‘De vraag is ook wat je zelf wil. 
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En welke plannen je werkgever met jou voor ogen heeft. Wil het vijf-
koppige reclamebureau waarvoor je werkt dat je een allrounder bent? 
Dat je én concepten kan bedenken én catchy slogans, net zoals een 
toptennisser een backhand én forehand moet beheersen? Dan heb je 
om te groeien een ander traject nodig dan wanneer je in een groot 
team werkt, waarin jij en je bazin graag willen dat je als hyperspecialist 
de allerallerbeste wordt – de wereldspits – in één niche van je vak. De 
principes zijn dezelfde, de uitkomst is anders. Het punt is: ook wat je 
minder goed kunt – “minder talent”, zegt de volksmond – kun je mits 
oefenen, analyseren en topcoaching bijspijkeren tot hoogten die je zelf 
niet voor mogelijk houdt.’ 

‘Dat mensen te snel zeggen dat het “een kwestie van talent” is, illus-
treert subtiel en treffend ook het programma Witte Raven van vroe-
ger op tv. De marktkramer die zanger werd, had die talent? Misschien. 
Maar hij had zeker altijd goed z’n stem geoefend. Goed onder controle. 
Dragend was die, volumineus ook. Hij had misschien nooit echt ge-
zongen. Maar als je aan dat zingen schaaft, werkt die eerder opgebouw-
de kracht en stemcontrole als een turbo. Dit voorbeeld illustreert het 
belang van goede coaching. Voor veel mensen is het not done om te 
oefenen waar je nog níet goed in bent. Terwijl net dat vaak heel krasse 
resultaten oplevert.’

‘Het gevaar van doorgedreven talentdenken – je hebt het of je hebt het 
niet – is dat het de coach van verantwoordelijkheid ontslaat. De leer-
kracht en ondersteuners, als het over onderwijs gaat. Heeft een leerling 
talent? Fantastisch. “Die komt er wel!” Indien niet? ‘Tja.” Als je die-
zelfde leerling door de bril van Anders Ericsson bekijkt, wat gelukkig 
veel leerkrachten doen, heeft ook die tweede veel kans op succes. De 
wil moet er zijn, natuurlijk. Dat moet die leerling zelf doen. Maar met 
accurate feedback, analyse en ondersteuning, kunnen mensen heel 
veel. Daarvoor zijn de leerkrachten, begeleiders en ouders verantwoor-
delijk.’
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Foute diagnose
‘Hetzelfde geldt in het bedrijfsleven. Talent recruteren is één ding. 
Maar een organisatie moet er ook voor zorgen dat mensen zich verder 
kunnen ontwikkelen. Hen tijd geven om te reflecteren bijvoorbeeld. 
Als je wil dat je mensen beter worden, moet je samen definiëren hoe 
en waarin precies, en daar vervolgens ruimte voor maken. Kost dat tijd 
en geld? Ja. Maar die investering betaalt zich terug.’

‘Dat stilstaan gebeurt te weinig, denk ik. Terugkijken op wat je goed 
hebt gedaan en wat minder, die analyse maken – met professionele 
ondersteuning als het kan – is nochtans essentieel om te groeien. Scha-
kers doen niet anders. Zet per zet analyseren ze hun partij, proberen 
ze te achterhalen waar het precies fout is gegaan en hoe ze dat hadden 
kunnen voorkomen.’ 

‘Terugkijken op wat je goed hebt gedaan en 
wat minder, is essentieel om te groeien’

‘Ervaring an sich maakt je niet sowieso beter. Het hoeveel is belangrijk. 
Maar het hoe is dat evenzo. Wist je dat de diagnose van een huisarts 
mínder betrouwbaar is naarmate die meer jaren op de teller heeft? Een 
pas afgestudeerde arts kan beter harttonen inschatten dan een dokter 
met tien jaar ervaring, blijkt uit onderzoek. Als je iets voelt wat niet 
pluis is, ga je dus het best naar een dokter met zo weinig mogelijk er-
varing. Specialisten worden met de jaren beter, huisdokters slechter 
– tenzij die in een groepspraktijk werken. Hoe dat komt? Specialisten 
werken vaker in team, analyseren en beslissen samen, geven elkaar 
feedback. De gevolgen van een foute beslissing zijn erger, dat speelt 
natuurlijk mee. Maar huisdokters werken doorgaans alleen. Als zij een 
foute diagnose maken, weten ze dat vaak niet eens. Hun patiënten ko-
men niet klagen bij hen of voor de rechter, maar gaan vaak simpelweg 
naar een andere dokter nadien.’ 

‘Wat mijn eigen talenten zijn? Als ik recht in de leer ben, dan bestaan 
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die niet, natuurlijk. (lacht) Ik functioneer opti-
maal in team en denk dat ik er goed in ben om 
het beste in mensen naar boven te halen. 

Gitaarspelen is alleszins minder mijn ding. 
Ik doe het wel, maar ben niet goed genoeg 

voor een band. Of juister: ik kan het 
niet opbrengen om er genoeg 

tijd in te steken. Ik doe lie-
ver  zelf een headbange-

tje. Ooit had ik wilde 
haren ja.’ (lacht) 

het project, dat ondersteund werd door Vlaanderen via een IWT 
innovatiemandaat. We ontwikkelden samen onder meer een ‘leer-
competentiemonitor’ voor kenniswerkers. Die geeft hen inzicht in 
hun eigen leerkenmerken – waarom willen ze leren, hoe pakken ze 
dat aan,… – en helpt hen bij het uitstippelen en opvolgen van een 
persoonlijk, optimaal ontwikkelingstraject.

Top en typerend aan Domo de Refontiro

‘Refontiro heeft de eerste stap gezet en de bal is beginnen rollen’, 
zegt David. ‘Wat hen voor mij typeert, is dat het resultaat van 
onze samenwerking niet alleen wetenschappelijk verantwoord en 
nuttig voor de doelgroep – kenniswerkers – moest zijn. Maar dat 
Refontiro er ook artiesten bijhaalde voor de vormgeving, zodat 
het mooi oogde bovendien. Wat Domo de Refontiro maakt moet 
niet alleen goed zijn, maar ook esthetisch prikkelen, met een touch 
and feel die hen past. Refontiro stelt zich heel kwetsbaar op, zegt 
waar het beter in wil worden, en durft met de kaarten op tafel naar 
academische geest feedback vragen om het product en proces nog 
beter te maken.’

Wat kan nog beter?
‘Refontiro denkt goed na over waar het goed in wil zijn en waar het 
beter in wil worden. Wat het bedrijf doet, en dat zijn uiteenlopende 
dingen, doet het ontegenzeggelijk goed. Maar waarom niet zelf nog 
meer keuzes maken? Beslissen wat je allemaal wil doen, is één ding. 
Waarom niet ook expliciet iets kiezen waarin je wil uitblinken? 
Internationaal, bedoel ik dan. Wereldtop. Refontiro is ambitieus. 
Dat siert. Ik wens Pieter, Christel en hun collega’s toe dat ze hun job 
met plezier blijven doen, dat ze blijven groeien, op een manier die 
ze zelf plezierig vinden. Klinkt dat te wollig?’

David & Domo de Refontiro
Hoe, wanneer en waar kruiste ons pad?
David Gijbels bestudeert hoe mensen beter en gemotiveerder kun-
nen leren. Bij ons onderzoeksproject ‘Leren boven de Maat’ dat we 
hebben op opgezet in 2012, sloegen we de handen in elkaar met de 
UAntwerpen. David Gijbels was de academische promotor van 
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‘Infobesitas lost zichzelf op’

Elke Willaert, HR-directeur van Microsoft, etaleert een prikke-
lende visie op leren en werken. ‘Al houdt totale flexibiliteit ook 
gevaren en uitdagingen in, natuurlijk.’

‘Microsoft voerde al in 2005 het nieuwe werken in’, zegt Elke Willaert 
halverwege ons gesprek. ‘Alle werknemers kiezen totaal vrij waar en 
wanneer ze werken. Er is overleg met hun leidinggevende, maar nie-
mand heeft een vast bureau en iedereen kan autonoom zijn eigen dag, 
week, en maand inplannen.’ 

Zo bedoeld is het niet, tekenend wel. We spreken Elke thuis aan haar 
eettafel, want daar werkt de HR-manager vandaag. Over de hele wereld 
heeft Microsoft honderdduizend man personeel. De vrouw die verant-
woordelijk is voor de vierhonderd van hen die in België en Luxemburg 
zetelen, zet tussen twee tassen koffie door – net nadat de gevleugelde 
term “fuck up award” over haar tong is gerold – liefdevol de poes in de 
tuin. Miauwen is stemmig, maar kan ook afleiden. Net als het lachende 
Goh mijn Nederlands, dat Elke na afloop van het interview zucht. Een 
Ierse man en Engelstalig werken, laat dat z’n sporen na? 

‘Ik heb vanochtend de was ingestoken. De machine draait, dus die nat-
te kleren moeten straks aan de draad. Het nieuwe werken vergt disci-
pline en nee, ook ik heb die niet ten volle. Toch werkt het. Want het is 
de toekomst’, zegt ze. 

‘Het meest voor de hand liggende voordeel volgt uit ons mobiliteits-
probleem. Horden medewerkers verliezen tijd door het verkeer. Thuis-
werk is een handige manier om dat te counteren. Je vermijdt filestress, 
en maakt negatieve energie vrij voor positieve. Het laat je ook toe om 
een balans te vinden tussen werk en privé. Heb je een hobby, kinde-
ren, of ouders die stilaan zorg nodig hebben? Voor de papa die zijn 
zoontje van school wil halen, betekent flexibel werken dat hij thuis is 

INFO
  BESI
     TAS

https://www.linkedin.com/in/elkewillaert/
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iedereen kan tijd maken en gefocust 
een leerplan volgen, terwijl die e-cur-

sussen in de regel wél centraal of voor een 
groep worden uitgerold.’

‘Iedereen is anders. Sinds Satya onze nieuwe ceo is (Nadella, 
red., nam het roer over in 2014), waait er een nieuwe wind. Veel 

meer dan vroeger ligt de focus nu op levenslang, permanent leren. 
Hoewel hij zelf een groot bedrijf leidt, opent hij zijn meetings met het 
senior leadership team standaard met een gesprek over boeken. “Welk 
boek heb je deze week gelezen? En wat wil je daaruit delen?” Van 
Satya ben ik enkele stapjes verwijderd, maar op drie jaar tijd heb ik ook 
bij onze lokale country manager die cultuur zien komen. Output blijft 
belangrijk. Maar ook leren is dat nu.’

om halfvier, en ’s avonds opnieuw zijn laptop 
even openklapt. Voor wie thuis geen kinderen 
meer heeft en graag avontuurlijk reist, betekent 
het aaneensluitend vier weken vakantie kunnen 
nemen.’ 

