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Edwin Clerkx, Meer van jezelf
Gelukkig zijn, dat is zijn doel. En tevens het
product van zijn bedrijf. Bank in Beeld sprak met
Edwin Clerkx over zijn drijfveren. ‘Volg gewoon je
hart en doe.’
bij een bepaalde vaardigheid: dat kan toch

Sleutels

hart gevolgd. ‘Ik ben opgegroeid met ‘Je moet

iedereen. Iedereen kan toch plannen en

‘Mensen vragen mij weleens: wat is jouw doel,

NOOIT voor jezelf beginnen’. Die gedachte zat

organiseren? Iedereen kan toch een e-mail

wat wil je bereiken met je bedrijf? Ze denken

er bij mij goed in. Vandaar dat ik een enorme

terugsturen? Uh, nee dus!’

dan in termen als groei, winst, aantal klanten,

drempel over moest om me in te schrijven

‘Tegen mij is bijvoorbeeld altijd gezegd: je

personeel. Ik heb maar één doel: ik wil

bij de KvK. Gelukkig heeft mijn gevoel het

moet harder zijn, je het kaas niet van het

gelukkig zijn. En dat is ook mijn product. Ik kan

gewonnen van mijn ratio.’

brood laten eten. Echt, hoe vaak dat tegen mij

dat doel namelijk heel goed bij een ander

Als manager van een ICT-afdeling bij

is gezegd, al van jongs af aan. In plaats van

triggeren. Ik ga je niks leren, ik laat je

Rabobank Nederland schreef Edwin mee

steeds te focussen op deze valkuil ben ik dit

alleen (her)ontdekken. Vooral bij individuele

aan de plannen van Visie 2016. Zijn voorstel:

juist gaan zien als mijn kwaliteit: ik ben sociaal,

coaching gebruik ik vaak de metafoor van

minder managers. ‘Ik wist dat dit ook het

makkelijk in omgang, mensen vertrouwen mij.

een huis. Stel; je bent een huis met allemaal

einde van mijn baan zou betekenen. Toen het

Ik realiseerde me: ik moet niet harder worden,

kamers. De kamers vertegenwoordigen de

zover was, heb ik mezelf de vraag gesteld: wil

ik moet juist softer worden. Eigenschappen

eigenschappen die je hebt. Je hebt lichte en

ik de komende vijf jaar nog bij de Rabobank

stimuleren waarvan je denkt: watje! Die je

donkere kamers, grote en kleine. In sommige

werken? Het antwoord was nee.’

eigenlijk niet fijn vind om te horen. Ga deze

kamers kom je heel vaak, andere kamers houd

Na bijna twaalf jaar heeft Edwin recent

kwaliteiten niet lopen afremmen maar omarm

je liever op slot. Ik heb de sleutels van die

afscheid genomen bij Rabobank Nederland.

ze. Want dat maakt dat ik mijn werk als coach

kamers. We gaan samen kijken, doen het licht

‘Natuurlijk vind ik het spannend om als

zo goed kan doen.’

eens aan. Ook in de kamers die je al heel goed

zelfstandige verder te gaan, maar ik vind het

kent. Ik kan je laten zien dat je er nog veel

vooral heel gaaf. Stel dat het niet lukt, dan

‘Gelukkig zijn is ook jezelf kunnen zijn. Het is

méér van kunt maken. De sleutel is van jou. Ik

moet ik achteraf kunnen zeggen: wat was het

de drijfveer voor ons bestaan. Iedereen wil

ben alleen degene die de deuren voor je open

vet!’

gelukkig zijn, maar lang niet iedereen handelt

doet. Ik gebruik deze sleutels nu als

hiernaar. Ik durf er eerlijk voor uit te komen:

visitekaartje voor mezelf. Iedere sleutel is

Watje

ik ga voor geluk. Dat is iets waar ik als manager

verschillend, zoals ook karakters van elkaar

Onder de noemer ‘Meer van jezelf’ richt

wel vaker tegenaan ben gelopen. Ik wil

verschillen. Ik leg altijd een aantal sleutels op

Edwin zich op individuele en teamcoaching,

allereerst dat de mensen in mijn team lekker in

tafel en laat mensen er zelf eentje uitkiezen.

trainingen en verandermanagement (interim).

hun vel zitten. Natuurlijk moeten ze hun werk

Vaak hoeven ze hier niet lang over na te

‘Samen ontdekken, dat is wat mij drijft als

goed doen, maar het gaat niet alleen om pres-

denken en zeggen ze: die, natuurlijk. Grappig

coach en trainer. Daarbij richt ik me op het

taties leveren. Het gaat om plezier in je werk.

hè? Blijkbaar zit het in je natuur. Alleen al de

versterken van iemands natuurlijke kwaliteiten

Deze instelling wijkt nogal af in een zakelijke

keuze voor een bepaalde sleutel geeft stof tot

in plaats van te focussen op eigenschappen

omgeving waar het draait om resultaten.

nadenken. Ik kan er zo een sessie mee vullen.’

die iemand minder in zich heeft. Je natuurlijke

Toch ben ik hier altijd stellig aan vast blijven

kwaliteit vergroten is veel moeilijker dan iets

houden. Als coach kan ik me hier nu helemaal

Getriggerd door dit verhaal?

bijleren. Veel spannender ook. Vaak denk je

op toeleggen, en dat vind ik geweldig!’

Kijk eens op www.meervanjezelf.nu
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“Achteraf moet ik
“

Dat is precies wat Edwin gedaan heeft, zijn

kunnen zeggen: wat
was het vet!
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