
Het geheim voor een voortvarend werkend leven in 2018? Dat verschilt per persoon. 
Maar omdat andermans perspectief kan inspireren, hebben we persoonlijke ingrediënten die je scherp 
en gedreven houden verzameld binnen het netwerk van Cornelis Serveert. We hebben mensen met 
wie we graag en geregeld samenwerken gevraagd om hét ingrediënt dat maakt dat zij zich opladen 
en scherp blijven. Al deze ingredienten, die zich stuk voor stuk reeds bewezen hebben, hebben we 

gebundeld in dit Recept voor 2018. 

Creative Consultancy Cornelis Serveert ontwikkelt voor organisaties Recepten voor de Toekomst 
rondom transformatie- en innovatievraagstukken. Eenmalig hebben we nu inzichten verzameld waarin 

ons netwerk en wijzelf geloven. Dit recept slechts een aanzet. 
Het is aan iedere gebruiker om er zich op ‘eigen wijze’ mee te voeden. 

Op een voedzaam en voortvarend werkend leven in 2018! 

32 INGREDIËNTEN VOOR EEN VOORTVAREND WERKEND LEVEN

BESTANDSDELEN VOOR RELATIEBEHEER 
੦ ‘Beantwoord complexe vragen van klanten niet te snel. Voel je niet bezwaard 
om ze een paar dagen te laten weken. Bedenk eerst een globaal antwoord: 
het eerste concept. Schrijf dat in grove pennenstreken op. Kijk er nog eens 
keer naar. Itereer. Maak een tweede concept. Finaliseer dat en stuur daarna 
pas uit. Je zult zien dat je antwoorden beter en origineler worden. Waarom? 
Omdat je zaken kunt aanscherpen gedurende het iteratieproces.’ - Frank 
Melis, advocaat Intellectueel eigendom
੦ Doe nooit teveel water bij de wijn. ‘Vraag feedback tijdens het 
ontwikkelingsproces maar laat het niet een light light light light light versie 
worden van je origineel.’ - Dries Depoorter, digital creative. 
੦ ‘Juist als je voelt dat je wil spreken of sturen, houd dan eens bewust je 
mond. Als je een gesprek zelf stuurt weet je al wat de uitkomst zal zijn. Maak 
ruimte voor andere perspectieven en laat je verassen door de interessante 
wendingen die een gesprek kan nemen als je zelf stilzit.’ - Vera de Jong, 
urban connector
੦ Voorzie jezelf van een pingpongpartner; iemand met wie je altijd een 
inhoudelijke discussie kan voeren. Al is het zondagavond half 12.’ - Hannes 
d’Hulster, UX consultant

INGREDIËNTEN TIJDENS VERPLAATSING
੦ ‘Loop! Naar je werk of iets wat je normaal zou fietsen. Het kost wat meer 
tijd, maar het maakt je hoofd leeg en je lijf licht.’ - Bram van der Laan, 
conceptontwikkelaar 
੦ ‘Wandelvergaderingen: haal een frisse neus en doe gezamenlijk blokje om. 
Papieren en scherm even langs de kant. Ideaal om wat dynamiek te creëren en 
ook handig als het een gesprek betreft waarbij je niet gans de tijd in iemands 
ogen wil kijken.’ - Michelle Vosters, productie & community manager. 
੦ ‘Blote oren in het openbaar! Zo hoor je echte verhalen van echte mensen 
die gewoon naast je zitten in de tram.’ - Revka Bijl, schrijver 
੦ ‘Al werk je in kantoorkolos, op je zolderkamer, alleen of in team, zoek 
dagelijks en bijtijds de aandacht van de wind: laat je erdoor strelen en 
bewegen.’ - Tom van Duuren, bosbeheerder
੦ ‘Blijf in beweging. Neem bijvoorbeeld altijd de trap, zelfs al moet je naar de 
zesde verdieping. Je hart pompt eventjes harder en het komt je concentratie 
ten goede.’ - Kirsten Lemaire, radiomaker & presentator

UIT DE INTERNE KEUKEN
De crew van Cornelis heeft zichzelf uitgedaagd om ingrediënten in te brengen die voor ons binnen ieder project dat we leiden, 
van belang is, om de juiste voortvarende werkcontext te genereren. 

