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Balans

HEBBEN? REAGEREN!
Hoeveel Henk Jannen tel jij in deze
Blauwdruk? Mail je antwoord aan
l.lijkendijk@zwolle.nl.
De eerste vijf inzenders krijgen
een gesigneerd exemplaar van
gasthoofdredacteur Henk Jan Meijer!

Vroeger was het duidelijk. Je werk was je werk, en dat deed je op je werk. En privé was
iets voor thuis. Tegenwoordig zijn we 24/7 volledig bezig met alles tegelijk. Nooit vrij
van werk, en nooit los van privé. Dan is balans vinden en houden soms een opgave.
Het kan dan ook geen kwaad om tijdens de kerstperiode wat tijd te nemen voor jezelf
en je dierbaren. Andere dingen te doen dan in het dagelijks leven. Voor mij persoonlijk
is het gemakkelijker om afstand te nemen in de zomerperiode, als het politieke
seizoen stilligt en we ook echt weg gaan. Rondom de Kerst heb ik veel sociale en
werkmatige verplichtingen. Maar tussendoor zorg ik zeker ook voor gezelligheid.
Het uitzoeken van de kerstboom vind ik een van de hoogtepunten. Vorig jaar ben ik
daarvoor naar Hattem afgereisd, met mijn dochter Lara. De kweker heeft er eentje
ter plekke voor ons afgezaagd. Ze hadden wel in de gaten dat ik de burgemeester van
Zwolle was, dus iedereen bemoeide zich met het uitzoeken van de mooiste boom.
Uiteindelijk gingen we naar huis met een gigantisch exemplaar. Het was maar goed dat
ik alleen met Lara was, want er had verder niemand anders in de auto gepast.
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Tussen de verplichtingen door genieten wij met Kerst van het samenzijn met familie,
kinderen en kleinkinderen. Ondanks mijn drukke werk heb ik altijd geprobeerd zo
veel mogelijk tijd te hebben voor het thuisfront. Als alleenstaande vader heb ik mijn
zoons veel meegesleept, want zo kon ik werk en kinderen toch combineren, en balans
vinden. Daar mopperden ze wel eens over, maar later heb ik van hen, en ook van mijn
dochters, wel waardering gekregen voor wat ze van mijn baan meekregen. Want daar
waren veel leuke dingen bij, zoals de intocht van Sinterklaas, of bijzondere openingen.
Dankzij de kinderen werd ik geen workaholic, en leerde ik veel dingen tegelijk doen.
We zaten samen op de bank terwijl zij naar Telekids keken en ik stukken las. Ook dat
was balans.
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Net zoals alles in deze Blauwdruk balans is. Als gasthoofdredacteur van deze editie
heb ik me bemoeid met het thema, de onderwerpen en de artikelen. Ik vond het leuk
en inzichtelijk om het redactieproces van zo nabij mee te maken en professionele
mensen uit de hele organisatie in actie te zien. Mensen die duidelijk plezier hebben
in wat ze doen. Ik heb er zelf ook energie van gekregen! Ik wil de redactieleden,
fotografen en vormgevers van Blauwdruk bedanken voor het werk dat ze hebben verzet
om verhalen in woord en beeld te vatten.
Het is een mooi nummer geworden, dat zich ervoor leent om tijdens de feestdagen
thuis te lezen. Bij mij thuis zal dit nummer wel verslonden worden, schat ik zo in. En ik
hoop bij jou ook. Geniet ervan!

‘Fijne feestdagen en
een gelukkig 2018’

Henk Jan Meijer,
gasthoofdredacteur
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Welkom

De carrièreswitch van Harry van Bommel

Nieuwe baan, nieuwe balans
De Mijnen, 1929,
olieverf op paneel, van

Jarenlang zat Harry van Bommel in de Tweede Kamer voor de SP. Nu maakt
hij een opmerkelijke carrièremove: hij gaat aan de slag als bestuursadviseur
van de gemeente Zwolle. Een kwestie van een nieuwe balans? Voor de lezers
van Blauwdruk beantwoordt hij alvast een paar vragen.

Louis Schrikkel (1902
Amsterdam - Den Haag
1995). Collectie Museum
Helmond.

Tekst Van de redactie, foto’s archief Harry van Bommel

Harry van Bommel ken je als
woordvoerder Europese en
Buitenlandse Zaken van de SP.
Als beginnend Kamerlid had hij
ook andere portefeuilles, zoals
Onderwijs en Cultuur. Voor zijn
Kamerlidmaatschap werkte hij
vier jaar als beleidsmedewerker
bij de SP-fractie en was hij
gemeenteraadslid in Amsterdam.
Maar hij begon zijn loopbaan voor
de klas, als docent Nederlands en
Engels aan het ROC Amsterdam.

‘Eigenlijk volg ik het voorbeeld van
mijn vader; hij begon zijn loopbaan
ook als docent Engels en besloot
die als ambtenaar in Zwolle. Hij
ging in de jaren zeventig werken
bij de griffie van de provincie
Overijssel. We verhuisden daarom
vanuit Noord-Brabant naar het
Sallandse Heino. Helaas kan mijn
vader mijn carrièreswitch niet
meer meemaken. Hij zou het vast
erg leuk hebben gevonden.’

Wat kom je doen bij ons?
‘In november ben ik begonnen als
bestuursadviseur en verbonden
aan wethouder Jan Brink, maar
feitelijk werken bestuursadviseurs
vanuit het collegebelang. In het
wekelijkse portefeuilleoverleg
adviseer ik de wethouder en houd
ik de samenhang met andere
beleidsterreinen in het oog.
Het behoort tot mijn kerntaken
om trends en ontwikkelingen
te vertalen naar keuzes voor

het bestuur. Ook agendeer ik
strategische vraagstukken die
de ontwikkeling van Zwolle en de
regio raken.’

Klopt het dat je terugkeert
naar je ‘roots’?
‘Eigenlijk wel. Momenteel woon
ik met mijn gezin in Diemen,
maar ik zat op het TAK in
Zwolle, waar ik een onbezorgde
middelbareschooltijd had. Daarna
deed ik de lerarenopleiding

aan Windesheim, en studeerde
ik politieke wetenschappen
in Amsterdam. Tijdens mijn
Zwolse tijd woonde ik in DiezeOost en Holtenbroek, maar
uiteindelijk ook in hartje stad. Mijn
studentenbanen waren vooral in
de horeca met als hoogtepunt
enkele jaren serveren in
restaurant De Librije. Daar leerde
ik gerechten kennen die thuis niet
werden bereid.’

Wat hoop je in Zwolle
te vinden?
‘Zwolle is een dynamische stad
met een sterke regiofunctie. Een
stad met zichtbare historie en
ambitie. Ik ken Zwolle en heb er
goede vrienden. Elke keer als ik
door Holtenbroek rijd, denk ik:
dit hebben ze toch maar goed
gedaan. Als deze functie in Almere
of Lelystad vrij was gekomen, zou
ik er niet op hebben gesolliciteerd
want ik heb niets met die steden.’
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Wat kom je brengen?
‘Veel politieke ervaring,
zowel lokaal, als landelijk en
internationaal. Die ervaring
dienstbaar maken aan de stad
door het bestuur ervan te
ondersteunen, lijkt mij eerzaam.
In verschillende functies heb
ik het belang ervaren van het
onderhouden van een groot
netwerk. Ik ben een typisch
mensen-mens en kijk er dan ook
naar uit om met collega’s, college,
raad en mensen in de stad te gaan
werken.’

Je kiest nu voor een baan
in de luwte, in een provinciehoofdstad. Hoe dat zo?

‘Het is nooit mijn ambitie
geweest om tot mijn pensioen in
de Kamer te zitten. Bovendien
weet ik hoe dankbaar de lokale
politiek kan zijn. Je werkt met
mensen die je tegenkomt en je
ziet dingen gerealiseerd worden.
In de landelijke politiek draait
het heel erg om zichtbaarheid
en kun je verslaafd raken aan
de aandacht van landelijke
media. Ik heb geen minuut
ontwenningsverschijnselen
gehad.’

Nieuwe baan, nieuwe
balans?
‘Even dacht ik na het werk in de
Kamer dat een internationale
functie mij het best zou passen.
Dat zou dan mogelijk een
inhoudelijke voortzetting zijn
geweest van mijn werk als
Kamerlid. Toen ik die gedachte
had losgelaten, ontstond er
een heel ander perspectief en
daar voel ik me erg senang
bij. Overigens was ik het ook
wel zat om vrijwel elke avond
en hele weekenden te moeten
werken. Voor je relatie is dat ook
niet goed.’

Hoe houd jij überhaupt
balans in je leven als
het gaat om werk/privé,
sporten/op de bank,
goji-bessen/Vlaamse friet,
SP/VVD, Netflixen/lezen?
‘Intensief werken vraagt ook
om intens recreëren. Drie jaar
geleden nam ik daarom het
besluit om een oude hobby weer
echt op te pakken: motorrijden.
Ik kocht een wat oudere Honda
Deauville en recent ruilde ik
die in voor een jongere Yamaha
FJR 1300. Dat is een echte
tourmotor. Ik rijd naar vrienden
in het buitenland, maar ga ook
vaak doordeweeks even een
rondje rijden om de plassen in
het Gooi. Daarnaast is tijd maken
voor vrienden en familie bij mij
een vanzelfsprekendheid. Anders
spreek je elkaar alleen nog maar
op begrafenissen. Ook van goede
films en literatuur kan ik intens
genieten. In mijn collectie zitten
onder meer films van Lynch,
Kieslowski en Tarantino. Sluit mij
op in een bibliotheek of bioscoop
en ik kom er bij wijze van spreken
nooit meer uit.’