‘Maar totale flexibiliteit houdt ook gevaren en 
uitdagingen in, natuurlijk. De grootste uitda-
ging, denk ik, is ervoor zorgen dat medewer-
kers elkaar genoeg blijven ontmoeten. Zelf werk 
ik meestal op kantoor. Omdat mijn functie dat 
vraagt, en omdat ik het leuk en belangrijk vind. 
Als bedrijf waken we erover dat er genoeg con-
nectiemomenten zijn. We dringen erop aan dat 
managers minstens wekelijks een teammee-
ting organiseren, bijvoorbeeld. Vragen hoe het 
ermee gaat, even babbelen over ik-weet-niet-
wat aan de koffiemachine, dat creëert buzz en 
energie. Het kantoor is er. Sommigen komen 
elke dag, anderen bijna nooit. Mensen leren zelf 
aanvoelen wat voor hen werkt en wat niet.’

Goudvis
‘Ook nieuwe inzichten over leren voor kennis-
werkers proberen we zoveel mogelijk in de praktijk te 
breng-en. Heel wat  bedrijven zweren nog bij classroom trai-
ning, een expert die ex cathaedra voor een grote groep komt 
spre-ken. Dat schiet zijn doel voorbij. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de aandachtsboog van mensen nauwelijks die van een goudvis 
overschrijdt. We zijn voortdurend en meteen afgeleid. Werknemers 
een dag in een klas steken en even debatteren, is interessant. Maar het 
heeft niet noodzakelijk blijvende impact.’

‘Hetzelfde geldt voor e-learning. Dat is praktisch, want mensen kun-
nen op hun eigen tempo de cursus doorlopen. Tussendoor nog wat 
e-mails, you tick the box en prima. Voor de ene werkt dat. Maar niet 
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Acceleratie
‘Een tof voorbeeld is dat een aantal collega’s uit zichzelf een groepje 
hebben opgericht. Een learning circle, waarin ze met elkaar artikelen 
delen die ze hebben gelezen en die ze dan samen opvolgen in informele 
meetings via Skype of face to face. Zo’n initiatief heeft veel meer impact 
dan een traditionele dag in de klas, omdat je met collega’s uit eigen 
ervaring spreekt.’ 

‘Andere medewerkers, dat kunnen ook managers zijn, gaan op zoek 
naar coach of mentor. In eerste instantie binnen het bedrijf, maar even 
goed erbuiten. Iemand naar wie ze opkijken, bij wie ze uitdagingen, 
problemen en dilemma’s aftoetsen, en met wie ze vervolgens een boei-
end en waardevol leertraject uitbouwen.’ 

‘Nog een initiatief – meer company driven – is dat we onze mensen 
aanmoedigen om een korte buitenlandse opdracht te zoeken. In Afrika 
bijvoorbeeld, om hun kennis te delen met lokale medewerkers daar. 
Dat zijn heel krachtige manieren van leren. Heel informeel, en met 
groot effect.’

‘Het initiatief waar ik evenwel het meest trots op ben, en dat er mee 
onder impuls van Domo de Refontiro is gekomen, is een cultuur-
traject dat we hebben doorlopen gebaseerd op het werk van Franklin 
Covey – The 5 Choices to Extraordinary Productivity. Die eerder 
“rationeel” gedreven benadering van cultuurverandering vormde de 
perfecte basis van wat we voor ogen hadden. Het traject behelsde na-
denken over de rollen in je leven – moeder/vader, dochter/zoon, pro-
fessional,… nadenken over wat echt telt, en op basis daarvan rationele 
keuzes maken. We spraken bijvoorbeeld concrete “omgangsregels” af, 
over hoe we met elkaar en met elkaars tijd omgaan. Daarnaast heb-
ben we ook een met mindfulness onderbouwd traject aangeboden met 
ITAM (Instituut voor Training van Aandacht en Meditatie). De combi-
natie van beide trajecten, waarbij medewerkers konden kiezen wat hen 
het meeste aansprak, gaf een mooie balans.’

Stofkorrel
‘Mijn visie op leren is holistisch. Leren wil niet alleen medewerkers 
van een bedrijf beter maken, maar heel de mens ontwikkelen, de mens 
als een ondeelbaar geheel. Ook de lijn tussen werktijd en privé moet 
je vanuit dat perspectief bekijken. Die lijn is nu vager dan vroeger. Dat 
biedt opportuniteiten. En uitdagingen. Kenniswerkers die alleen hun 
vooraf bepaalde uren doen, die niet de passie en curiositeit hebben om 
zichzelf ook buiten hun strikte werktijd te ontwikkelen, they will fall 
behind. Die zijn niet meer van deze tijd, denk ik.’ 

 

Leren wil niet alleen medewerkers van een 
bedrijf beter maken, maar heel de mens 

ontwikkelen, de mens als een ondeelbaar 
geheel.’

 
‘Een ander onderdeel van de nieuwe wind, is dat we ook de geestes-
houding van growth mindset hebben geadopteerd. Leren heeft geen 
glazend plafond. Hoe oud of slim je ook bent, je kunt altijd bijleren. En 
belangrijk: fouten maken is oké. Vroeger streefden we naar perfectie. 
Zowel in het uitvoeren van taken als in het opvolgen ervan. Elke fout 
was een stukje sterven. We probeerden dan uit te zoeken wat er pre-
cies gebeurd was en hoe. Dat was de visie op change management. Een 
probleem? No worries. We zetten een project in de steigers, en lossen 
het op. 

Onze huidige visie is veel meer fluïde. Aangezien er zoveel dingen en 
processen tegelijkertijd gebeuren, moet je accepteren dat er altijd wel 
ergens een stofkorrel tussen het tandwiel kruipt. Perfectie bestaat niet. 
En telt ook niet. Als je permanent bijstuurt en evalueert, leer je bij en 
zijn die probleempjes net een goede zaak. Daarom is feedback zo be- 
langrijk. Staan wij te zwaaien met een fuck up award à la “proficiat, dat 
heb je uitmuntend verknald”? Nog niet. Maar die mentaliteit komt er 
stilaan wel.’ 
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re artificiële intelligentie die de informatie-overload tot een non-issue 
zal herleiden. Innovatie komt, hoe dan ook. Applicaties waartegen we 
initieel kritisch staan – ik tegenover de weerapp op mijn smartphone 
bijvoorbeeld – komen op termijn toch je leven binnen. En het straffe is 
dat ze het vergemakkelijken, zonder dat je dacht dat er nood aan was. 
Dat fascineert mij.’ 

‘Je moet vernieuwing omarmen’

Pure schoonheid
 ‘Of ik zelf de visie belichaam waarin ik geloof? Dat zou je aan mijn 
gezin en entourage moeten vragen. (lacht) We zijn vaak zo streng voor 
onszelf. De lat ligt alsmaar hoger. Geraak ik erover? Ik probeer. Lukt 
dat elke dag? Nee. En dat is prima. Zolang ik een manier vind om ook 
wat niet perfect is oké te vinden, ben ik gelukkig.‘

‘Ik heb geen hobby’s, en ben ervan overtuigd dat we voortdurend – 
informeel – bijleren uit het kleine en grote in onze dagelijkse realiteit. 
Misschien klinkt dat weinig inspirerend. Maar op dit moment in mijn 
leven is mijn gezin en fulltime job combineren mij genoeg. Elke dag 
proberen in balans te zijn, is een ambitie op zich.’ 

‘Als ik toch iets zou willen leren nu, is het leren luisteren. Écht luis-
teren. Ik dacht altijd dat ik daar goed in was. Ten onrechte, weet ik 
intussen. Terwijl ik denk dat ik oprecht naar iemand luister, beginnen 
in mijn hoofd al mijn vooroordelen en radartjes te connecteren. Eigen-
lijk luister ik niet, maar ben ik al aan het bedenken wat ik subiet eens 
ga zeggen zie, mijn opinie over wat jij nu moet gaan doen. Face-value 
without views, dat is mijn ambitie. Echt luisteren, zonder zelf meteen 
de juiste antwoorden te willen geven.’ 

‘Zoals wanneer ik bij mijn grootmoeder in het rusthuis ben. Daar kom 
ik tot rust. Dan luister ik naar de pure schoonheid van het verhaal van 
de mens die voor mij zit.’

Infobesitas
‘Je moet vernieuwing omarmen. Neem nu de onverbiddelijke infor-
matiestroom. Interessant vind ik hoe mijn twee tieners daar veel beter 
mee omgaan dan ikzelf. Ik kom uit de generatie die alle inkomende 
e-mails gelezen wil hebben. Mijn kinderen absorberen informatie veel 
nonchalanter, ze dismissen berichten alsof het niets is, bedienen drie 
schermen tegelijkertijd… Hun geest lijkt beter aangepast aan de infor-
matie-overload, omdat het de realiteit is waarin ze opgroeien. Infobe-
sitas, dat is een woord dat wíj hebben uitgevonden hé. Niet zij.’ ‘En het 
goede nieuws is: infobesitas lost zichzelf op. Jongere generaties zijn niet 
alleen handiger, ze gaan ook meer tools en applicaties hebben, sterke-
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zichten koppelen aan de realiteit van – bijvoorbeeld – multinatio- 
nals, levert een fantastische kruisbestuiving op en komt tegemoet 
aan een reële nood. Blijf aan onze mouw trekken, en zoeken naar 
gezamenlijke projecten die een verschil kunnen maken. Blijf ook 
durven! Veel start-ups of nieuwe bedrijven stagneren na verloop 
van tijd. Ze conformeren. Je moet evenwel de moed hebben om te 
blijven doen wat je doet, en daarin blijven geloven. In de wereld op 
z’n kop zetten, that is. Durf dat maar eens: tegen je studenten op de 
unief zeggen dat ze voor het volgende college een locatie moeten 
vinden, de meubels meebrengen, en dat je dan wel zult zien wat er 
gebeurt. Wat zeg je? Pieter deed het. En hij moet dat blíjven doen.’ 

Elke & Domo de Refontiro 
Hoe, wanneer en waar kruiste ons pad?
Elke leerde Pieter en Christel kennen via een artikel in het maga- 
zine van de UAntwerpen. Wat ze las, intrigeerde haar. Ze zocht 
contact en ontmoette Pieter op het congres rond ‘Leren boven 
de maat’, dat Domo de Refontiro in 2014 samen met Voka en de 
UAntwerpen organiseerde. Omdat ze bij haar medewerkers in 
Microsoft een zekere ‘opleidingsmoeheid’ voelde, en ook vaststelde 
dat veel leidinggevenden eigenlijk weinig afweten over hoe leren 
bij kenniswerkers precies werkt, zocht Elke naar oplossingen. De 
voorbije twee jaar heeft Domo de Refontiro binnen Microsoft ver-
schillende workshops, begeleidingen en trajecten opgezet. Onder 
meer over teambegeleiding, breintechnieken zoals snellezen, en 
over hoe kenniswerkers hun leertraject en –ontwikkeling in eigen 
handen kunnen nemen. 

Top en typerend aan Domo de Refontiro?
‘Op de markt vind je heel weinig organisaties die leren zo innova-
tief benaderen als Domo de Refontiro’, zegt Elke. ‘Pieter is voor mij 
in de eerste plaats de academicus en  onderzoeker, die weet hoe 
leren werkt bij kenniswerkers. Die inzichten vertaalt hij in Domo 
de Refontiro. Luisterbereid, met zin voor dialoog. Refontiro is in-
novatief en geeft food for thought. Maar vooral ook… ja, het sau-
nagevoel. Spreekwoordelijk poedelnaakt tegenover elkaar zitten, 
nadenken over onze uitdagingen en hoe we elkaar daarin kunnen 
vinden. Dat is Domo de Refontiro voor mij. Ik associeer het bedrijf 
met openheid, transparantie, en Zweedse charme.’

