
2020
Cornelis ontwikkelt het 

hele jaar door strategische 
actieplannen in de vorm 

van Recepten voor de 
Toekomst. Slechts 1x 

per jaar bepalen we zelf 
de inhoud. We hebben 
49 opdrachtgevers en 

collega’s met wie we in 
2019 werkten, gevraagd 

om 1 ingrediënt voor het 
nieuwe jaar te adviseren. 

De combinatie van 
inzichten en adviezen leidt 

tot hét Recept voor 2020. 

De beste adviezen zijn 
adviezen die je anders 

laten denken dan je 
gebruikelijk doet. 

Daarom pogen we met 49 
verschillende ingrediënten 

je doen en laten positief 
te beïnvloeden. Het is 
de combinatie van de 

ingrediënten die leidt tot 
een gezonde dosis frisse 
wind en het is aan iedere 

gebruiker om er zich 
op ‘eigen wijze’ mee te 

voeden. Op een verrijkend 
en voortvarend werkend 

leven in 2020! 

HÉT 
RECEPT VOOR

INGREDIËNTEN 
OM GOED 
WERK OP TE 
LEVEREN
Wijsheid is niet altijd alles weten, 
wijsheid is ook durven 
twijfelen. Zelfs in de rol van 
expert kun je twijfelen: des te 
geloofwaardiger is je expertise.
Maike Olij, Onderzoeker

Claim maximale speeltijd! 
Hoe intens een opdracht of 
deadline kan lijken, verlies het 
speelse nooit. Van te te weinig 
spelen word je star.
Wide Vercnocke, Illustrator

Zorg dat je project nooit belangrijker 
wordt dan je mensen.
Yinske Silva, Moderator bij Cornelis 
Serveert

INGREDIËNTEN 
OM LOS TE 
KOMEN UIT  DE 
WAAN VAN DE 
DAG

Een straf team met veel 
goesting, meer heb je niet nodig 
om de wereld te veranderen.
Vincent Meerschaert, Directeur van 
Traject Mobility

Je uiteindelijke doel eerst goed 
definiëren en dan niet meer uit het 
oog verliezen.
Bart Govaerts, Directeur bij de Brakke 
Grond

Houd focus, blijf eigenzinnig, 
knok voor kwaliteit. 
Anneloes van der Leun, Hoofd 
Communicatie Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie 

Houd Rome voor ogen! 
De zeggingskracht van tenminste 
2 spreekwoorden over Rome 
neemt voor mij alleen maar toe: 
Rome is niet in 1 dag gebouwd: 
het is goed om vaart te willen 
maken, maar soms zijn kleine 
stappen essentieel om uiteindelijk 
een groots succesvol bouwwerk te 
realiseren. Én is het niet linksom, 
dan is het rechtsom; onthoud dat 
er meerdere wegen zijn om tot het 
gewenste resultaat te komen.
Veerle Devreese, Strategic director bij 
Cornelis Serveert

Cornelis Serveert leidt creatieve 
denkprocessen om koers te geven aan 

collectieve innovatie.



Het juiste moment om 
te ontspannen is wanneer je daar 
geen tijd voor hebt.
Robin Raaijmakers, Facilitator bij 
Cornelis Serveert

Blok regelmatig tijd in je agenda 
om aan de slag te gaan met 
lange termijndoelen en grotere 
levensdoelen, structuur 
in je tijdsbesteding 
aanbrengen geeft meer vrijheid 
en creativiteit om je daarop te 
focussen.
Emma O’Hare, Project Officer MEDIA 
bij Dutch Culture

Zet minder vraagtekens bij WAT 
mensen zeggen, maar vraag 
“Waarom vind jij dat 
eigenlijk?”. Dat levert boeiende 
gesprekken op en geeft inzicht 
welke waarden die de ander echt 
belangrijk vindt.
Monique den Bakker-Haverkamp, 
Communicatie adviseur bij Gemeente 
Utrecht

INGREDIËNTEN 
MET EEN 
OPRUIMENDE 
BIJWERKING
Bepaal eerst zelf wat je vandaag 
wilt opleveren (output) 
voordat je begint met mail en 
vergaderingen (input).
Hans Huurman, Strateeg Bestuurlijke 
Zaken Gemeente Utrecht