‘Sluit mij op in een
bibliotheek of bioscoop en
ik kom er nooit meer uit’

Nishayra toch in balans zonder dans
Ben ik blij met waar ik nu sta en voel ik me in
evenwicht? Iedereen maakt op een bepaald
moment in zijn of haar leven de balans op. Ook
jonge collega’s. De 21-jarige Nishayra Nirk kijkt
terug op de periode waarin ze letterlijk en figuurlijk
uit balans was.
Tekst Christian Kunze, foto Jeroen Kroon

Als de twaalfjarige Nishayra Nirk op
vakantie is in Suriname, valt haar oma
ineens iets op: Nishayra’s schouderblad
steekt uit. Terug in Nederland stuurt
haar huisarts haar meteen door naar
het ziekenhuis. ‘Ik bleek idiopathische
scoliose te hebben. Dat is een
vergroeiing van de wervelkolom zonder
aantoonbare oorzaak. Het is gebeurd in
een groeispurt’, vertelt de nu 21-jarige
Nishayra. ‘Levensgevaarlijk, want de
wervelkolom zat zo dicht bij andere
organen dat de longen binnen twee weken
geraakt zouden worden.’

Rolstoel
‘Ik kon niet meer dansen, dat vond ik het
allerergst. Ik was gewend zeven dagen
per week te dansen en te oefenen voor
hiphopwedstrijden’, vertelt Nishayra. Ze
raakte uit balans. ‘Het deed heel veel
met me, ik zat ook nog op jazz-dance en
klassiek ballet en vioolles. Houding bij
vioolles is heel belangrijk, je moet het
echt oefenen. Na mijn operatie was m’n
hele fysieke houding uit balans. Door de
titaniumplaten en pinnen die erin zitten,
is mijn rug niet meer flexibel.’ Na de
operatie zat Nishayra anderhalf jaar in
een rolstoel. Ze revalideerde thuis. ‘Mijn
moeder heeft een halfjaar vrij genomen
van haar werk om voor mij te zorgen.’

Tell sell kijken
Fysiek was ze al uit balans, maar door
de vele medicijnen kreeg ze ook last
van humeurschommelingen. ‘Het ene
moment blij, het andere moment boos.
Ik was net aan de middelbare school
begonnen en had het eerste halfjaar
gemist, dus ook het sociale aspect van
kennismaken viel weg én ik zat ook
nog in een rolstoel.’ In dat halfjaar kon
Nishayra niks. ‘Ik verveelde me heel erg.

Op een gegeven moment was ik wel zat
van Tell sell kijken.’ Om de verveling te
doorbreken, kwamen klasgenoten langs
en leraren met huiswerk en proefwerken,
en haar moeder ging met haar wandelen.

Nieuwe balans
Nu gaat het op zich goed met Nishayra.
De klachten die zij nog heeft, weerhouden
haar er niet van veel te doen. ‘Nou ja, ik
ga niet in een heftige achtbaan, en viool
spelen gaat niet meer. Maar nu vind ik het
leuk om mezelf piano te leren spelen en
erbij te zingen en ik houd van karaoke!
En ik ben dol op reizen. Zo ben ik naar
Canada, Suriname en Amerika geweest.’
Nishayra werkt wisselende uren per week
bij het KCC van de gemeente Zwolle. ‘O
ja, ik doe ook nog een voltijd hbo-studie
rechten, ben momenteel tweedejaars’,
zegt ze. Kortom: ze heeft een nieuwe
balans gevonden.
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College in balans

Hoe verloopt de collegevergadering?
Iedere dinsdagochtend is de B&W-kamer in het Stadhuis van 9.00 tot 16.30 uur gereserveerd voor de
wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Maar in de praktijk begint het
overleg tussen de leden van het college al veel eerder dan dinsdagochtend. In het weekend vliegen de
eerste e-mails over de agenda al over en weer.
Tekst Paul Baeten, foto’s Joop van Putten, Natascha Jannink

Deze ‘weekeindmail’ gaat vooral over de onderwerpen
die op dinsdag steevast het laatste agendapunt (punt
11) van de vergadering vormen; de A-onderwerpen, die
je enigszins oneerbiedig ook wel de ‘hamerstukken’ zou
kunnen noemen.

weekeind vergt de behandeling van deze onderwerpen
tijdens de collegevergadering doorgaans weinig tijd.
Terwijl dit toch de feitelijke besluiten zijn die naar
buiten worden gecommuniceerd en op donderdag aan
de gemeenteraad worden overgedragen.

Hamerstukken

Vroege rondvraag

Dit zijn de voorstellen die bijvoorbeeld al eerder in het
college besproken zijn, maar in ieder geval met een
van de portefeuillehouders. Ook de beantwoording van
moties en schriftelijke raadsvragen staan onder dit
agendapunt. In het weekeinde geven de collegeleden
hier hun commentaar op; soms inhoudelijk, soms
redactioneel.
Mede dankzij de digitale ‘voorverkenning’ in het

De volgorde van de collegevergadering komt voor
een buitenstaander wellicht wat verrassend over.
Nadat de leden van het college hun – vaste – plaatsen
aan de ovalen vergadertafel hebben ingenomen, is
de rondvraag traditioneel een van de allereerste
agendapunten. Wie niet beter wist zou denken dat de
vergadering alweer zowat was afgelopen.
De rondvraag is dan ook niet zozeer een vraag, maar

eerder een mededeling. Zowel de wethouders als de
burgemeester en de gemeentesecretaris melden om
beurten bijvoorbeeld welke bijzondere bijeenkomsten
en contacten ze de afgelopen week hebben gehad,
vertellen over ontwikkelingen in hun netwerk (‘Ik
heb kennis gemaakt met de nieuwe directeur
van …’), signaleren belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen of kondigen mogelijke politieke
knelpunten aan.

Verleiding
Het is niet de bedoeling dat er over de rondvraag wordt
gedebatteerd, maar de verleiding is vaak groot … Er

Over vroege rondvragen en
intergalactische agendapunten
zijn twee rondjes rondvragen: een over lokale zaken
en een over grensoverschrijdende onderwerpen. Deze
‘bovenlokale rondvraag’ neemt overigens in omvang (en

tijd) toe en gaat steeds vaker over landelijke, en soms
internationale contacten en onderwerpen – omdat
de positie en rol van Zwolle ook veranderen. Een van
de wethouders noemt dit graag het ‘intergalactische
agendapunt’.

Discussiepunten
De ‘echte’ discussiepunten van de vergadering staan
onder agendapunt 5 (de B-onderwerpen) of 10 (de
dilemma’s).
De B-onderwerpen zijn de zaken die een van de
wethouders of de burgemeester met zijn of haar
collega’s uitvoerig wil bespreken. De betreffende
portefeuillehouder geeft een korte toelichting, waarop
al zijn collega’s en de gemeentesecretaris hun reactie
geven. Vergadervoorzitter Henk Jan Meijer ziet er
nauwgezet op toe dat niet iedereen door elkaar gaat
praten en allen desgewenst aan het woord komen.
Bij de ‘dilemma’s’ onder agendapunt 10 is het
nadrukkelijk niet de bedoeling dat al toegewerkt wordt
naar besluitvorming. Vaak gaat het over verschillende
scenario’s die mogelijk zijn om een bepaald vraagstuk
te benaderen. Aan het eind van de bespreking van
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alle reacties klinkt vaak het advies aan de betreffende
portefeuillehouder: ‘Doe er je voordeel mee’.

Gezamenlijke lunch
Verder passeert iedere week een hele reeks vaste
onderwerpen de revue: de representatieve activiteiten
van het college (van openingen van exposities tot
startschoten van sportwedstrijden), uitnodigingen
van allerlei organisaties, de mediacontacten,
ingekomen stukken en ‘personele en organisatorische
aangelegenheden’. En, niet onbelangrijk, de terugblik
op de raadsvergadering van de avond ervoor en een
eerste vooruitblik naar de raad van de volgende week.
Rond half een gebruikt het college gezamenlijk de
lunch op de kamer van de gemeentesecretaris (die
heeft de grootste vergadertafel). De vergadering is dan
officieel geschorst, maar tussen de soep en de broodjes
door is er altijd nog ruimte voor verder overleg.

Observatie
Het is altijd wat ongewis hoe lang de vergadering
daarna nog voortduurt. Soms zijn er nog presentaties of
themabesprekingen. Maar altijd wordt de vergadering
afgesloten met een ‘observatie’. Om beurten houden
de leden van het college en de gemeentesecretaris
bij hoe de vergadering is verlopen. Vaak is de toon
van de observant luchtig en worden versprekingen

of bijzondere uitspraken gememoreerd. Maar de
ondertoon is serieus en gaat vooral over de mate
waarop de leden van het college elkaar hebben kunnen
helpen en de kwaliteit van het onderlinge debat.

Hele week
Met de formele sluiting van de vergadering
(burgemeester Meijer gebruikt de voorzittershamer
overigens niet) houdt het onderlinge overleg van het
college niet op dinsdagmiddag op. De B&W-groepsapp
wordt veelvuldig gebruikt om snel informatie uit te
wisselen, en de maandagse collegelunch is een goede

Dennie maakt balans op
De twintigjarige Dennie Heideveld kijkt
terug op drie jaar gemeente Zwolle. Eén
ding is meteen duidelijk: stilzitten kan
hij niet.
Tekst Christian Kunze, foto Natascha Jannink

‘Tussen de soep en de broodjes
door is er altijd nog ruimte voor
verder overleg’
gelegenheid om vooruit te blikken op het politieke
debat in de avond. Verder komen de collegeleden elkaar
natuurlijk snel tegen in de ‘bestuursvleugel’ op de
tweede etage van het Stadhuis. De collegevergadering
is op dinsdag, maar het overleg gaat eigenlijk de hele
week door.

Dennie Heideveld (20) begon op zijn
zestiende aan de mbo-opleiding ICTBeheerder. In het begin van het tweede
jaar liep hij stage bij de Servicedesk
van de gemeente Zwolle, waar hij op
zijn zeventiende een contract kreeg
aangeboden. ‘Ik heb een turbulente drie
jaar achter de rug. Mijn prille carrière
is nu al een beetje uit de hand gelopen’,
lacht hij. Vóór zijn stage was hij nog
vakkenvuller. ‘Ik dacht nog: het zou mooi
zijn als ik na mijn stage kan blijven. En
dat gebeurde ook nog.’