Wat kan nog beter?
‘Refontiro mag voor mij iets “aggressiever” contact zoeken met de 
bedrijfswereld. Ik denk ook aan marketing dan. Academische in-
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Ervaren roerganger runt
domeinschool in 

Dendermonde

Hans Vanhulle, algemeen directeur van het Óscar Romerocollege 
in Dendermonde, vertelt het verhaal van zijn vooruitstrevende 
domeinschool in wat hij de starre onderwijscontext Vlaanderen 
noemt. ‘Als we kwaliteit willen houden, moet het roer radicaal 
om.’

Alles komt van ergens en toch. In de sterren stond het niet, beklem-
toont de 58-jarige Hans Vanhulle als hij over zijn roeping spreekt. ‘Ik 
was de laatste in de rij van vier, en ben de enige die leerkracht is gewor-
den. Geen van mijn drie zussen hadden ambities in die richting, dus 
logisch was het niet.’ 

Elf jaar lang gaf hij Engels en Nederlands, daartoe op z’n veertiende 
geïnspireerd door zijn eigen leerkracht Nederlands in het middelbaar. 

‘Mijn grootvader langs vaders kant was gymnastiekleraar. Hij was 
van 1879, een oud-militair, de dertig al voorbij toen hij in het onder-
wijs stapte. Aan het begin de twintigste eeuw hadden de Belgische 
bisschoppen de ambitie opgevat om iets te doen aan de gebrekkige 
conditie van de jeugd. Een aantal militairen mocht zich omscholen tot 
leerkracht en mijn grootvader was een van hen. Terwijl lichamelijke 
opvoeding nog geen erkend vak was, gaf hij betaald door de bisschop-
pen elke halve dag gymles aan een ander college in het bisdom Gent. 
Mijn vader is in zijn voetsporen gestapt. Hij volgde zijn opleiding tot 
onderwijzer tijdens de Tweede Wereldoorlog, en is vervolgens met 
mijn grootvader beginnen meetrekken naar al die colleges. Ook mijn 
moeder is opgeleid tot leerkracht, maar zij is thuis gebleven voor het 
gezin, zoals dat toen ging. Mijn grootvader langs moederskant? Die 

ONDER
 WIJS
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   NAIR

https://www.linkedin.com/in/hans-vanhulle-227a2950/
www.romerocollege.be
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was hoofdonderwijzer in Geraardsbergen.’

Evident was het dus niet. ‘Maar het zal er wel ergens inzitten ja.’ 

Met de kracht van details die een verhaal tot leven wekken, blikt al-
gemeen directeur Hans Vanhulle aan de zwartronde tafel in zijn kan-
toor terug op de ontstaansgeschiedenis van wat je gerust ‘zijn’ Óscar 
Romerocollege in Dendermonde mag noemen. Achter zijn bureau met 
netjes geordend papierwerk en Applecomputer, hangt de ingekaderde 
tekening Óscar Romerocollege Toekomstplan 2016-2020. Op de ach-
tergrond rinkelt de schoolbel. Ze overstemt onverstaanbaar galmend 
geroezemoes in de aanpalende, monumentale gang.  Hans heeft de 
aanblik van een topambtenaar – een vergadertijger met witte haren, 
donkerblauw pak met das. Hij spreekt doelgericht en diplomatisch. 

Vlijend en vaag waar het moet, concreet waar het kan. Het jaar 2001 
blijkt een cruciaal moment in de ontstaansgeschiedenis van het 
nieuwe, gefuseerde Óscar Romerocollege.

‘De idee dat we in Vlaanderen ingrijpend ons secundair onderwijs 
moeten hervormen, gaat al jarenlang mee. Midden jaren 1990 telt 
Dendermonde twee katholieke colleges. Sint-Vincentius voor de meis-
jes, het Heilige Maagdcollege voor de jongens. Als een van de eersten 
in Vlaanderen komen bij ons ouders op gemengd onderwijs – tot in 
de rechtbank toe. Tegen die achtergrond ontstaat in 2001 de eerste be-
stuurlijke samenwerking tussen beide colleges. Ik ben dan directeur 
van de jongensschool. De twee inrichtende machten, de afzonderlijke 
vzw’s, fusioneren. Nog niet de scholen, wel de machtsstructuur erbo-
ven.’ 

‘Beide instituten, de vroegere meisjes- en jongensschool die in vrede 
samenleefden, zijn nu twee gemengde, concurrerende ASO-scholen 
met hetzelfde aanbod onder dezelfde vzw. Omdat die situatie onna-
tuurlijk is en veel spanningen geeft, ontstaat in 2010 het grote plan om 
ook de twee scholen te laten samengaan. Visionair beslist ons bestuur 
dat de concurrentie moet stoppen. “Wij willen af van het dubbele aan-
bod binnen onze inrichtende macht.”’   

‘Het klimaat is rijp, de geesten evolueren. Sinds begin 21ste eeuw dringt 
het door dat we ons anders moeten organiseren, om te vermijden dat 
talent verloren gaat van jongeren die ongekwalificeerd uitstromen. We 
scheiden ze klassiek vooral op basis van cognitieve elementen. Wie die 
veel heeft, kan naar een ASO-school en wordt voorbereid op hoger 
onderwijs. Wie die minder heeft, komt in TSO of BSO terecht om een 
beroep te leren. Het inzicht groeit dat we met die hokjes moeten stop-
pen. Als we elk talent willen benutten, moeten we ervoor zorgen dat 
jongeren niet zo vroeg moeten kiezen.’

‘Doordrongen van dat inzicht trek ik aan de kar. Ik wil geen fusie van 
twee ASO-scholen zonder ook de technische en beroepsopleidingen 
mee te betrekken. Twee jaar en praktische besognes later, in 2012, heb-
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Andere klasdeur, zelfde speelplaats
‘Sinds 2016 is ons idee operationeel. Leerlingen komen op hun twaalf-
de ons college binnen in de brede eerste graad. Geen vier scholen meer, 
maar één schoolpoort. Alle leerlingen, of ze nu Latijn volgen of hout-
bewerking, delen dezelfde refter en speelplaats. De opties waarin je 
vroeger begon, bestaan nog, maar zijn nu samengebracht in hetzelfde 
gebouw op dezelfde campus. Dat brengt uitdagingen, want sommige 
leerlingen zijn venijnig verbaal, terwijl anderen eerder lichamelijk uit-
halen. Daartegenover staat de kracht van diversiteit, de meerwaarde 
van te moeten omgaan met wat buiten je comfortzone ligt.’ 

‘Ons onderwijsproject blaast de klassieke 
grenzen op tussen ASO, BSO en TSO’

‘Pas op hun veertien kiezen ze voor een belangstellingsgebied, een do-
mein zoals Talen en exacte Wetenschappen, Techniek en Engineering, of 
Welzijn en Maatschappij. Die domeinen zitten xopnieuw samen, elders 
in één gebouw. Een domeinschool geeft meer flexibiliteit, en minder 
negatieve ervaring. Neem Iris, in het oude systeem derde jaar humane 
wetenschappen (ASO). Waren de algemeen-theoretische vakken haar 
wat te zwaar? In het oude systeem moest ze dan haar boeltje pakken en 
bijvoorbeeld naar sociaal-technische (TSO) verhuizen, in een andere 
school. Bij ons verandert Iris gewoon van klasdeur. Op de speelplaats, 
in de refter en daarbuiten blijft ze dezelfde vrienden en vriendinnen 
zien waardoor ze zich niet mislukt voelt zoals in het oude systeem. En 
het kan ook omgekeerd. Roman, die in drie sociaal-technische schou-
derklopjes krijgt van de leerkrachten Frans en wiskunde, kan middenin 
het schooljaar opzalmen naar derde humane, binnen dezelfde school. 

Die bundelt alle abstractieniveaus binnen een domein. Van hout over 
mechanica tot industriële wetenschappen in Techniek en Engineering. 
Of office management en economie-wiskunde in Economie en IT.’ 

ben we samen met het VHTI (Vrij Handels- en Technisch Instituut) en 
het VTI (Vrij Technisch Instituut) in Dendermonde, een onderwijs-
project op poten dat de klassieke grenzen opblaast tussen ASO, TSO 
en BSO.’    
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Radicaal vernieuwen
‘We moeten buiten de lijnen durven denken. De landen die interna-
tionaal het best presteren, zijn Finland in Europa; Japan, Singapore 
en Shanghai in Azië; en Canada aan de overkant van de oceaan. Azië 
werkt te sterk op dril, maar Canada en Finland moeten ons inspireren.’ 

‘Een leuze in Canada is raise the bar, close the gap. We moeten blijven 
maken dat leerlingen kunnen excelleren, en tegelijkertijd meenemen 
wie nu uit de boot valt. Dat vereist radicaal vernieuwen. Ons onderwijs 
is verstard in een kruideniersmentaliteit van evenwichten en diploma’s, 
gekoppeld aan prestaties en uren en ga zo maar door. De leerplannen 
zitten veel te vol. Dat legt een enorme druk op leerkrachten en fnuikt 
creatief lesgeven – iets anders dan klassiek doceren. Leerlingen van 
zestien of achttien jaar kunnen van de 32 uren die ze op school zitten 
amper één of twee uurtjes een keuzevak opnemen nu. Waarom breiden 
we dat niet uit? In Finland duurt de algemene vorming zo lang moge-
lijk, en stellen leerlingen een aanzienlijk stuk van hun curriculum zelf 
samen. Dat is heel motiverend. We moeten ervoor zorgen dat jonge-
ren de meerwaarde voelen van school lopen boven spijbelen. Dat kan 
alleen door de lessentabellen vrijer te laten, en hen meer autonomie te 
geven. Finse scholen hebben trajectbegeleiders die voltijds bezig zijn 
met het helpen samenstellen van leerlingen hun traject. Zijn leerlingen 
het traditionele onderwijs beu, dan kunnen ze iets anders doen. Een 
tussentijds verblijf in het buitenland of werken, dat kan daar al in het 
middelbaar. Finse leerlingen hebben de keuze. De onze hebben die hier 
niet.’

Óscar Romerocollege
‘In Vlaanderen is het ongewoon dat leerlingen technisch onderwijs 
volgen op een college. Bij ons is dat wél zo. We gaan voor elk talent 
zonder vooroordelen of stigma’s, en hebben bewust voor de benaming 
college gekozen omdat die dat symbolisch onderstreept.’
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Dat kan, met veel creativiteit en geëngageerd personeel. Maar het is te 
gek voor woorden.’ 

‘Onze politici blijven in gebreke door niet 
gedurfd te kiezen voor een ander traject’

‘In de grootstad heeft intussen een op twee kinderen een migratieach-
tergrond. Het is een kwestie van tijd vooraleer die evolutie zich doorzet 
naar de provinciesteden. De kwaliteit die we vandaag nog halen, kun-
nen we niet handhaven tenzij we radicaal het roer omgooien. Doen we 
dat niet, dan gaat er bakken talent verloren bij allochtone jongeren en 
organiseren we ons eigen failliet. Ik ben bezorgd over ons onderwijs. 
Onze politici blijven in gebreke door niet gedurfd te kiezen voor een 
ander traject. Ze houden te veel vast aan wat ze kennen, en kijken de 
nieuwe werkelijkheid die zich aandient niet recht in de ogen.’

