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Marc Donckers, secretaris van het O&O fonds PLb, deelt op de valreep voor zijn vertrek, zijn laatste bespiegelingen over duurzame 
inzetbaarheid in de sector.

Kies voor jezelf en denk aan de ander
Het past prima bij elkaar. Andersom niet, denk aan jezelf en kies voor de ander. Althans zoals ik het bedoel. Laatst 
mocht ik luisteren naar een podcast van Theo Maassen “Ervaring voor Beginners”. Ik weet niet wat u denkt van 
de titel, maar ik vind het om te brullen. En nog eens toepasselijk ook, mede door de gast in de podcast, Freek 
de Jonge. Hij blikte terug op zijn leven vertelde ons over de kunst zelf te vinden waar de kern van jouw werk zit. 
‘Je komt bij je talent via vertrouwen en discipline, dan kom je bij concentratie. Als je geconcentreerd bent kom 
je onherroepelijk bij je talent’ vertelde hij. Voor hem draait het om deze (heilige) drie eenheid van vertrouwen, 
discipline en concentratie. Het sprak me direct aan, vooral  omdat het geen hippe (Engelse) HR-taal bevat. En 
ja, ook omdat ik wel eens verstek laat gaan op één van die drie elementen. Wie niet? Het zuigt me niet mee in 
termen als een ‘leven lang ontwikkelen’, of ‘eigen regie nemen’. Belangrijke termen, maar toch. 

Vertrouwen gaat over de gedachte, de wetenschap dat jij er mag zijn van jezelf; er toe doet. Ik doe er toe en jij 
ook! Het vertrouwen dat je met de goede dingen bezig bent, maar ook dat je dit voor jezelf ter discussie kunt 
stellen en er verandering in aan brengt. Daar horen discipline bij en concentratie. Als je dat kunt opbrengen 
maak je een robuust systeem van jezelf en kun je veranderingen aan met vertrouwen. Kun je vertrouwen geven 
aan anderen omdat je het zelf hebt. Hoe egoïstisch het misschien klinkt zeg ik het nog een keer: ‘Kies voor jezelf, 
dan denk je ook aan de ander!’ 

Het levert je namelijk megawatt op! 
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