Persoonlijke ontwikkeling
Terwijl hij bij de gemeente Zwolle werkte,
maakte hij zijn studie af in drie jaar. Als
Blauwdruk hem vraagt of hij zo goed is,
antwoordt Dennie bescheiden: ‘Eh … dat
valt volgens mij wel mee’. Het verbaast
niet gezien het natuurlijke enthousiasme
dat van hem uitgaat. ‘Soms ben ik wel
iets té enthousiast, dan kom ik onrustig
over. In het kader van de balans opmaken
is dat iets wat ik heb geleerd over
mezelf, dat het wat ingetogener kan.
Daar werk ik nu aan.’ Dennie is niet

bang om zichzelf te analyseren: ‘Ik kijk
altijd sceptisch naar mezelf, ik vind met
mezelf leven moeilijker dan met alles
en iedereen om me heen’, lacht hij. ‘De
eerste stap bij persoonlijke ontwikkeling,
is erkenning zeggen ze toch? Ik ga door
mijn enthousiasme altijd vol gas, maar
het is goed om af en toe stil te staan.’

Focus
‘Als ik ergens mee bezig ben, ben ik
daar super gefocust op. Ik heb geleerd
dat overal tegelijkertijd voor gaan, niet
werkt. Het lastigste vind ik het gegeven
‘tijd’. Het liefst had ik dagen van 48 uur,
ik wil alles nú doen. Ik ben bezig hier
een balans in te vinden.’ Het werk bij
de gemeente Zwolle helpt daarbij: ‘Ik
probeer heel bewust bezig te zijn met
het strategisch vormen van mezelf.
Dat betekent dat ik als een soort tien
geboden mijn eigen leefregels kies die
me als persoon vormen op grote lijnen.’

Leefregels
Dennie geeft een voorbeeld van zijn
leefregels: ‘Ik wil altijd van nut zijn voor
m’n omgeving, ik kan niet echt stilzitten.
Ik vond vakantie ook echt verschrikkelijk.
Dan voelde ik me nutteloos, want
dan heeft niemand iets aan mijn
aanwezigheid.’ Maar ook op dat gebied
raakt Dennie meer in balans: ‘Afgelopen
zomer ben ik voor het eerst sinds een
paar jaar weer op vakantie geweest, naar
Rome.’ En hoe was dat? ‘Top, ook omdat
het de eerste vakantie met m’n vriendin
was.’ Die had hem van tevoren wel
gewaarschuwd: ‘Ik moest wel m’n mail
van m’n laptop en telefoon verwijderen,
anders ging het niet door. Maar de
vakantie heeft zeker zijn vruchten
afgeworpen. Ik heb gezien dat er meer
is in het leven dan je continu productief
willen voelen.’
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Hoe ‘extreme sporter’
Igor van Elburg balans vindt in
sport en werk
Als Igor van Elburg uitdaging zoekt in sport, beklimt hij meteen de Mont
Blanc, gaat hij de Elfstedentocht schaatsen op de Weissensee of de
Jungfrau-marathon bergop hardlopen in Zwitserland. Voor een interview
over ‘balans’ spreken we dus beter niet met deze oud-topsporter af. Toch
blijkt het ook voor hem te draaien om balans, in zijn sporten én in zijn werk.
Tekst Lydia Lijkendijk, foto’s archief Igor van Elburg

Igor van Elburg, adviseur bedrijfsvoering bij Inkomens
ondersteuning, is een buitenmens. Van jongs af aan
doet hij aan schaatsen, wielrennen, mountainbiken en
hardlopen en hij doet dat allemaal buiten. ‘Ik houd van
licht en lucht, dat doet iets met mijn lichaam. Vooral

in het weekend reed ik wedstrijden van een paar honderd
kilometer.’
Het waren tijden dat balans ver te zoeken was. Dat hij
over elke grens ging. ‘Als ik zere benen had, schakelde
ik nog een tandje bij, en als ik moe was, ging ik door.’

‘Wees zuinig op jezelf, alles kan stuk’
in ‘trailrunning’ vind ik dat. Dat is langere afstanden
hardlopen door prachtige natuurgebieden. Rondom mijn
woonplaats Ommen kun je dat volop doen en daar kan ik
écht van genieten na een drukke werkdag of werkweek.’

Over elke grens
In zijn jonge jaren begon Igor met schaatsen. Zo
kwam hij bij het wielrennen terecht. ‘Ik ben jarenlang
amateurwielrenner geweest, ik maakte deel uit van het
‘jong Oranje’. Ik zat elke dag een paar uur op de fiets en

‘Sportverslaafd’, noemt hij het zelf: ‘Offers brengen,
doorzetten en uiteindelijk presteren en je doel halen. Dat
zit in mijn DNA.’
Helaas werd hij niet geselecteerd voor een profcarrière.
‘De spoeling aan de top is dun. Dat het me niet gelukt is,
daar heb ik wel een paar jaar last van gehad.’

Effectief trainen
Inmiddels vindt Igor zichzelf ‘aardig in balans’ als het
om sporten gaat, ondanks de grote uitdagingen die hij

zichzelf daarin stelt – liefst elk jaar een andere. ‘Ik sport
vijf uur per week om mijn conditie op peil te houden,
dat is dus niets bijzonders. Ik heb met werk en gezin
geen tijd meer om twintig uur per week te trainen. Als ik
train, doe ik dat heel effectief. Bergje op-bergje af op de
Lemelerberg, bijvoorbeeld. Met deze manier van trainen
hoef ik niet elke week een marathon te lopen om dé
marathon te kunnen lopen. Je hoeft niet snel te lopen, en
ook niet veel te lopen, maar wel regelmatig. Dan heb je
tóch balans te pakken. Na een grote prestatie, zoals het
lopen van de Jungfrau-marathon, neem ik ook meer rust
en schroef ik de lange afstanden terug.’

Fysiek en mentaal
Zelf heeft Igor sport nodig om niet alleen fysiek maar
ook mentaal in balans te blijven. ‘Het zorgt ervoor dat ik
goed blijf presteren op mijn werk. Als ik thuis op de bank
ga zitten, heb ik wel afleiding, maar geen ontspanning.
Door sport voel ik me beter, en dat is een gemakkelijke
drijfveer. Ik kan het ook iedereen aanraden, al ga je maar
een half uur.’ Over zijn grenzen gaat hij niet meer. ‘Ik heb
door schade en schande geleerd dat dat geen aanrader
is. Lichamelijk niet, en geestelijk ook niet. Je kunt

niet zonder rust, niet in sport, en ook niet op je werk.
Periodiseer, je energie hoeft niet totaal op! En wees
zuinig op jezelf, want alles kan stuk.’

Balans in Het Nieuwe Werken
Over Het Nieuwe Werken zegt Igor: ‘Dat heeft twee
kanten. Enerzijds geeft het flexibiliteit om bijvoorbeeld
in de ochtend eerst de loopschoenen aan te trekken
voor een rondje van tien kilometer. Anderzijds stopt
de werkdag nooit, en kun je na een drukke dag ook ’s
avonds nog tot laat achter de pc doorwerken. Dat kan
heel productief zijn maar het is toch een aanslag op je
energie die je ergens later gaat afrekenen. Als sporter
weet ik: het is niet effectief om altijd alles te geven.
Soms kun je jezelf beter sparen voor een effectievere
volgende dag. Zonder rust is geen (duurzame)
groei mogelijk. Op het werk lijkt er geen sprake van
periodisering en is er veel minder focus. Er spelen
altijd vele dingen naast elkaar en het eerste is nog
niet af of loopt uit en het volgende is alweer begonnen.
Maar ook daar geldt dat na een drukke periode of grote
prestatie afbouw nodig is om te herstellen, op te laden
en nieuwe inspiratie op te doen.’
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Klimmen is dé manier voor Lineke Bakker,
secretaris van het MT Zwolle, om in balans
te blijven. Zowel fysiek als mentaal. En best
bijzonder: dankzij het klimmen heeft zij geen
hoogtevrees meer.
Tekst Karin Derksen, foto’s archief Lineke Bakker

Elke zondagochtend is Lineke
te vinden in de klimhal van haar
woonplaats Groningen. Meestal heeft
ze de hal dan voor zichzelf en dat
vindt ze heerlijk. ‘Ik klim twee tot drie
keer per week. Daar ben ik twee jaar
geleden mee gestart dankzij mijn
schoonzus en zwager. Zij klimmen al
langer en vroegen mij en m’n vriend
een keer mee te gaan. Dat hebben

Techniek en balans
Balans speelt een belangrijke
rol bij het klimmen vindt Lineke:
‘Tijdens het klimmen van een route
gaat het niet alleen om kracht en
uithoudingsvermogen, maar juist ook
om techniek en balans. Soms sta je
letterlijk maar met één been op een
blokje en moet je eerst gaan staan
om bij de volgende grepen te komen.

‘Als je dan boven bent, komt er een stoot
adrenaline vrij en dat geeft zo’n kick!’

De kick van het klimmen

we gedaan en we waren allebei gelijk
enthousiast. En dat terwijl ik eigenlijk
hoogtevrees heb. Mijn vriend deed me
vervolgens een basiscursus klimmen
cadeau waar je leert zekeren en veilig
klimmen. Een erg origineel en leuk
cadeau! We hebben allebei die cursus
gevolgd en sindsdien klimmen we
samen.
En als het even kan ook met mijn
schoonzus en zwager. Zij hebben ons
ook de eerste keer meegenomen
om buiten in de Vogezen te gaan
klimmen, erg tof!’, vertelt Lineke.