Thomas en Laura doen dat wel. Sinds dit schooljaar. Hij als leerkracht 
geschiedenis, zij als leerkracht wiskunde. 

Het zijn de twee kinderen van Hans. 

‘Onze scholen waren instituten met een jarenlange traditie, dus een 
nieuwe naam kiezen was geen sinecure. We hebben er twaalf maanden 
over gedaan.’

Hans vertelt het verhaal van de in 1982 vermoorde aartsbisschop van El 
Salvador. Ruim dertig jaar later smokkelt hij diens naam in een woord-
wolk, en Óscar Romero prijkt nu naast de met veelkleurige kubusjes 
afgezoomde ster die het logo vormt van zijn school. De algemeen di-
recteur leefde zijn jeugd in de revolutionaire jaren 1970. Terwijl het 
rode boekje van Mao circuleerde, stond de scoutsbeweging van zijn 
zussen op de barricade met Amada (Alle Macht aan de Arbeiders), in 
conflict met zijn Amerikaans gezinde ouders na de Tweede Wereld-
oorlog. 

‘Óscar Romero wordt in 1979 door het Vaticaan tot aartsbisschop van 
El Salvador verheven, maar verandert compleet van gedaante nadat 
zijn beste vriend, priester Rutilio Grande wordt vermoord. Als eertijds 
volgzaam figuur, ontpopt hij zich tot criticus van het regime. In Latijns-
Amerika heerst met de uitbuiting van boeren door grootgrondbezit-
ters een moderne vorm van slavernij. Tegen de achtergrond van de 
conferentie van Medellin – waarin de bisschoppen radicaal partij trek-
ken voor de armen – beschuldigt hij rechtse doodseskaders van de 
moord. Hij staat op, en zegt dat hij naar geen enkele officiële plechtig-
heid meer komt zolang de ware schuldigen achter de moord niet zijn 
gevonden. Dat conflict leidt tot de moord op hem. Die laat een diepe 
indruk na op mijn generatie en vrienden in parochie, jeugdbeweging 
en verenigingsleven.’ 

‘De figuur Óscar Romero spoort met onze aandacht voor het interna-
tionale en Noord-Zuidverhoudingen – onze school gaat bijvoorbeeld 
al tien jaar op bouwkamp naar Senegal. Zijn idealen rijmen met onze 
ambitie. We willen dat elk talent zich kan ontplooien, en de sociale 
dumping tegengaan die het Vlaams onderwijs met de slappe hervor-
ming nu blijft organiseren. Op papier, voor Brussel en binnen de hui-
dige reglementering, zijn wij nog altijd verschillende instellingen. Op 
het terrein zijn we er één. 
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Wat kan nog beter?
‘Mag het in een slogan? Less is more. Ons plan is ambitieus. Het 
staat als een huis, maar gaandeweg daagt de vraag of we alle acties 
die erin staan wel kunnen realiseren binnen de gestelde termijn. 
Krijgen we niet alles klaar, dan loert teleurstelling misschien om de 
hoek. Ambitie is goed, hyperrealistische ambitie nog beter. 

Hans & Domo de Refontiro
Hoe, wanneer en waar kruiste ons pad?
‘Een van mijn collega-directeurs had aan het Centrum voor 
Andragogiek aan de Universiteit Antwerpen een opleiding gevolgd 
over onderwijskundig leiderschap. Pieter is daar één van de docen-
ten. Hij is de geknipte man, zo zei mijn collega, om ons te begelei-
den bij het maken van een strategisch plan voor onze organisatie. 
In een traject van één jaar hebben Pieter en zijn medewerker Dylan 
dat gedaan. Het resultaat is een plan met vijf strategische doelstel-
lingen, daarbinnen de operationele, en telkens acties om die te be-
reiken. Die acties, gekoppeld aan het veranderingsproces, rollen we 
nu volop uit.’

Top en typerend aan Domo de Refontiro?
‘Wat de aanpak van Domo de Refontiro voor mij typeert, is de di-
versiteit aan technieken – woordwolk, sprokkelen,… - en de brede 
groep mensen die bij heel dat proces zijn betrokken. We hadden 
een vaste regiegroep van vijfentwintig mensen, bestaande uit de 
vijf directieleden en twintig medewerkers onder wie ook ouders en 
leden van onze inrichtende macht. Buiten die regiegroep zijn voor 
de diverse onderdelen van het plan ook telkens andere mensen op-
geroepen. Van onze vierhonderdvijftig personeelsleden, hebben 
er zeker tweehonderd actief deelgenomen aan een werkgroep. Los 
daarvan hebben álle personeelsleden een analyse en enquête onder 
ogen gekregen waarin ze volgens de pnic-techniek - positief-nega-
tief-interessant-conclusie – hun mening en visie hebben kunnen 
delen. Een breed gedragen plan en veranderingsproces zijn daar-
van het resultaat. Pieter inspireert, weet perfect wat hij doet en kan 
dat ook doelgericht, efficiënt en authentiek verkopen.’
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Klasbak: Leren in detentie

Professor Liesbeth De Donder (VUB) is voorzitter van vzw 
Klasbak, een kenniscentrum over leren en detentie. Ze wil een 
stuk onrecht de wereld uit. ‘Gedetineerden die tijdens hun straf 
een opleiding volgen, hebben dertig tot veertig procent minder 
kans op recidive.’ 

Toen haar vader als Zwarte Piet de Sint vergezelde, was professor  
agogische wetenschappen Liesbeth De Donder (34) tien jaar oud. Mee 
in het rust- en verzorgingstehuis stond ze, oog in oog voor een blin-
de oude vrouw. ‘Die zat in een rolstoel, aan tafel, met haar boterham-
men voor zich. “Wat is er?” vroeg de Sint. “Geen honger?” Jawel, ant-
woordde de vrouw. “Maar ik kan er niet aan.” Tussen de middag had 
haar dochter in zeven haasten die boterhammen gebracht, herinnert 
Liesbeth zich. ‘Het was intussen vier uur ’s middags en ze lagen er nog 
altijd. Onaangeroerd, omdat niemand haar intussen dat kleine zetje 
had gegeven. Dat kan toch niet!’ 

Ze zucht ervan. Met ingetogen verontwaardiging drapeert de acade-
mica zegge en schrijve vierentwintig jaar later de anekdote op haar bu-
reau aan de VUB-campus in Brussel. Liesbeth Dedonder groeide op in 
Appels, in een dorp nabij Dendermonde in een warm middenklasse-
gezin, ver weg van de zichtbare kommer die in de grootstad de straten 
soms dekt. ‘De armoede, de verborgen eenzaamheid die ik met de Sint 
bij die oude mensen heb gezien, wil ik zichtbaar maken. Ik wil mensen 
de kans geven om hun verhaal te doen en dat te tonen. Dat alleen al, 
kan veel in beweging zetten.’ Aan de VUB leidt ze mee de onderzoeks-
groep Belgian Ageing Studies. ‘Wij doen onderzoek naar ouderen. Niet 
vanuit medisch oogpunt, maar vanuit alles wat met participatie en in-
clusie te maken heeft. We willen weten wat ouderen graag willen en 
hoe, zodat gemeenten een ouderenbeleidsplan kunnen maken dat echt 
gebaseerd is op wat er bij hen leeft.’ 

KLAS
BAK

https://www.linkedin.com/in/liesbeth-de-donder-68316b15b/
https://www.linkedin.com/in/liesbeth-de-donder-68316b15b/
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Als student al kwam Liesbeth in de gevangenis terecht. Niet door een 
misdrijf en de rechter, maar door de aanvechting om mensen die geen 
stem hebben er een te geven. 

‘Drie kwart van mijn groepstaken gingen over gedetineerden. Ik 
ging naar Leuven-Centraal, Dendermonde, ‘de Begijnenstraat’ in 
Antwerpen ook. De eerste keer was ontnuchterend. Ik stond er aan te 
schuiven tussen bezoekers – die écht voor iemand kwamen – met mijn 
paspoort in de hand, klaar om een foto te laten maken zoals iedereen. 
Daar en toen besefte ik hoe maatschappelijk gestructureerd het feno-
meen detentie is. Mijn vrienden staan daar niet in de rij. Wel mensen 
in armoede, achtergestelden, want het zijn ook zij die vooral in de ge-
vangenis terechtkomen.’ 

‘Wie daar zit, heeft wellicht iets misdaan. Daar kun je niet rond. Maar 
de schuldvraag is complex. Het is de kip of het ei, dat hele onrechtver-
haal, en ik geloof dat het niet alleen hun individuele verantwoorde-
lijkheid is dat zij daar zitten. Bij wie ze geboren zijn, maatschappelijke 
structuren, bepalen in belangrijke mate dat zij – en niet toevallig zij – 
daar terechtkomen. Uit een recent doctoraat over oudere geïnterneer-
den in Vlaanderen blijkt dat meer dan een derde van hen als kind is 
mishandeld. Veertig procent heeft een instellingsverleden. Die mensen 
zijn nu zestig en zitten in de gevangenis. Ze hebben er bij wijze van 
spreken hun vroegere wees- en pleeghuis voor ingeruild. Is er dan niets 
mis met hoe onze maatschappij marcheert?’

Institutionele drempels
‘In 2010 wilde de gevangenis van Antwerpen graag weten wat haar 
gedetineerden precies dachten over hun verblijf, en waarom ze wel of 
niet meededen aan workshops en opleidingen in de Begijnenstraat. 
De coördinator van de hulp- en dienstverlening googelde “behoeften-
onderzoek” en kwam zo bij ons terecht. 

Samen zetten we het onderzoek op, bevroegen 500 van de 650 gedeti-
neerden, en kwamen we het te weten.’

`De Begijnenstraat is een arresthuis, de eerste stop. Arrestanten ko-
men er binnen, wachten tot ze hun straf krijgen en worden vervol-
gens overgeplaatst naar een strafhuis – de gevangenis in Beveren of 
Leuven-Centraal bijvoorbeeld. Omdat veel strafinrichtingen vol zitten, 
is er weinig uitstroom, terwijl er wel nieuwelingen blijven arriveren. 
Overbevolking. Soms met vier in één cel zitten ze, meestal mannen, 
vaak 23 uur per dag, uitgezonderd het uurtje luchtscheppen op de bin-
nenkoer. Toch vallen er in die context positieve dingen te rapen. Bijna 
alle gedetineerden gaan naar de bibliotheek en velen volgen er cursus-
sen, hoewel niet zonder problemen. Uit het onderzoek blijkt dat niet 
zozeer “geen goesting”, wel institutionele drempels hen ervan weerhou-
den. Er is vaak alleen een standaardaanbod, dat te weinig is aangepast 
aan individuele noden. En veel te weinig plaats. De Begijnenstraat telt 
maar een paar kleine leslokalen. Daar kunnen een twintigtal mannen 
in, niet meer. Een cursus opbouwen zoals bijvoorbeeld Nederlands 
voor anderstaligen, betekent dat je elkaar minstens één keer per week 
moet zien. Op dinsdag tussen 13u en 16u bijvoorbeeld. Heb je dan je 
rechtszaak, komt je advocaat net langs of heb je het geluk dat je kunt 
werken in de gevangenis, weliswaar volgens de aangegeven uren, dan 
mis je die les. Weg is dan het plan. Weg de opbouw.’  