Of je je nu in je ‘prime years’ bevindt 
of niet, probeer bullshit - naar 
analogie van het boek van David 
Graeber- in je werk te herkennen 
en weg te gommen. Je hebt 
immers geen tijd te verspillen.
Abbie Boutkabout, Moderator

Als je iets meer tijd aan de 
definitie van het 
probleem investeert dan is 
de oplossing voor het probleem 
makkelijker.
Marketingadviseur bij het Van Gogh 
Museum Sinja Bloeme

Doe vooral waar je goed in bent. 
Maak daarin robuuste keuzes.
Edtih Molemans, Managing director bij 
Boontje Advocaten

‘Zoek de ruimte’ is a 
simple sport analogy that connotes 
many things; the space to trust 
your team members, to aim for  
the space in between and to 
find space in your thoughts and 
surroundings.
Jennifer Rea, Vertaler

Maak het niet allemaal 
onnodig ingewikkeld. De 
oplossing is meestal simpeler dan 
je denkt.
Wouter de Wilde, Boekhouder

‘Nee’ is ook een antwoord! Dus 
niets laten hangen in de inbox 
waar je met een simpele “nee” 
duidelijkheid in kan geven. Dan 
blijft er ruimte voor focus en blijft 
niemand in het gewis.
Slinger Roijackers, Software 
onderzoeker Universiteit Utrecht



INGREDIËNTEN 
VOOR 
ONVERWACHTE 
WENDINGEN
Zoek een andere 
mening dan die van jezelf. 
Je moet er tegenwoordig héél 
erg naar op zoek, maar als je ze 
vindt, voelt het als een douche 
van warm zonlicht.
Wannes van Giel, Zaakvoerder 
Bigtrees

‘We kunnen een probleem niet 
oplossen met de denkwijze die 
het heeft veroorzaakt’ zei Albert 
Einstein. Deze wijsheid is een 
ode aan jezelf kwetsbaar durven 
opstellen als je in een situatie 
komt die oncomfortabel 
voelt en waar je uit wilt komen. 
Durf dan te spiegelen en je 
vragen te laten stellen - juist 
ook door anderen. Zo creëer 
je tenminste de ruimte om te 
groeien en op te lossen.  
Robin van Gils, Projectmanager bij 
Cornelis Serveert

INGREDIËNTEN 
ALS LEVENS-
HOUDING
Ga nooit af op je eerste 
indruk als het om mensen 
gaat. Je kunt nooit iemand in 
enkele minuten al doorgronden.
HR specialist Bart Depraetere

Wake up and love more.
Nienke Poelsma, Head of Cinekid for 
Professionals

Om wezenlijk betekenisvol te 
werken moet je jezelf goed 
kennen om je te kunnen 
verhouden tot je omgeving.
Ivo Richaers, Adviseur en Directeur De 
Drie Notenbomen

Begin en bezin pas daarna. Ga af 
op je buikgevoel, en probeer 
pas daarna uit te leggen.
Rosa Schol mede-oprichter 
van Cobalt en Nimfa Tegenbos, 
Communicatieadviseur bij OP/TIL

1 ingrediënt? Het is heel simpel 
Sophie; Ja zeggen.
Moderator Chris Keulemans

Je bent zelf aan zet! We kunnen 
ons de luxe niet permitteren 
door naar elkaar te kijken als 
het gaat om klimaatuitdagingen 
zoals het redden van de 
oceaan. Daarom een ode aan 
actiebereidheid!
Pieter Vader, Marketing manager MSC 
keurmerk

INGREDIËNTEN 
OM BUIGZAAM 
TE ZIJN EN TE 
BLIJVEN

‘Een pad ontstaat door erop te 
lopen’. (Zhuang Zhi). Wees niet bang 
voor een transitie. Het onbekende 
wordt vanzelf bekend in kleine 
stappen; er ligt een wereld vol 
mogelijkheden voor je open.
Nicoline Meijer, Directeur Marketing 
& Communicatie bij ROC Midden 
Nederland

Koester de vrije ruimte. Experiment 
en vernieuwing gedijen pas goed 
wanneer er voldoende vrije 
ruimte word gecreëerd.
Aline Knip, Hoofd subsidies bij 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Adaptief is het woord van 2019; 
het is de manier om een econo-
mische transitie toekomstbestendig 
te maken en om dit met vele partners 
mogelijk te maken is adaptief zijn 
het sleutelwoord.
Hans Rijnten, Programmamanager bij 
Provincie Utrecht

Cornelis Serveert beschreef in het 
artikel Work-Life Balance waarom 
de pauzeknop soms een 
goed idee is. De pauzeknop op 
werk en privé te scheiden, om te 
erkennen dat multitasken nadelen 
heeft (en niet werkt) en omdat we 
een  tussenruimte nodig hebben om 
te kunnen bezinnen.