Dat vraagt om een grote balans!
Daarnaast houdt het klimmen mijzelf
ook in balans. Door het te combineren
met yoga en hardlopen blijf ik
geestelijk en fysiek in balans.’
Lineke kan het iedereen aanraden
om te gaan klimmen: ‘Het leukste
aan klimmen is dat je elke keer weer
uitgedaagd wordt om je grenzen te
verleggen en net in een moeilijkere
route te stappen. Als je dan boven
bent, komt er een stoot adrenaline vrij
en dat geeft zo’n kick!’
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Balanceren op het randje

Eric Manche vond zijn
balans in het leven
Het leven heeft Eric Manche (49), adviseur vastgoed en uitgever
bedrijventerreinen, een aantal malen flink uit balans gebracht. Zowel
privé als zakelijk. Hij vertelt hoe hij hier doorheen is gekomen en hoe hij
de balans in zijn leven terugvond.
Tekst Christian Kunze,, foto’s Sven Seegers

‘Tijdens de eerste internetcrisis in 2002
werkte ik in de makelaardij. Ons tweede kind
was op komst, ik was weinig thuis, het waren
lange werkweken. In die periode, in 2003, ben
ik begonnen aan mijn functie bij de gemeente
Zwolle. Daarbij vroeg ik me wel af: “Wil ik als
ondernemer nu echt ambtenaar worden?”
Met mijn commerciële achtergrond had ik
nogal wat vooroordelen over de ambtenarij.
Maar het voelde als een warm bad, die leuke
collega’s bij de afdeling Vastgoed. Ik kwam
uit een wereld waarin alleen geld verdienen
belangrijk was. Nu ging het veel meer om
collegialiteit en iets doen met z’n allen voor de
stad Zwolle.’

Ziek
‘Het was een grote, plezierige verandering.
In 2010 kreeg ik helaas burn-outklachten en
het kostte tijd om daar overheen te komen.
Al die tijd had ik mijn eigen bedrijfje met
toestemming van de gemeente wel in leven
gehouden zodat ik een aantal taxaties per
jaar kon doen om gecertificeerd taxateur te
blijven. Maar feitelijk, met alle kosten die erbij
horen, was het een dure hobby geworden,
en met zo’n burn-out ben je ook voorzichtig.
Toch besteedde ik daarna langzamerhand
weer wat meer aandacht aan mijn bedrijf.

Totdat ik begin 2014 de diagnose darmkanker
kreeg. In de eerste week erna denk je dat
je dood gaat. Gelukkig had ik een langzaam
groeiende lokale variant die goed verwijderd
kon worden. Een paar weken later was de
operatie. In die periode vroeg ik me af wat
ik nou de laatste jaren gedaan had, en of dat
het waard was. Toen dacht ik: “Als ik weer op
krachten ben, ga ik weer werk maken van het
ondernemerschap.” Mijn eigen werk doen op
mijn eigen manier, daar ben ik het beste in.’

Balans opmaken
‘Ik heb heel veel geleerd door bij de gemeente
te werken, zowel over mijzelf als over
vastgoed. In het begin had ik regelmatig
afspraken buiten kantoor, maar later is
mijn functie steeds meer een kantoorbaan
geworden. Toen ik een keer ergens in Zwolle
bij woonbootbewoners kwam, merkte ik dat ik
dat miste en begon het te kriebelen. Daarbij
merkte ik rondom mijn burn-out dat ik vooral
administratief werk altijd voor me uitschoof,
regelmatig tot ongenoegen van collega’s. Ik
heb weleens geprobeerd voor elkaar te krijgen
administratieve taken af te stoten; binnen een
makelaarskantoor zou ik ook vooral makelen
en administratieve taken door een backoffice
laten verzorgen. Maar dat paste niet binnen

de gemeentelijke organisatie. Toen ik ziek
werd, kwam alles bij elkaar. Als dat niet was
gebeurd was de urgentie om balans op te
maken minder geweest.’

Eigen bedrijf
‘Toen de markt weer aantrok, ben ik weer
woningen gaan verkopen en voordat ik het
wist had ik twaalf woningen in de verkoop.
Maar ook bij Zwolle kregen we steeds meer
aanvragen. Ik was dag en nacht bezig om
beide te kunnen doen. Ik besteedde formeel

een dag per week aan mijn eigen bedrijf,
maar dat was te weinig, ik begon regelmatig
afspraken te vergeten. Uiteindelijk heb ik de
beslissing genomen om in één keer vol voor
mijn eigen bedrijf te gaan. Een grote stap,
zeker nu, met hypotheek en gezin; die had ik
niet toen ik op jonge leeftijd begon. Toen was
ik die snelle jongen, uit op snel geld verdienen.
Nu, een paar levenservaringen rijker, haal ik
voldoening uit het adviseren en begeleiden van
mensen. Ze kopen meer dan een huis, hè? Als
je een huis koopt, koop je feitelijk een nieuw

‘Een grote stap, maar wel de juiste stap’
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leven. Mijn klanten waarderen mijn dienstverlening,
blijkt uit hun reacties. Het helpt me dat ik rustiger ben
dan vroeger.’

Ik kan het!
‘Ik ben een sociaal iemand, hecht waarde aan het
hebben van collega’s. Alleen op een zolderkamer is
niks voor mij. Met een collega-makelaar in Zwolle ben
ik bezig met een deeltijdwerkplek op haar kantoor aan

De waag
Centrum van handel

Op marktdagen is de Melkmarkt het centrum van
activiteit. Dat is al eeuwenlang zo, want Zwolle
was vroeger een belangrijke handelsstad. De waag
speelde hierin een grote rol: het was één en al
balans.
Tekst Linda Hiemstra, foto’s HCO

‘Toen ik ziek werd,
kwam alles bij elkaar’

de Kamperstraat in Zwolle. Een mooi concept waar
meer zzp’ers een plek huren. Zo heb ik toch collega’s
en kan ik bij drukte een deel van mijn backoffice
uitbesteden.
Uiteraard speelt de angst dat mijn ziekte terugkomt.
Als het toch weer fout gaat, wil ik mijn vrouw en kids
goed achterlaten. Met mijn achtergrond kon ik geen
arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen, maar
via het UWV lukte dat wel, dus dat risico is afgedekt.
Ik weet niet of ‘moedig’ het juiste woord is voor mijn
keuze als zelfstandige verder te gaan. Het is een
grote stap, maar het is voor mij wel de juiste stap.
Ik kan het!’

In 1407, de stad had toen ongeveer 3.200 inwoners,
werd Zwolle officieel lid van de Hanze. Dit
internationale handelsverbond had Lübeck als
knooppunt. Het Lübeckplein in de wijk Hanzeland
herinnert hieraan. Het aansluiten bij de Hanze zorgde
voor een grote bloeitijd in Zwolle. Veel gebouwen in de
binnenstad, waaronder het oudste gedeelte van het
Stadhuis, stammen uit die tijd. In 1449 werd zelfs een
vergadering van Nederlandse Hanzesteden gehouden
in de Schepenzaal. Een van de belangrijkste gebouwen
uit die tijd was de waag.

Vrijheidsbeeld in New York
Het hebben van een waag was een stadsrecht.
Handelaren waren verplicht hun waar te laten wegen
op de waag. Ze moesten hiervoor waaggeld betalen,
een soort accijns. Een waag kon dus een belangrijke

Voorstraat - waaggebouw links 1880

bron van inkomsten zijn voor een stad. De Zwolse
waag werd in 1404 geplaatst op een brug over de
Grote Aa, waar nu de Melkmarkt is. De handelswaar
kwam niet via de IJssel (die was in 1308 door een
dijk onbereikbaar geworden) maar over de Vecht en
uiteindelijk via de Grote Aa naar de stad.
Zwolle was onder andere een belangrijke
doorslagplaats voor Bentheimer zandsteen. Het werd
vanuit Duitsland over de Vecht vervoerd, en moest
langs de waag voor controle. De steensoort werd onder
andere gebruikt voor de Peperbus en het Stadhuis,
maar ook voor het Paleis op de Dam en zelfs de sokkel
van Lady Liberty, het Vrijheidsbeeld in New York.
In 1603 verhuisde de waag naar de hoek van de
Luttekestraat en de Voorstraat. De Hanze viel
uiteindelijk in de zestiende eeuw uit elkaar. Zwolle
bleef echter handel drijven en gebruikmaken van de
waag; het gebouw werd in 1743 zelfs nog verbouwd. In
1880 was het toch echt gedaan: het pand werd door de
gemeente verkocht. Er kwam onder andere een bakker

Aan de voeten van Lady Liberty ligt Zwolle!

Oude kaart Zwolle 1581

in, die zijn winkel natuurlijk ‘De Waag’ noemde!
Tegenwoordig is er niet veel meer terug te vinden
van de waag. De balk van de oude weegschaal wordt
bewaard in het voormalig Stedelijk Museum. Het
pand aan de Luttekestraat staat er nog steeds – het
is nu een eetcafé. Op de Melkmarkt ligt sinds 2008
een gedenksteen op de plek waar het allereerste
waaggebouw stond. Het is een mooie gedachte
dat daar zeshonderd jaar later nog steeds handel
gedreven wordt.
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Zie je het voor je? Gezellig met de feestdagen aan een caloriearme
salade? Daar doen wij niet aan mee. Ons motto voor het kerstdiner
en oudejaarsavond is: hoe vetter hoe better! Heerlijk genieten van
caloriebommetjes die smelten op je tong. Ga je deze paar avonden in
het jaar lekker te buiten, schrans je vol, buik uit. Een vette toet moet!
Tekst Annemarie van der Lee, Bonnie van der Meer, Bianca Colard en Herma Broekhoff, foto’s John Ruiter

In balans? Uit balans!