‘Doet iedereen mee? Natuurlijk niet. Maar de meesten willen wel, en 
niet uit louter tijdverdrijf. Dat de advocaat het hen aanraadt en dat het 
helpt om misschien vroeger vrij te komen, speelt mee. Maar dat zijn 
kleine percentages. De meeste gedetineerden geven aan dat ze echt iets 
willen leren, iets waartoe ze vroeger nooit de kans hebben gehad. Ein-
delijk hun diploma secundair onderwijs behalen bijvoorbeeld, zodat 
ze nadien wél een job kunnen vinden.’ 
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Wortelman
In 2015, jaren na het behoeftenonderzoek in Antwerpen, richt 
Liesbeth mee de vzw Klasbak op. ‘Organisaties zowel als particulieren 
kunnen er lid van worden’, zegt ze. ‘We zijn een netwerkorganisatie, een 
kenniscentrum voor leren en detentie. We willen mensen en expertise 
samenbrengen, onderzoek in gevangenissen faciliteren en de noden 
bundelen. Stimuleren om evidence-based practices te ontwikkelen. 
Die nationaal bekendmaken. En het beleid beïnvloeden, natuurlijk.’ 

nen, overmorgen het vlees. Aan het einde van dat traject enkele jaren 
later, behalen die gedetineerden hun diploma van hulpkok. Evident is 
dat niet. Maar zo eenvoudig kan het zijn.’

‘We moeten buiten de lijnen durven denken. Ook qua infrastructuur. 
Het internationale voorbeeld is Noorwegen. Daar zijn huizen met 30 
gedetineerden, de grootste gevangenis telt er 250. België is Noorwegen 
niet. Maar de nieuwe gevangenis die bij ons in Haren wordt gebouwd, 
is er één voor 1190 man. Als onderzoek uitwijst dat kleinschaligheid 
het meeste kans geeft op een succesvolle re-integratie, waarom dan 
zo’n mastodont?’ 

‘Ook de rol van de penitentiair beambten – ze worden zelf niet graag 
cipiers genoemd – moeten we anders invullen. Sommigen zetten hen 
onterecht weg als veredelde sleuteldragers. In Nederland duurt de op-
leiding twee jaar, bij ons enkele maanden, terwijl die mensen het eer-
ste en meeste contact hebben met de gedetineerden. Zij zouden zoveel 
meer kunnen doen.’

‘Dat bepaalt immers de gevangenis van morgen. Hoewel er al lang 
sprake is van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke gedetineer-
de, is dat er nog altijd niet. Vanaf het moment dat iemand binnenkomt, 
zouden we steun op maat moeten bieden. “Je hebt nu straf gekregen, 
binnen drie jaar kom je vrij. Wat gaan we doen om je daarop voor 
te bereiden? Wat interesseert jou? Wat heb je nodig?” Dat is iets an-
ders dan een standaardaanbod. Waarom geen computerpakket boek-
houden als een paar gedetineerden daar om vragen? De institutionele 
drempels moeten weg. Maar het gaat ook over mindset. In de meeste 
gevangenissen heb je in de keuken de wortelman, de ajuinenman, en 
ga zo maar door. “We maken elke dag soep en dat is jouw taak. Klaar.” 
Niet zo in de gevangenis van Brugge. Daar hebben ze een werk-leertra-
ject uitgewerkt. Simpel gezegd: vandaag de wortelen, morgen de ajui-
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Pure winst
‘Straffen, akkoord. Maar met welk 
doel? We kunnen er maar beter het 
beste van maken, met een geslaagde 
re-integratie voor ogen, want bijna 
allemaal komen ze vroeg of laat vrij. 
Leren is voor die re-integratie cruciaal. 
Ik bedoel dan niet alleen formele of be-
roepsgerichte opleidingen, waarvoor je 
een certificaat krijgt. Het gaat ook om 
informeel leren. Een opleiding over om-
gaan met agressie bijvoorbeeld, of over wat 
het betekent om moeder of vader te zijn op 
cel. Wat sommige ouders missen, zeker als hun 
kinderen groter worden, is simpelweg eens samen 
eten en babbelen rond de tafel. Laat ons proberen dat te 
regelen. Ouders spelen een belangrijke rol in de identiteits-
ontwikkeling van een kind en met projecten kunnen we daarop 
inspelen. Een vader die in de klusopleiding een poppenkast maakt 
voor zijn zoon geeft niet alleen zichzelf, maar ook zijn kind iets om 
fier op te zijn.’ 

‘Ook ik ben bezorgd om veiligheid. In een geslotendeurregime bete-
kent elke gedetineerde die naar de les wil een extra ‘beweging’: iemand 

‘Als we het aantal recidivisten 
kunnen terugbrengen, 

moeten we dat doen.’

moet de deur opendoen en die cursist begeleiden naar 
het leslokaal. Dat is een risico, hoe statistisch ver-

waarloosbaar ook. Het veiligste is dat iedereen al-
tijd in z’n cel blijft, natuurlijk. Toch moeten we 

dat risico nemen. In België hebben we nog geen 
degelijk re-integratieonderzoek, in Amerika 
wel, en daaruit blijkt dat gedetineerden die in 
de gevangenis een opleiding volgen dertig tot 
veertig procent minder kans hebben op reci-
dive. Ik wil gerust in geld uitrekenen hoeveel 
een deugdelijk gevangenisbeleid de over-
heid zou besparen. Eén persoon in detentie 
kost de samenleving vijftig- à zestigduizend 
euro per jaar. Als we het aantal recidivisten 
kunnen terugbrengen, moeten we dat doen. 
Omdat het pure winst betekent.’ 

‘Voor hen. Voor iedereen.’

‘Een vader die in de klus-
opleiding een poppenkast 
maakt voor zijn zoon 
geeft niet alleen zichzelf, 
maar ook zijn kind iets 
om fier op te zijn.’
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Liesbeth & Domo de Refontiro 
Hoe, wanneer en waar kruiste ons pad?
Liesbeth is voorzitter van de vzw Klasbak, maar om een idee tot 
organisatie te maken is ook geld nodig. Een anonieme donor – een 
grote stichting die veel projecten steunt – wilde Klasbak sterken 
mits die een degelijk beleidsplan kon voorleggen. Als hulp daarbij 
heeft Liesbeth Domo de Refontiro gecontacteerd. ‘Onze secretaris 
werkt bij een organisatie die eerder op Domo de Refontiro een be-
roep had gedaan en die enthousiast was over het resultaat.’ Dat was 
de stichting ook over dat van Klasbak aan het einde van de rit. Ze 
zegde de steun toe.

Top en typerend aan Domo de Refontiro?
‘Klasbak heeft een degelijke bestuursraad. Waren we met z’n tienen 
twee dagen op retraite gegaan, dan hadden we ook een beleidsplan 
gehad. Maar op initiatief van Pieter hebben we de voorbereiding 
heel breed getrokken. Bij het denkproces dat aan het schrijven 
van het plan voorafging, zijn meer dan vijftig mensen betrokken. 
Mensen van dichtbij, maar ook externe stakeholders. Iemand uit 
het armoedeforum bijvoorbeeld, zelfs iemand van Ketnet, die visie 
aanbracht over ontwikkelingspsychologie en identiteitsvorming bij 
kinderen. We hebben het beleidsplan zoals voorzien zelf geschre-
ven. Maar de credits voor de kwaliteit en scope van de input waar-
mee we dat hebben gedaan – het coördineren en organiseren ervan 
met methodieken, huiswerk dat we meekregen of stukken die we 
moesten lezen – komen Domo de Refontiro toe. De aanpak was 
creatief. To the point. Professioneel.’ 

Wat kan nog beter?
‘Als ik één tip mag geven? Slag in het water of niet, verander van 
naam! Domo de Refontiro, ik kan het nog altijd niet uitspreken 
zonder dat ik struikel. Sterker het netwerk aanhalen, is misschien 
ook een idee.’ 
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SAMEN   
UT   PIA

De wereld als mirakel 
en realiteit

Academicus Robin Rowley gooide zijn kap over de haag en vond 
als straatzanger de liefde van zijn leven in schilderes Martine De 
Vleeschouwer. ‘Je kunt de bloemen niet bevelen te groeien.’

Om zijn kleinkinderen iets te kunnen vertellen, zegt Robin Rowley na 
een ongewoon lange stilte voor zijn doen. ‘Ik heb veel en lang nage-
dacht over het waarom van mijn beslissing. Dat ik een verhaal wilde, is 
de kern van mijn uitgekristalliseerde gedachten.’ 

Aan de voet van de kerktoren in Lint, een gemeente tussen Antwerpen 
en Mechelen nabij Lier, trekt een gevel met zachtfris groen geschilderd 
houtwerk de aandacht. Aan de voordeur hangt een krans van dennen-
appels, in de etalage aan weerszijden ervan staan zeker twintig schilde-
rijen van verschillend formaat en daartussen, als een vreemde eend in 
een hoekje maar vooraan, prijkt een cd van The Epiphany Brothers. Van 
dat duo is Robin Rowley, die je ook als Bob Rowley op Spotify vindt, 
met zijn klok van een stem, de helft.  

De winkel is gesloten, ‘wegens pensioen’, zegt een briefje aan de etalage-
ruit. Wie iets wil, kan bellen naar een gsm-nummer. Die komt dan bij 
Robin en Martine terecht achterin de winkel waar zij wonen en van-
daag zitten in de zetel, bij de stoof, wegens steenkoud. 

Robin, van opleiding gedragswetenschapper, hield zich in de bruin-
oranje jaren 1970 op in Londen. Hij had er een leven, een huis, en gaf 
les aan de huidige University of East London. In 1981 hakte hij evenwel 
de knoop door. ‘Wat jarenlang had gesluimerd, werd hoe langer hoe 
meer onontkoombaar.’ Hij gaf alles op, en trok als troubadour zeven 
jaar Europa rond. 

NAAR

https://www.linkedin.com/in/robin-rowley-9872862/
https://www.facebook.com/martine.devleeschouwer.7
https://www.facebook.com/martine.devleeschouwer.7
https://www.linkedin.com/in/robin-rowley-9872862/
https://www.facebook.com/martine.devleeschouwer.7
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‘Ik speelde al van kindsbeen af muziek’, zegt de nu 71-jarige boom-
lange Robin Rowley. ‘Ik gaf destijds les aan de universiteit, maar was 
tegelijk ook songwriter en dichter. Als ik trouw wilde zijn aan mezelf, 
had ik geen keuze. Ik moést dit doen.’ Toen hij drieëndertig was en 
zijn onderwijs meester, verkocht hij z’n huis, gaf zijn boeken weg aan 
studenten en werd dus straatzanger. ‘Zingen is mijn beste talent, mijn 
stem draagt wel vijftig meter ver. Volgens mijn vrienden  ben ik ook 
een goede tekstschrijver. Ik wilde die kanten van mezelf de kans geven 
om zich uit te drukken en te ontwikkelen. Dat kon niet als professor, 
omdat lesgeven te veeleisend is. Na een kort en stukgelopen huwelijk 
zegde ik mijn baan en zekerheid op. Ik verloor mijn loon, dat wist ik. 
Maar ik wilde on the road.’