੦ COLLECTIVITEIT - Pien, de researcher van het team, pleit voor het ‘vooraf’ erkennen van collectiviteit. ‘In alles wat je doet 
kun je vooral goed zijn als je anderen een ander aandeel laat hebben. Gezamenlijk vul je elkaar aan; je weet meer, je ziet meer 
en je scherpt ‘iets’ aan. Existence is relational and shared, and hence is always to be understood as coexistence. Hoewel deze 
quote uit zijn verband is gerukt, heeft John Paul Ricco het bij het rechte eind.’ 

੦ WEES OPEN - Robin, projectcoördinator, stelt: ‘Jouw perspectief is er één uit velen – Door nieuwsgierig te zijn naar 
andermans visies, raak je nooit vastgeroest in je eigen denkpatronen en word je voortdurend verrast. Het zorgt ook nog eens 
voor meer begrip voor elkaar en betere communicatie ‘op de werkvloer’. Twee vliegen in één klap dus.’

੦ VERZAMEL ZE ALLEMAAL - Leonie, het jongste Cornelis-lid, bijt zich vast in de contentstrategie en houdt een pleidooi 
voor ingrediënten die vooral geen nieuw recept an sich zijn. Niet alles moet nieuw zijn. Waardeer wielen die reeds zijn 
uitgevonden maar zet ze wel naar eigen hand. Het bespaard tijd. Het is zo'n simpel advies dat het ingewikkeld is waarom niet 
iedereen altijd dit advies volgt.

੦ VRAAG DOOR - Veerle, creatief directeur, beveelt het eindeloos bevragen aan. Als je uitgaat van de tegeltjeswijsheid: 
‘de plek waar je staat bepaalt het zicht dat je hebt.’ besef je je des te beter dat je uitzicht daardoor ook beperkt is. Bij een 
(nieuwe) samenwerking ontdek je vaak de vraag achter de vraag pas door stevig door te vragen en andermans perspectief te 
onderzoeken. Streef altijd naar een open-vraagcultuur en neem je intuïtie daarbij serieus. 

੦ VORM-DENKEN - Sophie, operationeel directeur, stelt: ‘Form follows function - máár ontken het belang van de vorm 
nimmer. Kwaliteit bereik je door sterke inhoud maar evenzeer door perfect georkestreerde randvoorwaarden, zoals de wijze 
waarop de inhoud wordt gepresenteerd. De vorm kan niet zonder de inhoud, maar enkel de inhoud is ook wat karig en doet 
af aan de zeggingskracht.

HÉT 
RECEPT
VOOR 
2018

BROODNUCHTERE BASISINGREDIËNTEN
੦ ‘Ultieme concentratie op een korte tijdsspanne. De scherpte van hét moment.’ 
- Wide Vercnocke, illustrator
੦ ‘Ga nooit de deur uit, zonder reserve snaren en een opgeladen batterij.’ - Barbara 
Breedijk, muzikant
੦ ‘Geef eens een complimentje. Wanneer iets anders goed bezig is, zeg hem/haar dat 
gewoon, voor jou niet veel moeite, voor hem/haar een goeie energie boost!‘ - Mathijs De 
Block, ontwerper
੦ ‘Voor iedere zzp’er: werk samen met anderen. Voor verse ideeën, een bredere horizon, 
en van elkaars aanpak te leren.’ - Lotte Meijer, digitaal strateeg 
੦ ‘Wees vooral altijd jezelf, al het andere is vermoeiend.’ - Wouter de Wilde, boekhouder 
੦ ‘Doe dingen niet tegelijkertijd, dan doe je ze slechter. Wissel dingen op juiste momenten 
af, dan doe je ze allemaal beter.’ - Alain Otjens, website ontwikkelaar 