Hoe vetter hoe better!
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Stom …
... Fajah Lourens’ killer body
… recepten met quinoa
… droogtrainen
... calorieëntellen
… 30+ kaas
… collega’s met een fruitdieet
… hardlopers
… crashdiëten
… weegschaal
… strakke gympakjes
… zweet
… zoetjes
... lightproducten
… catwalk-modellen
… je in je bikini wurmen
... je in elk willekeurig strak
kledingstuk wurmen
… de openbare douches op de
sportschool
… de sportschool
… strakke jonge lijven

Leuk (en lekker) …

Hemelse modder (caloriebommetje)

No-bake cheesecake met Tony Chocolonely, gezouten
karamelsaus en bastogne
Wild van Tony Chocolonely karamel-zeezout? En van gezouten karamelsaus? En slagroom? En monchou? En bastogne? Maak
dan deze no-bake cheesecake … geen woorden voor … !!!!
Geschikt voor 12 personen
Voor de bodem: 350 g bastogne
en digestivekoekjes 50/50, 100 g
ongezouten roomboter.

600 gram goede, pure chocolade
6 deciliter slagroom
3 afgestreken eetlepels fijne suiker
1 borrelglas amaretto of cognac
1 pak bastognekoeken
150 gram boter
cacaopoeder
Bereiding:
Klem een stuk bakpapier tussen de
bodem en de rand van de springvorm
(Ø 27 cm), zodat de bodem bedekt is.
Vermorzel de bastognekoeken in de
keukenmachine.

Smelt de boter, niet te heet, roer het
koekkruim erdoor. Bedek de bodem
ermee, strijk glad en zet in de koelkast.
Klop de slagroom stijf met de suiker.
Breek de chocolade in stukjes en smelt
au bain-marie tot een dikke lauwe saus.
Giet de saus in één keer al kloppend met
de mixer bij de slagroom.
Klop de likeur erdoor.
Giet het mengsel in de vorm.
Laat een nacht opstijven in de koelkast.
Zeef er een laagje cacao over.
Haal de taart uit de vorm. Snijd de taart
met een nat mes in smalle puntjes.

Texelse koffie

Boterkoek – voor heel veel familieleden

Bereiding:
Zet gewone koffie en
doe 1 kopje in een groot
glas. Voeg daarna 1
borrelglaasje Jutter (Texelse
kruidenbitter) toe. Roer
hier 1 à 2 theelepels bruine
suiker door en maak af met
een grote toef slagroom.
Lekker voor ‘s avonds bij
het haardvuur of op een
regenachtige dag in de
kerstvakantie.

1600 gram roomboter
1250 gram suiker
15 gram zout
100 gram citroenrasp
72 gram glucosesiroop
140 gram ei
1520 gram bloem
Bereiding:
Meng de zachte boter met de
citroenrasp, suiker en de glucosesiroop
in een kom. Roer de 140 gram ei
erdoorheen. Voeg dan de bloem toe

en kneed het geheel tot een bol. Doe
het deeg 2 cm dik in een vorm. Bak de
koek op 175 graden Celsius in ongeveer
15 minuten.

Voor de vulling: 300 ml slagroom,
400 g monchou, 30 g kristalsuiker,
1 grote reep Tony Chocolonely karamelzeezout, 3 blaadjes gelatine, 40 g pure
chocolade 80%.
Voor de gezouten karamelsaus:
6 el gezouten boter, 1 tl vanillemerg,
1 tl grof zeezout, 125 ml slagroom,
ongeveer 250 g suiker, naar smaak.
Nodig: ingevette springvorm Ø 24 cm
en mixer.
Bereiding:
1. Verkruimel de koekjes in een
keukenmachine of stop ze in een

theedoek en geef ze van jetje met een
deegroller/koekenpan/ander zwaar
object. Meng de gesmolten boter door
de kruimels en stort het mengsel in de
bakvorm. Verdeel het mengsel met de
bolle kant van een lepel of je handen
over de bodem en druk goed aan.
2. Week de blaadjes gelatine in een bakje
koud water (ongeveer 5 min).
3. Klop in een grote kom de slagroom
met de suiker half stijf. Smelt
ondertussen de reep Tony Chocolonely
en pure chocolade au-bain-marie en
houd warm. Voeg de monchou toe aan
het slagroommengsel en mix tot een
glad geheel.
4. Haal de blaadjes gelatine uit het bakje
en knijp uit. Voeg de gelatine aan de
gesmolten chocolade toe en roer goed
door. Dit mengsel wordt meteen dik.
5. Gooi het chocolademengsel bij de
rest van het slagroommengsel en mix

op stand medium, totdat het volledig
gemengd is en het mengsel lichtbruin
kleurt. Giet het in de bakvorm over de
koekjesbodem en zet ten minste 4 uur
in de koelkast om op te stijven.
Gezouten karamel maken:
1. Plaats een steelpan op middelhoog
vuur en voeg een eetlepel suiker toe.
2. Houd het pannetje boven het vuur en
beweeg het rond zodat de suiker zich
verdeelt over de bodem en smelt.
Beweeg het pannetje totdat de suiker
gesmolten is, bruin kleurt en er geen
klontjes meer zijn. Strooi er nog wat
meer suiker bij en herhaal. De suiker
gaat karamelliseren. Houd de pan
bóven het vuur zodat de suiker niet
verbrandt.
3. Voeg de gezouten boter toe in delen
en roer goed door! Het gaat een beetje
bubbelen. Daarom is het belangrijk
dat de pan hoog is anders zit de boter
daarna aan je plafond. Wanneer alle
boter is toegevoegd haal je de pan van
het vuur en voeg je langzaamaan de
half stijve slagroom toe, terwijl je goed
en snel blijft roeren (ook dit bubbelt).
Voeg als laatste het zeezout en de
vanille toe.
4. Giet de gezouten karamelsaus in een
glazen pot en laat afkoelen.
Topping: voor de topping kun je het zo
gek maken als je zelf wilt. Bijvoorbeeld
brokken Tony Chocolonely karamelzeezout, maltesers, hagelslag-metkerststerren, popcorn gehuld in karamel
en chocolade en chocolade pecannoten.
Plus een laag cacaopoeder. Finishing
touch: swirl de gezouten karamelsaus
erover.
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Kantinecommissie
in touw voor
kerstdiner
Kort na de zomer, als de
avonden nog lang zijn en
Kerst nog héél ver weg lijkt,
begint het bij een aantal
kantinecommissieleden
alweer te kriebelen.
Hoogtepunt van het jaar is
het jaarlijkse kerstdiner. En
met de voorbereidingen
daarvoor kun je niet vroeg
genoeg beginnen.
Tekst José de Ruiter, foto’s Jeroen Kroon

De naam, kantinecommissie, stamt uit
een ver verleden. Tijdens recepties en
officiële gelegenheden deden de leden
dienst in de bediening en vervulden zij
allerlei andere werkzaamheden. Dit is
verleden tijd, behalve op die ene dag
ergens aan het einde van het jaar. Het

Zwolse kerstdiner is én blijft een heel
belangrijk moment in het leven van een
kantinecommissielid.

Monnikenwerk
Om 08.00 uur die dag beginnen we met
het ombouwen van het bedrijfsrestaurant

in het Stadskantoor. Het resultaat van
het geschuif met meubilair is dat je aan
het einde van de middag plaats kunt
nemen aan een prachtig gedekte tafel
waar menig restauranthouder jaloers
op kan zijn. Voordat we beginnen met
het indekken, vouwen we de servetten

en poleren we alle glazen en het bestek.
Monnikenwerk, maar alles voor het
eindresultaat!

Keukenbrigade
Achter de schermen is de keukenbrigade
non-stop bezig met de voorbereidingen

van het diner, elk jaar weer een enorm
karwei. Een viergangendiner verzorgen
voor gemiddeld zo’n tweehonderd
personen, het is niet niks. Maar we zijn
altijd weer goed op elkaar ingespeeld,
zodat die tweehonderd personen ook op
hetzelfde moment kunnen genieten van
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Blijf overeind!
het diner. Daarvoor lopen wij heel graag
de benen uit ons lijf.

Voorbereiding
Het vergt een flinke voorbereiding. Begin
december regelen we de aanmeldingen
en betalingen. Daarnaast kijkt een aantal
van ons naar de aankleding van de tafels;
elk jaar kiezen we weer een andere kleur
waar we de bloemstukken, de kaarsen en
de menukaart op aanpassen. Kiezen we
voor ronde of vierkante borden, gaan we
voor soepkommen of soepborden en hoe
serveren we het nagerecht?

Drank
In november komen we een avond
bij elkaar, dan wordt het menu
bekendgemaakt en zoeken we een
bijpassende witte en rode wijn uit.

maakt. Een zwarte pantalon, een wit
overhemd, een zwarte vlinderstrik en
sloof, hoe makkelijk wil je het hebben?
Voor ons dames is het een stuk lastiger.
Want je wilt toch elk jaar wel graag iets
nieuws. Dan moet het ook nog eens
praktisch zijn, want we zijn de hele avond
in beweging. En dan die schoenen! We
lopen op zo’n avond heel wat kilometers.
Een makkie op sneakers, maar niet op
hoge hakken! Maar goed, het oog wil ook
wat. Dus we slaan ons erdoorheen. Ook
dit jaar weer.

Betovering
En als aan het einde van de avond de
betovering is verbroken, het restaurant
weer een normaal bedrijfsrestaurant
is, en we met pijnlijke voeten – maar
moe en voldaan – proosten op weer een

Veilig fietsen in de winter
De fiets. Voor veel collega’s
het ideale vervoermiddel
voor het dagelijkse woonwerkverkeer. Maar onder
winterse omstandigheden is
het niet altijd even prettig en
gemakkelijk om te fietsen.
Maak daarom altijd een
weloverwogen besluit om de
fiets te pakken. Jouw veiligheid
staat voorop! Kies je ook in
bar weer voor je stalen ros,
dan heeft collega Aart Jansen,
nieuwbakken Vief & Fitambassadeur voor het fietsen,
een aantal tips voor je.
Tekst Aart Jansen, foto’s: Jeroen Kroon

1. Zet het zadel lager. Door je zadel net een
stukje lager te zetten, kun je beter met je
voeten bij de grond. Zo kun je eerder steun
zoeken wanneer je dreigt te vallen.