Een hard leven? ‘Helemaal niet’, zegt Robin. ‘Ik had zeven jaar geen 
sleutel, maar heb in al die tijd maar één keer buiten geslapen - op een 
bank, in Parijs. Altijd kon ik wel ergens terecht. Ik vond een bed bij 
de kroegwaard, bij iemand die ik net ontmoet had, of via een andere 
troubadour uit the scene van dat moment.’ 

‘’s Morgens stond ik op en dronk koffie zoals iedereen. Had ik geen 
geld, dan ging ik de straat op. Ik kon zingen, mensen gooiden briefjes 
naar mij en ik had sowieso niet veel nodig. Van kleren droeg ik wat 
mensen me gaven. Ik leefde in mijn cowboyhoed, die hield de regen 
weg. Maar niemand, niemand heeft op straat ooit ‘hey cowboy’ tegen 
mij gezegd. Ik was als de straatstenen, een deel van het decor.’
 
Hij speelde en zong in bars, op stoepen en pleinen in onder meer 
Griekenland, Duitsland en Italië, maar keerde ook jaarlijks terug 
naar mijn winterbasis Antwerpen. ‘Ik vertoefde dan in het oude 
stadscentrum, in een radius rond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. 
Antwerpen was een 24-uren-stad. Ik speelde vaak in De Muze – toen 
nog geen jazzcafé – en in De Muziekdoos. In een netwerk van buskers – 
troubadours – leefde ik. Van mijn muziek. Voor het avontuur.’ 

Nipt
Had Etienne, de baas van De Muziekdoos in het gezegende jaar 1987 
niets geregeld, dan zat Robin vandaag niet naast de liefde van zijn leven. 
Voor de zelfverzekerde Brit, die met z’n diepe stem zacht en straatwijs 
klinkt tegelijk, werden ook buiten de Antwerpse binnenstad optredens 
gearrangeerd. Hij werd opgehaald - hij had haven noch goed dus ook 
geen auto - hij trad op, en daarna reden ze hem terug. 

Zo ook die ene zondagmiddag in Lier, vertelt Martine. ‘Ik was toen 
drieëndertig, zeven jaar jonger dan Robin. Die drieëndertig bleek ook 
bij mij een leeftijd waarin het leven zich in een plooi zou leggen. Ik 
was net gescheiden, na een slecht huwelijk, en had zoals wel vaker op 
zondagmiddag afgesproken met een vriendin. Mijn zoontjes Fabian en 
Maarten waren vijf en zeven. In een zaaltje aan de Kluizekerk in Lier 
speelden ze poppenkast, en nadien zouden er straatzangers optreden.’ 

Echte troubadours, bestonden die nog? En of. En hoe, zag ze.

‘Na de poppenkast kwamen er twee mannen het zaaltje binnen, een 
soort praatcafé met vooraan een laag en klein podium. De ene droeg 
een lange zwarte baard, de andere, Robin, een cowboyhoed. Ik zat 
achteraan, zag hem binnenkomen, en voelde een schok door mijn lijf. 
Waauw…’ 

Tijdens het optreden merkte Robin ook Martine op. ‘Ze droeg een 
jeans en een engelengezicht.’ 

Hij was geen held, zij evenmin, maar Robin raapte zijn moed bijeen 
en stapte tijdens de pauze op haar toe met een klassieke openingslijn. 

Ze rookte niet.

‘Weet je dan misschien waar ik ‘r kan krijgen?’
Om de hoek, zei Martine. ‘Het is zondag, maar die winkel is wel open.’

‘Ben je er nog als ik terugkom?’
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‘Misschien’, antwoordde ze speels en overmand. 
 
Ze was er nog. Gezeten op het podiumpje buiten waaronder de jon-
gens speelden, leerden Robin en Martine elkaar kennen. Ze belegden 
hun eerste date, voor het weekend nadien. 

‘Een hele week lang twijfelde ik of ik wel zou gaan’, zegt Martine. ‘Ik 
kwam uit een gezin van zes kinderen. Hoewel ik van jongs af een exis-
tentiële behoefte voel en in die zin wellicht anders ben dan anderen, 
leidde ik een conformistisch leven. Ik gaf les - plastische kunsten in het 
middelbaar, kunstgeschiedenis en meetkundig tekenen – en had brood 
op de plank nodig. Een straatzanger… dat komt toch nooit goed?’  

Een week later was het afspraak in De Glattigen Dorpel, centrum 
Antwerpen. Zij kwam te laat, hij liep net de deur uit, ze troffen elkaar 
nipt. Sindsdien zijn ze samen, intussen dertig jaar getrouwd. ‘Liefde is 
herkenning voor mij’, zegt Robin. ‘Het was alsof ik haar al vierhonderd 
jaar kende.’   

‘Op termijn evolueren we naar eenheid 
en harmonie’ (Martine)

Onuitputtelijke bron
Toen Martine als niet-vastbenoemde leerkracht haar uren in het on-
derwijs verloor, opende ze de winkel waarachter ze samen met Robin 
nu woont. ‘Vroeger schilderde ik figuratief – ik keek en ik schilderde 
wat ik zag – maar mijn kunst is geëvolueerd, naar almaar meer ab-
stract. Ik ben niet religieusgelovig, maar wel esoterisch aangelegd. Ik 
voel. En ik schilder.’ 

‘Ik druk mezelf beter en liever visueel uit dan in speeches en woorden. 
Schilderijen zijn mijn medium. Ik wil schoonheid weergeven, maar 
hoop dat mijn werken ook iets doen. Mensen die ernaar kijken, ge-
fixeerd, mediterend bijna, zeggen vaak dat ze een soort rust over zich 
heen voelen komen. Dat mijn schilderijen hen goed doen voelen, door 
de kleuren en het licht dat ik gebruik. Wat ik ermee wil vieren, is de 
energetische kracht die verwarmt en die in alle leven zit, die ons doet 
liefhebben en ondernemen. De onuitputtelijke bron van energie die 
zich nu eens vol passie, dan weer subtiel, ingehouden en zacht mani-
festeert. Levenslicht, kortom.’ 

Het werk aan de muur, boven de zetel waarin ze in de huiskamer zit, 
laat zich niet in woorden omschrijven. Het voelt in geel en aarde en 
hemelsbreed witte streken aan als een eruptie.  ‘We zijn ontstaan uit 
chaos, en daaruit tot orde gekomen’, zegt Martine. ‘Dat gaat gepaard 
met groeipijnen – stormen en tsunami’s – maar  zo zitten de wereld en 
het leven in elkaar. Alles staat met elkaar in verband. Hoewel jij en ik 
aparte individuen zijn, zijn we tegelijkertijd, samen met de natuur, de 
kosmos, een deel van hetzelfde, grotere geheel. Op termijn evolueren 
we naar eenheid en harmonie.’
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Loslaten

Dat chaos tot orde kan komen, is een idee dat het echtpaar bindt. 
Voor Martine is het een drijvende kracht in haar visuele expressie, 
Robin schreef er een academisch werk over. In Organise with Chaos 
(2007) ontvouwt Robin M. Rowley samen met mede-auteur Joseph J. 
Roevens een stappenplan dat die logica concretiseert voor organisaties 
en bedrijven. Het boek zegt – steunend op inzichten uit onder meer 
managementtheorie, psychologie en Darwinisme – hoe je een hiërar-
chische organisatie van mensen kunt omvormen tot een ‘zelfregule-
rende netwerkstructuur’, zegt Robin. 

Hoe die orde dan uit chaos verschijnt? Uit zichzelf, zegt hij. ‘Je kunt de 
bloemen niet bevelen te groeien. Het model in detail uitleggen zou te 
ver leiden, maar in de kern gaat het om loslaten. Zelforganisatie draait 
niet om controleren, sturen of manipuleren, maar om durven te be-
vrijden. Let op, chaos is geen anarchie. In tegenstelling tot anarchie 
heeft wetenschappelijke chaos limieten en regels. Alleen daarbinnen 
kan zelforganisatie bestaan en werken. De stratosfeer bakent ons kli-
maat af, bijvoorbeeld. Alleen bij gratie van de afspraak dat we op de 
snelweg rechts rijden, organiseert het verkeer zichzelf, zonder in anar-
chie en een compleet pandemonium te verglijden.’

Utopia in Antwerpen

Terwijl Martine schildert, zit Robin vaak uren in zijn semiprofessione-
le opnamestudio op zolder. Zij sleutelt met kleuren, hij met noten, bei-
den creëren ze op ritme en gevoel.  

‘Ik zie de wereld niet als een Utopia, maar als een mirakel en reali-
teit tegelijk’, zegt Martine nadat Robin met bravoure over de zestien-
de-eeuwse Engelse humanist Thomas More heeft verteld. ‘Wist je dat 
More zijn Utopia in Antwerpen heeft geschreven? In de inleiding 
beschrijft hij hoe hij uit de OLV-kathedraal komt en met zijn vriend 
Pieter Gillis over de Handschoenmarkt naar diens huis wandelt. Op 
hun weg ontmoeten ze Sebastian, een Vlaamse zeeman die net terug is 

uit Peru. Wanneer ze gedrieën in de tuin zitten bij Gillis thuis, vertelt 
Sebastian aan de twee anderen het verhaal van Utopia, dat More ver-
volgens heeft opgetekend.’ 

Echt? ‘Volgens sommigen diste hij dit verhaaltje op om zichzelf – om-
dat het zo’n controversieel en politiek-kritisch boek is – uit de wind te 
zetten voor de toenmalige koning van Engeland. Anderen zeggen dat 
het echt zo is gegaan.’ 

‘Wij blanken, hier met ons tweeën naast de 
stoof, zijn gemuteerde zwarten’ (Robin)

Robin neigt ertoe dat laatste te geloven, zegt hij. En wat dat Utopia dan 
wel mag zijn? Weg met arm en rijk, iedereen verdient dezelfde levens-
standaard, vindt Martine. ‘We zijn allemaal één familie’, vult Robin aan. 
‘Ken je het boek A Genetic Oddysee? Wetenschappers hebben de gene-
tische evolutie historisch in kaart gebracht en ons oer-dna getraceerd. 
Alle mensen op aarde hebben één gemeenschappelijke grootmoeder, 
de mitochondrial Eve. Zij leefde in Afrika, 230.000 jaar geleden. We 
zijn allemaal één soort, één en dezelfde familie.’ 

Die boodschap geeft Robin ook de studenten mee die hij, als zelfstan-
dige verbonden aan de hogeschool van Breda, twee dagen per week bij 
hun thesis begeleidt. 

‘Wij blanken, hier met ons tweeën naast de stoof, zijn gemuteerde 
zwarten (negroes).’ 

Hij lacht, luid en ernstig, en kijkt naar Martine en verder. 