WERKVLOER-BENODIGDHEDEN
੦ ‘Een harde noot te kraken? Zorg dan eerst dat je een goed georganiseerde werkplek hebt, 
hierdoor zul je minder mentale belemmeringen ervaren en het stimuleert je productiviteit.’   
- Floortje Schouten, projectleider
੦ ‘Een pleidooi voor een Zweeds ingrediënt waardoor Zweedse werknemers - statistisch 
bewezen - minder gestrest zijn. Hun geheim? De Fika: een collectieve koffiepauze op de 
werkvloer met gebakjes erbij.’ - Ann van Saene, management consultant 
੦ ‘Aandacht! Telefoon op vliegtuigstand en een witte muur voor je: door volledige 
toewijding kun je het allerbeste werk afleveren.’ - Luuk Heezen, tekstschrijver & 
presentator

GRONDSTOFFEN VOOR INSPIRATIE
੦ ‘Een goeie krak in je hoofd! Doe eens zot, trap eens een deur in: die krak doet je de 
dingen anders bekijken, maakt het recept net iets minder afgelikt en vééél interessanter. 
Ga op zoek naar de imperfectie. Zo blijf je op scherp staan.’ - Jelle van Coille en Melissa 
Notteboom, horecatijgers
੦ ‘Verzamel het ingrediënt enthousiasme me om je heen. Enthousiasme is aanstekelijk! 
Ik kom vol energie en nieuwe ideeën uit gesprekken met bevlogen mensen. Mensen die 
vanuit hun expertise enthousiast over hun vak kunnen vertellen en mij zo een inkijk geven 
in hun werkveld, is altijd inspirerend.’ - Kickan Schipper, communicatie adviseur
੦ ‘Zoek balans tussen vrijheid en structuur. Creativiteit heeft vrijheid nodig, maar ruimte 
zonder kaders is leegte.’ - Sarah van der Stelt, stagiaire bij Cornelis Serveert vanaf 
januari 2018
੦ ‘Luisteren naar een podcast over een onderwerp waar je helemaal niets vanaf weet. 
Visserij, bijvoorbeeld?’ - Katharina Smets, radiomaker & presentator
੦ ‘Vernieuwende ideeën ontstaan door losse flintertjes informatie op onverwachte wijze 
met elkaar te combineren. Zorg er dus voor dat je altijd on the lookout bent voor die 
kleine flintertjes door jezelf elke dag tijd te gunnen om ongericht - puur volgens wat op dat 
moment je interesse heeft - informatie te slurpen. Zo sta je altijd open om over jezelf heen 
te groeien.’ - Sanne van Beek, programmamaker & onderzoeker technologische 
impact
੦ ‘Hoe druk het ook is - maak vooral tijd voor de kleine en grote plezieren van het leven… 
Wees gewaarschuwd - de positieve energie die daardoor vrijkomt is heel besmettelijk.’ - 
Lilja Björk Hermannsdóttir, actrice en danseres
੦ ‘Cuisine sauvage! Dat is een chique woord voor koken met alleen wat er op dat moment 
in de koelkast ligt. En dat is met werk ook zo: less is more, en hoe dichter ik bij mezelf blijf 
hoe beter het gaat.’ - Michel Langendijk, communicatie adviseur
੦ ‘Neem een half uur per dag vakantie. Waar je ook zit in het netwerk van talentontwikkeling 
(maker, beleidsmaker, docent, leerling, etc) zorg dat je een half uur per dag iets totaal 
anders doet. Iets voor jezelf dat niet bij de dagelijkse gang van zaken hoort.’ - Yinske 
Silva, presentator & trainer

DISCLAIMER: 
Dit recept is een verzameling suggesties ingebracht door een selectie mensen uit het 
netwerk van Cornelis Serveert, met wie we geregeld en graag samenwerken. Aan het 
recept kunnen geen rechten worden ontleend. Het recept sluit alternatieve ingrediënten 
en perspectieven niet uit en moedigt eigen inbreng aan. 

www.cornelis-serveert.com

SERVEERTTIP: Dit recept bevat mogelijk teveel van het goede waardoor je niet 
meer aan werken zult toekomen. Zet daarom dit recept geheel naar eigen 
hand. 

BEREIDINGSTIJD: Ongelimiteerd 

VOOR: Iedereen 