2. Laat wat lucht uit je banden lopen.
Met zachte banden heb je net wat meer
grip op de weg, ze zijn dan namelijk wat
breder. Fiets je veel of gebruik je een e-bike?
Overweeg dan eens om winterbanden aan te
schaffen.

´Je wilt toch elk jaar wel graag iets nieuws´
We maken een keuze uit drie, en de
meningen lopen nog wel eens ver uiteen,
over zowel de smaak als over het uiterlijk
van de fles. Het komt altijd weer goed,
maar komen we er niet uit, dan laten
we onze contactpersoon bij Schuttelaer
uiteindelijk de keuze maken.

geslaagde editie, zijn we ontzettend trots
op onszelf. En blij dat we deel mogen
uitmaken van deze fijne club mensen.
Over de zogenaamde ‘ballotage’ binnen
onze club gaan de spannendste verhalen
rond. Hoe dat nou toch in elkaar zit? Dat
houden we mooi voor onszelf!

Jurkstress

Volgend jaar

Bij de dames onder ons kondigt zich al
in de herfst het jaarlijkse kledingissue
aan. We krijgen last van jurkstress.
Onze dresscode is al jaren hetzelfde,
wat het voor de heren erg makkelijk

Bij het lezen van deze Blauwdruk ligt
het kerstdiner 2017 weer achter ons.
Gemist? Dan zien we je heel graag
volgend jaar, het is absoluut de moeite
waard!

5. Lees het wegdek. Als klinkers of asfalt glinsteren, is de kans
groot dat er een laagje ijs ligt. Let op bij bruggen, het wegdek
bevriest daar altijd eerder. En houd voldoende afstand van de
zijkant. Daar ligt vaak ijs of vastgevroren sneeuw.
3. Rem minder dan gebruikelijk.
Als je op een gladde weg fietst,
is het belangrijk zo min mogelijk
te remmen. Uiteraard ontkom
je hier niet aan; voor dat rode
stoplicht zul je toch echt moeten
stoppen. Probeer in dat geval
geleidelijk aan af te remmen in
plaats van abrupt tot stilstand te
komen. Dit voorkomt dat je fiets
onder je wegglijdt.

4. Fiets door verse
sneeuw. Zodra er sneeuw
is gevallen, vormen
zich sporen van andere
fietsers. Probeer zo veel
mogelijk door verse
sneeuw te rijden, dit
voorkomt dat je vast komt
te zitten in een spoor van
een ander.

6. Let goed op je mede-weggebruikers! Ook zij kunnen minder
hard fietsen of onverwacht uitglijden. Kijk ver vooruit en houd
iets meer afstand dan gebruikelijk.

27

het magazine

het magazine

28

Balans zoek tijdens overvolle kerstdagen

Mag ik ook nog wat
tijd voor mezelf?
Als je denkt dat je het druk hebt in het dagelijks
leven, maak dan je borst maar nat. Kerst komt eraan.
Als er één gelegenheid is die lijdt onder agendastress,
dan is dat het Vrolijk Kerstfeest. Sommige collega’s
zijn dagenlang sociaal de klos, anderen sluiten zich
op in huis en doen voor niemand open. José
de Ruiter ging op onderzoek uit.
Tekst José de Ruiter

eten gaan
met Kerst.
En dat terwijl
de restaurants
vaak toch vol zitten
die dagen. Een collega
vertelt: ‘Uit eten gaan tijdens
die dagen is voor mij geen optie.
Een weinig origineel menu, waarbij
je Kerst viert met heel veel onbekenden,
boven op elkaar gepropt. Als je opstaat om

‘Nulde Kerstdag. Serieus, wie heeft dit bedacht?’
je kerstjurk weer even netjes in fatsoen te
trekken, staat de volgende gast al achter
je om plaats te nemen aan je tafel. Mij
niet gezien.’

Stampottenbuffet
In mijn eigen familie rouleren de familiaire
corvéetaken. Afgelopen jaar waren wij

Disneyfilms en cola
Na een rondje langs de velden is mijn
conclusie dat wij ambtenaren toch vrij
traditioneel zijn in de manier waarop
we de feestdagen doorbrengen. Eten
met familie en/of vrienden staat nog
steeds met stip op 1. Maar ik sprak ook
een collega die op Tweede Kerstdag
alle matrassen naar beneden sleept
en daar met zijn hele gezin in pyjama
of ‘onesie’ non-stop Disneyfilms kijkt,
inclusief cola, chips en chocolade.
Waag het niet om daar aan te bellen
die dag want ze doen gewoon niet
open. Weer een ander zet jaarlijks
een speurtocht uit in het bos voor
de hele familie waarbij de glühwein
en warme choco rijkelijk vloeien, en
nee, ze wil niet zeggen in welk bos
dat is. Ook wordt het theater door

aan de beurt. Manlief bakt nog net een
ei maar dan houdt het al snel op, dus ik
was de pineut. Twaalf volwassenen, drie
pubers en twee kinderen zien te voeden
op hetzelfde moment, met gerechten
die iedereen lust, ik vond het nogal wat.
Tijdens het jaarlijkse kerstdiner van
de gemeente Zwolle loop ik met alle
liefde de benen uit m’n lijf, maar je wilt
niet úren met mij in de keuken staan,
geloof me. Ik besloot te gaan voor een

stamppottenbuffet. Het commentaar dat
ik kreeg, vooral van de pubers in onze
familie-app, loog er niet om. Maar deze
tante zette haar plannetje gewoon door en
achteraf gezien was het een groot succes.
En weet je wat zo handig was? Er was
nadien nog heel veel over. Zó makkelijk
voor Derde Kerstdag!

menigeen bezocht, ik zie kansen voor
de personeelsvereniging!

‘Nulde’ en Derde Kerstdag
Tijdens mijn onderzoek stuit ik
ook op enige weerstand rondom
de fenomenen ‘nulde’ en ‘Derde
Kerstdag’. Ik citeer: ‘Dit jaar vallen
we weer met onze neus in de boter;
Kerst valt op maandag en dinsdag,
dus we krijgen er gratis een dag
vooraf bij. Nulde Kerstdag dus.
Serieus, wie heeft dit bedacht?
Twee Kerstdagen inclusief
een Kerstavond is meer dan
voldoende.’

Mij niet gezien!
Het viel mij ook op dat veel
collega’s liever niet uit

Kerst bij de Meijers
‘Ik heb een drukke baan, en ik ben blij als
ik in de kerstvakantie ook wat tijd voor
mezelf heb. Twee of drie dagen achter
elkaar gasten hebben, of uit eten gaan,
vind ik daarom wel zwaar’, zegt Henk
Jan Meijer over de kerstdagen. ‘Meestal
zorgen we ervoor dat we één dag alleen
met het gezin iets hebben, dan gaan
we graag naar het theater, dat is een
traditie. Dit jaar wordt dat de musical
My Fair Lady. Daarnaast hebben we één
dag mijn schoonouders, en één dag mijn
uit huis wonende kinderen met partners

en de kleinkinderen.’ De kerstdagen
vergen altijd wel veel planning. ‘Want mijn
schoonouders hebben meer kinderen om
rekening mee te houden, die allemaal
hun eigen plannen hebben. En mijn
oudste kinderen hebben ook afspraken
met hun moeder en met de ouders van
de schoondochters. Je moet bijna al in
oktober beginnen met organiseren, al vind
ik dat veel te vroeg. Als je Oud & Nieuw,
‘nulde’ en Derde Kerstdag ook in de
planning meeneemt, lukt het allemaal net
met samengestelde families.’
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Met maten
Een halve eeuw vriendschap
Tijdens zijn studie aan de universiteit van Groningen, werd
Henk Jan Meijer lid van de even beroemde als beruchte
studentenvereniging Vindicat. Met twee vrienden uit zijn jaarclub
vormde hij al snel een afsplitsing hiervan. Bijna vijftig jaar na dato
is ‘Jackaroo’ nog steeds springlevend. Dat is genieten. Niet met
mate, wel met maten.
Tekst Lydia Lijkendijk, foto’s archief Henk Jan Meijer

1970
Jackaroo
De wortels van Jackaroo (genoemd naar een Australische
cowboy) liggen bij jaargang 1968 van studentenvereniging
Vindicat. ‘Mijn twee vrienden, Dick en Willem, en ik
organiseerden daar zo’n beetje alles. Na een jaar of twee
zijn we toen maar voor onszelf begonnen’, blikt Henk Jan
terug op de oorsprong van een langdurige vriendschap.
Uiteindelijk woonden de maten ook allemaal in hetzelfde
studentenhuis, maar dezelfde studie deden ze niet.

Henk Jan studeerde sociologie en planologie, Dick deed
medicijnen en Willem studeerde achtereenvolgens
wiskunde, weg- en waterbouwkunde en economie. Wel
kwamen ze later allemaal in het Zwolsche terecht: Dick
als neurochirurg bij Isala, Willem als Corporate Director
IT bij de Wavin Group en Henk Jan werd burgemeester.
‘Zij hebben mij gezegd dat het burgemeesterschap van
Zwolle wel wat voor mij was, en zij hebben mij tijdens
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een ‘proefsollicitatiegesprek’
ook ingewijd in de Zwolse
‘gevoeligheden-van-de-straat’
die toen speelden, zoals
het Ecodrome. Ik ben hier
dankzij hen.’

Jaarlijkse reünie
Jaarlijks gedenken de vrienden
de oprichting van Jackaroo, op
11 maart 1970, met een etentje
en een foto. ‘Elke vijf jaar vieren
we dat wat groter, met een
meerdaagse trip in binnen- of

buitenland. Voor de jaarlijkse
reünie kiezen we een stad waar
iets te doen is. Zoals het Gronings
ontzet, of de Haarlemse jazzweek.
Daarnaast zien we elkaar ook
bij andere gelegenheden, maar
bij voorkeur niet in de Zwolse
binnenstad. Ik word dan veel
herkend, en dat maakt het toch
anders. Ik wil niet aangeschoten
in De Hete Brij gezien worden.’
Lachend: ‘Hoewel, ook in
Dublin in 2010 werd ik herkend
als burgemeester van Zwolle.