INGREDIËNTEN 
DIE INSPELEN 
OP HET 
PERSOONLIJK 
WELZIJN
Slaap! Als je minder dan 7 uur 
slaapt gaan cognitieve functies 
dramatisch achteruit, waardoor 
je ongemerkt minder presteert én 
niet goed voor jezelf zorgt.
Wouter van Peufflik, Facilitator bij 
Cornelis Serveert

Durf te zijn wie je bent, het is 
de voorwaarde om het leven wat 
je wil leiden, waar te maken.
Nienke Blankestijn, Vormgever 

Verandering van sector zet je 
nieuwsgierigheids-
antenne aan! Niet alleen op 
je werk, maar ook privé.
Marijne Tesser, 
Communicatieadviseur bij PO-raad

Relativeer in de juiste mate! 
Het is belangrijk om in specifieke 
situaties te relativeren: zelfs de 
ergste dag duurt immers maar 
24 uur. Maar waak ervoor dat je 
in het algemeen altijd toegewijd 
handelt: om te voorkomen dat 
relativeren een synoniem wordt 
voor nonchalance.
Management consultant Ann van 
Saene

Het zijn de alledaagse dingen, 
de kleine gebaren en 
de persoonlijke momenten die er 
toe doen.
Stefanie Weijster, Adviseur bij Fonds 
voor Cultuurparticipatie

Heel veel geld hebben maakt wel 
degelijk gelukkig, maar meer geld 
willen hebben maakt ongelukkig 
en het gelukkigst word je van 
geld weggeven aan 
een zichtbaar goed doel (Credits 
Ab Dijksterhuis ‘maakt geld 
gelukkig?’).
Florens Booij, Programmamanager 
bij Gemeente Utrecht

HET BEGINT 
EN EINDIGT 
ALTIJD BIJ  HET 
INGREDIËNT 
SAMENWERKEN 
Werken in netwerken betekent 
elkaars kwaliteiten 
aanvullen en doen waar 
je goed in bent. Nieuwe ideeën 
en echte verandering ontstaan 
wanneer creativiteit uit allerlei 
hoeken van een netwerk op een 
bepaald moment, en met een 
bepaald doel, samenkomt. 
Twan Eikelenboom, Tekstschrijver

Zoek naar eenzelfde motivatie, 
geef vertrouwen, zet je zelf 
voor de 100% in en dan kun je 
met elkaar bergen 
verzetten.
Gwennan Dekens, Consulent bij 
OP/TIL

Kies voordat je een ander ziet, of 
je voornamelijk gaat spreken 
óf luisteren. Zo hoor je 
nog eens wat en vergeet je zeker 
niet dat ene te vertellen.
Revka Bijl, Tekstschrijver bij Cornelis 
Serveert

Humor op de werkvloer is 
serious business! Het brengt 
een lossere sfeer, vergroot het 
werkplezier en kan helpen om 
tegengestelde standpunten 
te overbruggen. Humor werkt 
ontwapenend. Zo ontstaat 
ruimte voor andere manieren 
van denken. Die ruimte kun je 
opnemen in je strategie om tot 
het gewenste resultaat te komen.
Sophie van Rijswijk, Managing 
director Cornelis Serveert

THE MISSING 
INGREDIENT
Ingrediënt 50...ontbreekt. Je 
bent zelf aan zet om the 
missing ingredient 
in te zetten; de allesbepalende 
smaakmaker die maakt dat dit 
recept niet een overdosis wordt 
vol van goede voornemens maar 
écht iets doet. Laat ons weten 
wat jouw ingrediënt is! 

 
DISCLAIMER |Dit recept is een verzameling suggesties ingebracht door een selectie mensen met wie Cornelis Serveert in 2019 heeft samengewerkt. 
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