‘Écht menselijk contact, dat is wat telt.’ 
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Robin & Martine & Domo de Refontiro 

Hoe, wanneer en waar kruiste ons pad?
Robin leerde Pieter kennen aan de Artesis-Plantijn (AP) toen nog 
die nog Plantijnhogeschool heette. Dertien jaar geleden was Pieter 
er directeur, en Robin gastprof. Rowley gaf er als native speaker 
communicatie en Engels. ‘We werden collega’s en gaandeweg ook 
vrienden’, zegt hij. ‘Pieter was geïnteresseerd in mijn werk, maar 
ook in mijn muziek en artistieke kant.’ Via Robin leerden Pieter en 
Christel ook Martine kennen en haar schilderijen. Het klikte. In-
tussen heeft Martine al geëxposeerd in de innovatiewerkplaats, bij 
Christel en Pieter thuis. Robin trad dan ook op, wat de schilderijen 
een spreekwoordelijke muzikale omlijsting gaf.

Top en typerend aan Domo de Refontiro?
‘Pieter en Christel zouden een normale, conformistische job kun-
nen doen,’ zegt Martine, ‘maar ze hebben de moed gehad om Domo 
de Refontiro te creëren. Typerend vind ik hoe ze daarbij mensen 
betrekken, kunstenaars ook, en in bijzonder het thuisgevoel dat er 
bij hen hangt. Tijdens de expositie heb ik met kinderen tekeningen 
zitten maken op de grond. Ik ben daar volledig mezelf, ongedwon-
gen, op een manier die uitzonderlijk is.’ Robin herkent dat. ‘Als ik 
bij hen ben, voel ik bovenal vrijheid. Ik voel me heel welkom, geac-
cepteerd, en aangemoedigd. Pieter en Christel hebben een heerlijke 
plek gecreëerd waarin ik volledig kan opgaan in mijn nummers.’ 

Wat kan nog beter?
Publiciteit en extra middelen zouden Domo de Refontiro nog be-
ter maken, zegt Robin. ‘Het bedrijf verdient mensen die erin in-
vesteren. Geen investeerders die Pieter en Christel zouden kooien, 
maar mensen met geld die in hun project geloven. Het huis dat ze 
zelf voor hun droom hebben gebouwd, is fantastisch. Iemand zou 

hun een groter moeten geven, zodat samen met hun ruimte ook de 
magische invloed uitbreidt die ze uitoefenen op mensen. They set 
people free.’ 
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‘De helpende hand hangt aan 
je eigen arm’

Burgerlijk ingenieur Toon Claes, sinds 2016 de nieuwe directeur 
van het Zilvermeer in Mol, vindt zichzelf en zijn provinciaal do-
mein heruit. ‘Als je verantwoordelijkheid neemt en fouten mag 
maken, komen de resultaten op termijn vanzelf.’

‘Dit is de buitenring’, zegt in gele jekker Toon Claes terwijl hij met een 
golfcaddy door het Zilvermeer laveert. Behendig toont hij het recrea-
tiedomein met 157 hectare en ongeveer 100 personeelsleden waarover 
hij sinds juli 2016 de leiding heeft. We nemen de binnenring, passeren 
paviljoenen en tennisvelden, de Finse looppiste, het hoogteparcours 
dat binnenkort plaats ruimt voor een nieuw, en ronden de rit opnieuw 
bij zijn bureau. ‘Dit domein is iets van mij’, zegt hij. ‘Ik ben daar fier op.’ 

Maar wie daarin zelfzucht vermoedt, vergist zich. 

In 1998 begon Toon als ingenieur te werken bij het glasverwerkend 
bedrijf Glaverbel – het latere AGC – in Mol. Hij krijgt de krop in de 
keel als hij terugkijkt naar de jongeman die hij vroeger was en naar 
wie hij vandaag geworden is, tien jaar later. Maar zijn verhaal begint 
bij Glaverbel.

‘In 2006 word ik float manager. Ik ben verantwoordelijk voor de pro-
ductie van glas in één van de achttien vestigingen van het bedrijf in Eu-
ropa. À la limite wordt dat bestuurd vanuit een ivoren toren in Japan, 
maar we produceren hoogwaardig glas. Zeven grondstoffen waarvan 
zand de grootste is worden vermengd en in de oven versmolten tot toe-
passingen voor onder meer autovoorruiten, spiegels, en zonnepanelen. 
De oven is een stenen kuip van tien meter breed, meer dan vijftig me-
ter lang, en ligt nooit stil. Hij is langs alle kanten dicht, branders glijden 
over het glas, we maken vierhonderd ton per dag. Als manager ben 

HANDHELPENDE

https://www.linkedin.com/in/toon-claes-7a164863/
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ik verantwoordelijk voor 112 man personeel, een vijfploegensysteem 
dat volcontinu draait. Een geolied team bouwen is mijn eerste bekom-
mernis en dat lukt. Mijn werk is ook technisch. Tientallen parameters 
waaronder de exacte verhoudingen van de grondstoffen, bepalen het 
productieproces en de kwaliteit van het eindresultaat. Omdat de oven 
1500 graden heet is, kun je die parameters binnen niet meten en moet 
je aan de hand van wat eruit komt proberen in te schatten hoe je moet 
bijsturen. In heel het bedrijf kunnen maar vier mensen dat. Ik ben er 
één van. Het proces is stabiel, maar als het misgaat, blijft het ook stabiel 
misgaan. Op elk moment kan ik telefoon krijgen. In mijn hoofd heb ik 
nooit volle rust.’

‘In 2009 start de crisis en komt onze vestiging onder felle druk te staan. 
Europa maakt al een paar jaar verlies, dus bespaard en veranderd en 
bespaard moet er worden, zegt Japan. Ik hang in het midden van een 
touw waaraan ze aan twee kanten trekken. Bijna ga ik eronderdoor. Ik 
heb stress door de besparingsdruk. We moeten het met minder doen, 

‘Al wat ik heb geleerd en meegemaakt, wil ik 
nu doorgeven en hartsgrondig 

benutten.’

maar tegelijkertijd ook investeren in verandering en nieuwe productie-
processen om te kunnen blijven voortbestaan met zicht op toekomst. 
Er is ook technische druk. Als het glas van het nieuwe productieproces 
slecht is van kwaliteit, moeten we beslissen en bijsturen. De gevolgen 
van die beslissing zien we evenwel pas na acht uur. Elk uur kost drie-
duizend euro. Beslis ik fout of niet goed genoeg, dan roep ik over m’n 
team alleen nog maar meer besparingsdruk af.’ 

‘Twee momenten doen me kraken. In juli 2014, onze kwaliteit is slecht 
en we krijgen dat niet in orde, geeft het hoofdkantoor in Japan me tij-
dens een videoconferentie de volle laag. Het is vrijdag, net de dag dat 
ik met vakantie vertrek. Van de tien daaropvolgende dagen in Zwitser-

land ben ik er vier ziek, richting burn-out, denk ik. Terwijl ik weg ben 
trekken mijn collega’s de campagne recht. Ik kom terug met nieuwe 
moed. Maar in december, een halfjaar later, krijg ik m’n tweede tik. 
Na een heelkundige ingreep schrijft de specialist me vier weken voor. 
Die neem ik bewust, ik heb ze mentaal ook nodig. Maar na drie weken 
krijg ik telefoon van human resources. Ik moet mijn computer thuis 
opzetten, is de boodschap, en het gaat ook rond “dat ik het er goed van 
aan ’t pakken ben”. Dat doet de deur dicht. Zo kan het niet langer. Ik 
doe mijn job graag en geef graag leiding, ik heb een fantastisch team 
waarin iedereen voor iedereen door het vuur gaat. Maar die cultuur 
kan ik niet veranderen. Ook al gaat het binnenkort beter, de stress is 
op termijn onhoudbaar.’ 

‘Ik neem me voor om nog twee à drie jaar voluit te gaan, om in Mol 
voor mijn team de komende jaren werkzekerheid te garanderen, en 
vervolgens uit te kijken naar iets anders.’ 

‘In oktober 2015, ik ben nog niet op zoek, valt mijn oog toevallig op 
een vacature in een krantje. Directeur Zilvermeer? Het is iets totaal 
anders, werken voor de overheid ook, maar de gevraagde competenties 
zijn de mijne, denk ik. Ik ben de vreemde eend in de bijt, ook bij het 
examen, en smijt me driehonderd procent.’ 

Afbrokkelend pantser
‘Deze job is, naast mijn vrouw en zonen Jonathan en Frederik, een 
van de beste dingen die me zijn overkomen. Het Provinciaal Domein 
Zilvermeer is gestart in 1959 met sociaal toerisme als doel. Vakantie 
mogelijk maken voor iedereen. Binnenkort bestaan we zestig jaar, 
maar die sociale doelstelling zit er ook vandaag nog in en dat voelt 
goed. We hangen af van de provincie, krijgen een dotatie, hebben een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bewust houden we de prijzen 
laag, organiseren we gratis evenementen of kortingen voor hulpbe-
hoevenden of mindervaliden. Tegelijk proberen we onze autonomie 
te vergroten. Commercieel zijn voor wie het kan dragen, sociaal voor 
wie het nodig heeft, dat is onze lijn. Het WK cyclocross voor masters 
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wordt hier georganiseerd met gratis toegang voor samenhorigheid, het 
evenement van Kom op tegen kanker gaat hier door, en van de ser-
viceclub Lions een mosselsouper en de Dag van het Paard, waarvan de 
opbrengst naar bijvoorbeeld Mensen In Nood gaat, een organisatie die 
mensen die uit de boot vallen ondersteunt.’ 

‘Als ik op het einde van Pennenzakrock twintigduizend kinderen naar 
huis zie gaan, een ballon aan een touwtje in de hand terwijl ze met 
een smile tot achter hun oren “tot volgend jaar!” roepen, dan ben ik de 
gelukkigste man ter wereld. Tientallen vrijwilligers komen dan helpen, 
zo’n team geeft strubbelingen maar het werkt. Daarvoor doe ik het. 
Voor de ploeg die ik wil smeden, waarin iedereen gelijkwaardig is en 
alles fatsoenlijk gezegd kan worden. Onder mijn voorganger, hij is nu 
met pensioen en ik werp hem zeker geen steen, gebeurde er in het 
Zilvermeer niets zonder de goedkeuring van de directeur. Die autori-
taire cultuur wil ik ombuigen tot een meer zelfsturende waarin mensen 
verantwoordelijkheid krijgen, die durven op te nemen, en daarop aan-
spreekbaar zijn. Sommigen hebben die klik snel gemaakt. Bij anderen 
zit de angst om fouten te maken en afgestraft worden er diep in. Stilaan 
brokkelt het pantser af dat ze in de loop der jaren om zich heen hebben 
gebouwd.’ 

‘De waarden die het Zilvermeer uitdraagt zijn respect, integriteit, sa-
menwerking en klantvriendelijkheid. Ik probeer hard te zijn op de 
zaak, zacht op de mens. Gedrag is cruciaal, belangrijker dan de resul-
taten. Die volgen wel. Als je verantwoordelijkheid neemt, fouten mag 
maken en daaruit leert, maak je op termijn minder fouten en komen 
de resultaten als vanzelf. Dat straal je uit, en alleen al daarvoor komen 
mensen terug.’ 