Kortom, wereldwijd moet ik
oppassen.’

Jackaroo-fonds
Sinds het eerste lustrum, in
Parijs, hebben de vrienden een
fonds opgericht voor de tripjes.
‘We begonnen met 25 gulden
per maand. Inmiddels is de
contributie eenmaal verhoogd
tot 30 euro want de hotels
worden wat luxer, en we liggen
ook niet meer met z’n drieën op
een kamer.’

2017

1995
De formule van de trips van Jackaroo is wel ongewijzigd gebleven
door de jaren heen: bijpraten, een goed diner, stappen. Hoewel
dat laatste steeds minder belangrijk wordt. ‘In de disco zijn we
oude mannen.’ Bij wijze van culturele component hoort er ook een
stadswandeling bij, of een museumbezoek. ‘De grootste uitdaging
elke keer is het vinden van een datum’, zegt Henk Jan, ‘ook al ben
ik de enige die niet gepensioneerd is.’

 ijpraten, een goed
B
diner, stappen
2002

1982

1998

Dick Zeilstra:
‘Een groot deel van het jaar verblijf ik in Bangkok,
Thailand. Mijn vrouw is Thaise en zij mag niet meer
dan drie maanden tegelijk in Nederland verblijven.
Jackaroo heeft als doel tenminste een keer per jaar
bij elkaar te komen, liefst ergens waar iets plaatsvindt
met veel muziek. Elk jaar is er dus een hoogtepunt,
maar van deze hoogtepunten zijn er een paar die er
misschien iets meer uitspringen. Meestal zijn dat de
– iets langere – buitenlandse uitstapjes zoals Berlijn,
Londen, Brussel, Hamburg. Ik zou graag een keer met
ze stappen in Bangkok maar realiseer me ook dat dat
niet echt haalbaar is.
Met ‘in balans zijn’ hebben onze uitjes niet veel te
maken, althans zo ervaar ik het niet. Onderling hebben
we wel een goede balans. Ik beheer de kas, verder
verdelen we de taken. We besluiten gezamenlijk wat de
volgende bestemming wordt en de organisatie gaat bij
toerbeurt. Afgelopen jaar heeft Henk Jan een weekendje
Rotterdam geregeld. Degene die het weekend regelt,
boekt het hotel, reserveert het restaurant en zoekt uit
waar we naartoe moeten voor een leuke kroeg, disco
en een interessant museum. Het initiatief voor een
tussentijdse borrel of een etentje nemen we allemaal.
Henk Jan was als 18-jarige al iemand die graag het
voortouw nam, maar ook vaak een bemiddelende rol
speelde. Daarin is eigenlijk niets veranderd, alleen
heeft hijzelf natuurlijk veel meer levenservaring die hij
kan inzetten.’
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1972
Henk Jan Meijers favoriete gebouw

Willem Kruijer:
‘Ik woon in Zwolle, ben getrouwd en heb drie volwassen
kinderen. Sinds mijn pensionering vervul ik meerdere
bestuurstaken en toezichthoudende functies, zo
ben ik voorzitter van de RvC van woningcorporatie
Openbaar Belang in Zwolle en lid Raad van Toezicht
van Stichting Rijdende School (school voor kermis- en
circuskinderen).
Het jaarlijkse Jackaroo-weekendje is wel iets om
naar uit te kijken. Vanaf 1977 hebben we ook diverse
buitenlandse trips gemaakt naar onder meer Londen,
Berlijn, Parijs, Dublin en Gent. Bijzonder waren
de lustrumjaren waarin ook de partners en later
de kinderen meededen aan het weekend. In 1995
zijn we met z’n allen naar Euro Disney geweest. De
bestemming an sich is nu voor ons niet meer zo
belangrijk. Waar het om gaat is dat we daar een leuk
programma kunnen doen, de reistijd beperkt is en we

voldoende tijd hebben om bij te praten. In 2018 gaan we
naar Bremen of Munster.
Tijdens de studie in Groningen was Jackaroo een
belangrijke factor in ons leven en deden we erg veel
samen, zoals eten, schaken, uitgaan, bioscoopbezoek,
feestjes en vakanties. Sinds we in 2000 allemaal
in Zwolle wonen, zien we elkaar weer vaker, bij
verjaardagen, tussentijdse borrels en etentjes, en
soms beroepsmatig. We kennen elkaar volgend jaar
vijftig jaar en het goede daarvan is dat we veel hebben
meegemaakt en alles kunnen zeggen en bespreken met
elkaar.
Henk Jan was als 18-jarige weinig anders dan hij nu
is. Hij is rustig, sympathiek, een leider. Hij wil dingen
regelen, zonder daarbij zelf op de voorgrond te moeten
treden of staan. Dat zie ik ook terug in de manier
waarop hij als burgemeester acteert.’

De Hoofdwacht
‘Mijn favoriete gebouw is de Hoofdwacht. In 1614 door Thomas Barends tegen
de Grote Kerk aangebouwd, als zetel van de schout. Ik vind het mooi dat het
gebouw nu een goede functie heeft. Toen de VVV erin zat, had het natuurlijk ook
een functie, maar dit past beter. De andere kant van de Grote Markt wordt er ook
aantrekkelijker van.
Mijn oudste dochter Lara leerde een
meisje uit de Verenigde Staten kennen
via Duolingo Nederlands online, en ging
twee weken logeren bij haar en haar
familie. Dat gezin bracht ons vervolgens
een bezoekje tijdens een Europavakantie.
We hebben hen in Zwolle ontvangen, en
zijn bij In den Hoofdwacht gaan eten.
Het was heel mooi weer en we zaten
buiten. Omdat zij nog nooit in zo’n oud

gebouw waren geweest, hebben we het
toetje binnen gegeten. De vader van het
gezin was erg onder de indruk. Daardoor
ben ik zelf ook weer met andere ogen
naar mijn stad gaan kijken. Als je dat
doet, krijg je meer waardering voor
zaken die je anders als vanzelfsprekend
aanneemt. Vanaf de Hoofdwacht kijk je
langs de zijkant zó naar de Peperbus. Ik
vind het een van de mooiste plekjes van
de stad.’

Tekst Van de redactie, foto’s In de Hoofdwacht, Jet Reuvekamp
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Zoeken naar balans tussen vrijheid en veiligheid
Zwolle wil een bruisende stad zijn, vol evenementen en leuke terrassen, maar de veiligheid van het publiek
moet wel gewaarborgd zijn. We willen privacy van inwoners garanderen, maar het is ook overduidelijk
dat cameratoezicht een heel effectief instrument is om de openbare orde te bewaken. We respecteren de
persoonlijke levenssfeer van mensen, maar soms is een straatverbod toch echt een noodzakelijke maatregel.
En carbidschieten is een mooie traditie, maar alleen onder toezicht en op een beperkt aantal locaties.
Tekst Paul Baeten, foto’s Stefan Verkerk, Joop van Putten, archief

Het zijn maar een paar van de dilemma’s waar het
Team Veiligheid van de gemeente vrijwel dagelijks
tegenaan loopt. ‘Veiligheidsbeleid is een voortdurend
wikken en wegen’, zegt teamleider Willy Visser,
tevens afdelingshoofd Fysieke leefomgeving. ‘We zijn
geen gemeente die meteen met het bonnenboekje
gaat zwaaien. We proberen altijd via overleg tot

oplossingen voor veiligheidsvraagstukken te komen.
Maar als we denken dat de veiligheid echt in het
geding is, dan schromen we niet om op te treden.’

Nieuwe thema’s
Het Team Veiligheid krijgt met de meest
uiteenlopende onderwerpen te maken. Van

veiligheid bij festivals tot de crisis- en rampenbestrijding.
Van huiselijk geweld tot toezicht op een veilig verloop van
voetbalwedstrijden. Van personen die verward gedrag vertonen
tot de veiligheid op bedrijventerreinen en woninginbraken.
De tien medewerkers zien onderwerpen langskomen als
vervuilde huishoudens, veelplegers, de veiligheid in de horeca
en hangjongeren.
‘Het gaat van heel klein naar heel groot. En er komen
steeds meer thema’s bij. Een paar jaar geleden hadden we
bijvoorbeeld nog nauwelijks te maken met outlaw motor
gangs – motorbendes. Radicalisering van moslimjongeren
is ook een relatief nieuw thema. Een heel belangrijk nieuw
aandachtsgebied is nu de ondermijning van de bovenwereld
door de criminele onderwereld’, legt Willy uit. ‘Maar het
gebeurt maar zelden dat er thema’s afvallen.’

Verbindende schakel
Sinds vier jaar is het Team Veiligheid gekoppeld aan het fysieke
domein en werkt het bijvoorbeeld nauw samen met het Team
Vergunningen en het Team Handhaving. ‘Dat is een logische
koppeling. Maar veiligheid heeft vrijwel altijd zowel een fysieke
als een sociale component. We hebben daarom intensief
contact met zowel politie en brandweer, wijkmanagers en
corporaties als met de Sociale Wijkteams, zorginstellingen
en organisaties als Veilig Thuis, het openbaar ministerie, de
reclassering en ga zo maar door. We zijn vaak de verbindende
schakel tussen heel veel instellingen die zich inzetten voor
openbare orde en veiligheid.’

Adviseur burgemeester
Het Team Veiligheid is de belangrijkste adviseur van de
burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid.
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Uit hoofde van zijn functie heeft hij een aantal bevoegdheden
die volgens Willy steeds zwaarder en ingrijpender worden.
‘Een burgemeester kan tegenwoordig ook achter de voordeur
ingrijpen, bijvoorbeeld door een huisverbod op te leggen. Het
is natuurlijk wel een heel ingrijpend besluit als je iemand
moet mededelen dat hij zijn woning niet meer in mag. Daar
moet een heel goed, en juridisch houdbaar advies onder
liggen. Uiteindelijk is het de burgemeester zelf die de
knoop doorhakt.’

en de vertrouwelijkheid. We zoeken zo veel mogelijk de
verbinding, binnen en buiten het Stadhuis, maar we hebben nu
eenmaal vaak te maken met vertrouwelijke informatie.