Kadertje
‘Ik heb veel nagedacht over waarom ik hier ben. Over de zin van al-
les, mijn bestaan en mijn drijfveer, bedoel ik dan. Wie ik ben, zit sa-
mengebald in één zinnetje: hou van de ander, zoals van jezelf. Toen ik 
jong was, vergat ik mezelf graag te zien. Dat heb ik nu wél geleerd. Ik 
weet wat ik kan, en ik durf dat te zeggen. Ik hou van mezelf om wie 
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ik ben, niet om de resultaten die ik behaal. Natuurlijk verwacht ik die 
en streef ik ernaar. Maar anders dan vroeger, hangt mijn eigenwaar-
de er niet meer vanaf. Toen ik jong was, steunde die niet op wie ik 
was, maar op wat ik bereikte. Ik zat in vier Latijn-wiskunde, was bij de 
besten van de klas en combineerde dat met jeugdvoetbal op het hoog-
ste niveau in België. Bart Goor, ex-Rode Duivel, zat in mijn ploeg bij 
Verbroedering Geel. We speelden tegen Anderlecht en Standard. Alles 
kon, als je je best maar deed, was mijn idee. Ik trainde vijf keer per 
week. Drie keer met de ploeg, op twee andere dagen ging ik zelf lopen, 
’s zondags was het match. De sky was the limit.’ ‘Tot twee jaar later. 
Ik was toen achttien en de trainer stelde me niet meer op. Mijn inzet 
was perfect, zei hij. Toch mocht ik niet meedoen. Ik had geen resultaat 

‘Ik was bij de besten van de klas en combi-
neerde dat met jeugdvoetbal op het hoogste 

niveau. Ik ben toen diep gevallen.’

en dus geen eigenwaarde meer. Diep gevallen ben ik toen. Een aantal 
mensen in de club hebben mij ondersteund, mijn fantastische ouders 
ook, net als mijn vrienden en de salesianen op de peda in Leuven van 
Don Bosco, waar ik later als student verbleef. Ik had toen veel aan mijn 
geloof, en aan een kadertje dat ik van mijn vader kreeg. Hij zegt niet 
veel, het was zijn manier en er stond in: “Als je een helpende hand 
zoekt, vind je die eerst aan je eigen arm”.’

‘Dat klopt. Die mensen hebben me helpen beseffen dat ik iets waard 
was, ondanks mijn gevoel van mislukking. Maar uiteindelijk moet je 
het ook zelf doen, met jezelf in het reine zijn. Dan mogen er nog hel-
pende handen zijn. Als je ze niet pakt, gebeurt er niks.’

‘Al wat ik heb geleerd en meegemaakt, wil ik nu doorgeven en harts-
grondig benutten.’

Tot binnenkort in ’t Zilvermeer, zegt Toon Claes terwijl hij de caddy 
onder het afdak aan het hoofdgebouw parkeert. Hij stapt uit en 
schrijdt de rust in van een recreatiedomein in winterweer, terug naar 
zijn kantoor. 
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Toon & Domo de Refontiro 
Hoe, wanneer en waar kruiste ons pad?
Als lid van de raad van bestuur van Jong Voka Kempen, het net-
werk van ondernemers, leerde Toon in 2014 op de ‘Dag van de 
Groeier’ Domo de Refontiro kennen, een van de laatste drie onder-
nemingen die nog in de running waren voor de ‘Willen Winnen 
Award’ die toen werd uitgereikt. Alles kwam toen samen, zegt hij. 
‘Ik was op zoek naar een coach en heb verschillende mensen over-
wogen, maar ik raakte met Christel en Pieter aan de praat en dat 
klikte. In maart 2015, ik werkte toen nog bij AGC, zijn we gestart. 
In het begin intensief met elke twee à drie weken een sessie. Later 
minder frequent, acht à tien keer per jaar, maar even nuttig en in-
tens. Voor ik mijn contract voor het Zilvermeer tekende, heb ik als 
condition sine qua non gezegd dat ik met Pieter wou doorgaan. Op 
kosten van de provincie, want voordien betaalde AGC. Ze gingen 
akkoord.’

Top en typerend aan Domo de Refontiro?
‘Ik heb zelf een opleiding tot coach doorlopen bij Vlerick. Een goe-
de coach stelt vragen en laat de antwoorden zoveel mogelijk van de 
persoon zelf komen. Sommigen doen dat letterlijk en dat is goed. 
Pieter doet het anders, omdat hij ook z’n eigen ervaring inbrengt - 
als vader, ondernemer, academicus. Ik betaal hem natuurlijk, maar 
we hebben een gemoedelijk gesprek bij een glas wijn of water waar-
van ik vermoed dat ook hij er iets aan heeft. Het is een boeiende 
wisselwerking die ons allebei naar mijn gevoel sterkt. Hij doet sug-
gesties, brengt methodieken aan die ik in mijn werk als directeur 
kan gebruiken. Hij geeft leestips, of een idee over hoe je het effect 
van een presentatie op je publiek maximaliseert. Hij is een wijs 
klankbord en inspiratie, kortom.’

Wat kan nog beter?
‘Ik heb er lang over nagedacht en vind dat een heel moeilijke vraag. 
Als ik iets moet zeggen: ik merk dat Pieter een Turnhoutenaar is. In 
mijn vriendenkring en thuis geldt het nuchtere ‘doe maar gewoon’. 
Gewoon is Pieter allesbehalve. Wie hem niet kent, moet in het be-
gin een kleine drempel over, denk ik. Iets formeels misschien, ik 
weet het niet. Christel heeft dat minder, bij haar stap je directer 
binnen. Ik wens hen de komende tien jaar samen veel inspiratie toe 
van anderen, en dat ze hun eigen visie zo breed mogelijk kunnen 
verspreiden. Met voordrachten, een uitgebreider netwerk, al wat 
ertoe kan dienen. Vlaanderen en België moeten hen kennen om 
hun innovatie in leerprocessen bij kenniswerkers en leidinggeven-
den.
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Bent u geïnspireerd geraakt door deze prachtige getuigenissen?
Misschien is wat u doet complementair aan de dienstverlening die 
wij verzorgen? Of bent u op zoek naar specifieke procesbegeledi-
ing voor uw organisatie? Of wilt u op de hoogte blijven van waar 
domo de refontiro mee bezig is?

Contacteer ons gerust, wij gaan graag met u in dialoog:
  
  www.domoderefontiro.be 
  info@domoderefontiro.be
  T +32 14 43 95 05

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.domoderefontiro.be of volg 
ons op onze blog.  

www.domoderefontiro.be
http://www.domoderefontiro.be
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Ons verhaal 
In 2008 bundelden Christel Ruttens en Pieter Sprangers hun krachten 
om via innovatie “meer waarde” alsook “meerwaarde” te creëren in 
menselijke processen binnen de context van professionele organisaties.  
Wat ons drijft, is het creëren van het ideale kader en dito voorwaarden 
om fantastische werkervaringen voor medewerkers te bewerkstelligen 
binnen hun organisatie. Mensen vormen immers de échte differenti-
erende factor in succesvolle organisaties.  Via onderzoek, creatie van 
tools en modellen, leertrajecten en adviesverlening gaan we samen 
met organisaties en individuen aan de slag.  Co-creatie, onderzoek en 
een sterk gepersonaliseerde aanpak vormen de bouwstenen van onze 
aanpak.  De medewerkers waarmee we mogen samenwerken alsook 
hun drijfveren zijn voor ons van cruciaal belang, omdat diepere zin-
geving één van de meest krachtige bouwstenen van een motiverende 
leer- en werkervaring vormt.  Wij deinzen niet terug voor de moeilij-
kere uitdagingen en “missions impossible”.  We durven de gebaande 
paden te verlaten. 

Tenslotte geven we vorm aan duurzaamheid en ethisch ondernemen in 
allerlei hoedanigheden: via een duurzaam personeelsbeleid dat zorgt 
voor fantastische werkervaringen, via een duurzaam en lean gebruik 
van middelen en via een gezonde ethische bedrijfsvoering waarbij 
waarde-creatie voor lokale gemeenschappen voorop staat.

Onze missie
We begeleiden organisaties in hun transformatie naar een toekomst- 
en mensgerichte organisatie. We onderzoeken, begeleiden en verlenen 
deskundig advies. We ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.We 
zijn gepassioneerd door ‘de mens’ in de organisatie wat zich concreet 
vertaalt in thema’s zoals bijvoorbeeld leren van kenniswerkers, strate-
gische planning, personal coaching, sociale innovatie en management 
consulting. Wij omarmen alle professionele organisaties die collabo-
ratief pittige uitdagingen aangaan en bij concreet merkbare resultaten 
willen landen.
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Onze visie

Zou het ooit mogelijk kunnen zijn dat alle medewerkers actief meeden-
ken over de toekomst van en opportuniteiten voor hun organisatie? 
Dat diezelfde medewerkers veranderingen toejuichen? Dat er een ware 
leercultuur heerst in hun organisatie? Dat strategische lijnen bepaald 
worden op een participatieve manier? Dat er plaats is voor creativiteit 
en innovatie op de werkvloer? En dat hun organisatie duurzaam werkt? 
Onze droom is een drijvende kracht te zijn achter al deze evoluties, 
zodat organisaties wendbaarder zijn in de hedendaagse samenleving.

Ons DNA

We personalise
Wij werken niet volgens standaard pro-
cedures. We passen onze methodieken 
aan aan de specifieke organisatiecul-
tuur en behoeften van onze klant-
en. Als we ondervinden dat er voor 
onze klanten hun behoeften geen 
methodieken of tools bestaan, creëren 
en ontwikkelen we er graag op maat 
van hun organisaties.

We research and explore
We werken voortdurend onder-
zoekend wat zich ook vertaalt in funda-
menteel wetenschappelijk onder-
zoek.  Wij bieden geen standaard-
oplossingen, maar oplossingen op 
maat. 

We sense
Wij leven ons intensief in in de leefw-
ereld van onze klanten. Wij pikken alle 
mogelijke ervaringen op, observeren 
voortdurend en komen zo tot relevante 
aanbevelingen voor de werkpraktijk 
van onze klanten. We functioneren als 
gevoelig afgestelde antennes om zo alle 
relevante inzichten op te vangen.

We (take) care
Bij ons heerst er een doorgedreven 
cultuur van maatschappelijk verant-
woord ondernemen.We focussen op de 
‘zorg’ voor alle medewerkers waarbij 
hun persoonlijke ontwikkeling centraal 
staat. Bovendien zijn wij oprecht geïn-
teresseerd in de positieve ontwikke-
ling van onze klanten en zijn we sterk 
gemotiveerd om hen te ondersteunen 
in hun uitdagingen.

We mould and propel
Samen geven we vorm aan de meest 
fantastische toekomst van onze klant-
en. Wij hebben het lef om concreet te 
handelen en een ‘aanjager’ te zijn van 
verandering en transformatie.
Met onze doorgedreven gepersonali-
seerde en ‘customer intimacy’-aanpak 
brengen wij de organisatie van onze 
klanten in een stroomversnelling. 
We bijten ons vast in hun specifieke 
context en uitdagingen waardoor we 
ons met hen vereenzelvigen en hun 
uitdagingen ook onze uitdagingen 
worden.
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www.domoderefontiro.be
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