Nuchter
Hoe ze het veiligheidsbeleid van de gemeente Zwolle zou willen
typeren? ‘Nuchter en passend bij Zwolle. We zijn nogmaals
niet van die rauwdouwers die een zero-tolerancebeleid willen
voeren. Natuurlijk moppert er wel eens iemand, wanneer

‘De veiligheid van inwoners en bezoekers waarborgen’
Geen geheime afdeling
De medewerkers van het team willen zo veel mogelijk als
een ‘normale’ afdeling functioneren. ‘We zijn geen geheime
afdeling of zo. Maar we moeten wel steeds de balans vinden
tussen de informatie die we kunnen delen met andere collega’s

we bijvoorbeeld bij een evenement een goed veiligheidsplan
en voldoende toezicht eisen. Maar we willen er juist aan
bijdragen dat Zwolle een gezellige en bruisende stad blijft.
Dat kan alleen als de veiligheid van inwoners en bezoekers
gewaarborgd is.’

We zien jullie graag terug in 2018. Dat geldt ook voor alle collega’s van het Sociaal wijkteam
die vanaf dat moment officieel bij onze organisatie horen. En daar zijn we blij mee!
Ingrid, Pien, Tineke, Lineke, Maarten, Henk en Wim
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Historicus Wim Coster over de balans tussen Zwolle en de omgeving:

‘Ze kunnen niet zonder elkaar’
Het was dit jaar op 1 augustus precies vijftig jaar geleden dat de plattelandsgemeente Zwollerkerspel onderdeel
werd van de stad Zwolle. Ook Hasselt, Genemuiden, IJsselmuiden en Heino kregen hun deel van het gebied.
In het kader van dit jubileum schreef historicus Wim Coster het boek ‘Zwollerkerspel: een gordel van blauw en
groen rondom de stad’. Op ons verzoek geeft hij zijn visie op de wisselwerking tussen de stad Zwolle en zijn
‘ommelanden’.
Tekst Christian Kunze, foto’s Wim Coster

‘In 1802 besloot Den Haag tot
de oprichting van de gemeente
Zwollerkerspel, die bestond
uit zes dorpen en bijna dertig
buurschappen of gehuchten’, vertelt
Coster. Voordien had Zwolle het in
de praktijk voor het zeggen in het
zogeheten Schoutambt Zwolle, dat
nu dus plotseling een zelfstandige

gemeente was geworden. De
nieuwe gemeente was met haar
meer dan 14.000 bunder of hectare
ruim zeven keer zo groot als Zwolle.
Ook Hasselt raakte het omliggende
gebied kwijt en werd eveneens
volkomen omgordeld. ‘Voor Zwolle,
en voor Hasselt trouwens ook, zou
dat op den duur een onhoudbare
situatie worden.’

Behoefte aan ruimte
In 1938 verscheen een rapport
van de sociaalgeograaf Van
Vuuren, een onderzoek naar de

Pas na de oorlog kon het nieuwe
beleid worden ingezet. Zwolle had
behoefte aan ruimte, die de stad
zelf niet had, maar Zwollerkerspel
wel. Aan de andere kant kon
Zwolle juist de werkgelegenheid
bieden waaraan ook de agrarische
gemeente Zwollerkerspel behoefte
had. Want mechanisatie en
rationalisatie zorgden alom voor
toenemende werkloosheid op het
platteland. Stad en platteland
konden elkaar, ook letterlijk,
energie geven. In 1955 werd, op
grondgebied van Zwollerkerspel,

‘Er zijn nog steeds mensen die met
trots vertellen dat ze in Zwollerkerspel
zijn geboren’
‘welvaartsbronnen’ van Zwolle. Dat
moest het uitgangspunt worden
voor het nieuwe beleid van Zwolle,
met vooral ook ruimte voor de
industrie. Onder burgemeester
I.A. van Roijen was daar tot 1933
weinig aandacht voor geweest. Hij
zag zijn gemeente liever als een
ambtenarenstad.

de IJsselcentrale geopend, met
aanvankelijk twee kolengestookte
turbines en evenveel schoorstenen.

Bouwen en breken
Zwolle kreeg voor het nieuwe beleid,
gericht op wonen, werkgelegenheid,
verkeer en voorzieningen voor een
groter gebied, steun vanuit Den

Haag en het Provinciehuis. De
dynamische burgemeester Roelen
trok de kar, al werd hij in Zwolle
– terecht overigens – niet alleen
gezien als bouwer, maar ook, vooral
in de kern van de stad, als breker.
De inwoners van Zwollerkerspel
liepen te hoop tegen de plannen,
tegen de ‘annexatie’, zoals velen de
plannen ervoeren. Ook vreesden zij
de hogere belastingen en de andere
mentaliteit die de Zwollenaren
zou aankleven. Het blad de ‘Stem
der Gemeente Zwollekerspel’
liet nadrukkelijk het eigen geluid
horen. Coster: ‘Saillant detail: om
het te bekostigen stonden er ook
veel advertenties in voor zaken in
Zwolle.’

Zwolle als groeikern
In 1966 kwam de regering met
de Tweede Nota Ruimtelijke
Ordening, waarin Zwolle een
belangrijke rol kreeg als groeikern:
de stad moest rond het jaar 2000
ongeveer 250.000 inwoners hebben.
Het leidde tot de definitieve
beslissing om de stad en de
plattelandsgemeente samen te
voegen. Voor Zwolle betekende dit
een toename van het inwonertal
met bijna dertienduizend.

Historisch perspectief
Wat vindt Coster vanuit historisch
perspectief van de gang van zaken?
‘Het is een natuurlijk proces. Je
kunt de zaak nu eenmaal niet
stilleggen. Maar bij dergelijke
ontwikkelingen spelen ook de
sentimenten een grote rol. Er zijn
nog steeds mensen die met trots
vertellen dat ze in Zwollerkerspel
zijn geboren. Ik vind dat wel mooi,
die gehechtheid aan de eigen
omgeving!’
En wat is de huidige situatie qua

balans? ‘Zwolle is nog steeds
een natuurlijk centrum voor een
voortdurend groter wordend gebied.
Het schuurt nu bijvoorbeeld tegen
‘s-Heerenbroek aan, in die zin heb
je het over dezelfde beweging als
vroeger. Er zijn dan helaas altijd
mensen die in het gedrang komen,
dat kan niet anders. Als je naar het
nu kijkt, zie je dat er een balans is
tussen Zwolle en de omgeving: het

platteland met zijn blauw en groen
en de andere plaatsen in de buurt.
Ze kunnen niet zonder elkaar, ze
hebben elkaar nodig, ze vullen
elkaar aan.’
Meer weten en lezen over de
geschiedenis van Zwolle en
omstreken? Bezoek de website
van historicus Wim Coster:
wimcoster.nl.

het magazine

het magazine

42

Anekdotes over
een ambtsketen
Geen burgemeester zonder ambtsketen, ook voor
Zwolle geldt dat. Henk Jan Meijer draagt de keten (en
geen ketting) als voorzitter van de gemeenteraad en bij
allerlei officiële gelegenheden. Soms hoort daar een
mooi verhaal bij. Blauwdruk heeft een paar anekdotes
opgedoken over de ambtsketen (en Henk Jan).

in de kluis gelegd. Omdat hij de sleutel
van de kluis niet meer kon vinden, kwam
hij aan zónder ambtsketen, maar mét
het zweet op zijn rug doordat hij zo hard
moest fietsen.’
Annemarie Bergers,
bestuurssecretariaat: ‘Soms moet de
ambtsketen op twee plekken tegelijk zijn.
We hebben een vervangend exemplaar,
de zogeheten ‘reisketen’. Zijn bijnaam

Tekst John Ruiter, foto’s archief

Liselotte Bredie, beleidsadviseur Kabinet
en Representatie: ‘Vaak zorg ik voor de
ambtsketen, maar in het weekend doet
Henk Jan dat meestal zelf. Die stopt hij
dan in een kastje bij de griffie, beneden
in het Stadhuis (dat is 24/7 open). Het

sleuteltje neemt hij mee naar huis. Als hij
dan in het weekend iets moet doen waar
de keten voor nodig is, fietst hij langs het
Stadhuis en haalt ‘m op.
Zo had Henk Jan pas geleden de
ambtsketen voor een weekendevenement

Anno 1852
De gemeente Zwolle heeft sinds 1852
een ambtsketen, toen Gedeputeerde
Staten een aanbeveling deden ‘om
het onderscheidingskeeten door de
Buurgemeester te laten dragen’. De
gemeente kocht voor tien gulden een munt
met aan de ene kant het gemeentewapen
en aan de andere kant het rijkswapen.
In 1967 besliste de gemeenteraad dat er
een nieuwe ambtsketen moest komen,
omdat ze de oude keten niet meer
representatief vond. Bovendien was de
fusie tussen de gemeenten Zwolle en
Zwollerkerspel een goede aanleiding voor
een nieuw ontwerp.

Drie elementen
De nieuwe keten bestaat uit drie
elementen: het wapen van de
gemeente Zwolle, het wapen van de
voormalige gemeente Zwollerkerspel
en een hanzeschip, verwijzend naar
de belangrijke samenwerking tussen
Zwolle en een groot aantal Europese
handelssteden.
Volgens een besluit van de Koning
in 1854 moet de ambtsketen van de
burgemeester worden gedragen tijdens de
raadsvergaderingen en bij brand, oproep
of verstoring van de openbare orde.

is ‘de hondenketting’, dus die laten we
bij voorkeur in de kast. Onlangs moest
Henk Jan tijdens de raadsvergadering
met zijn ambtsketen naar het afscheid
van Commissaris van de Koning Ank

Bijleveld voor een onderscheiding.
Vervangend voorzitter Hans Wijnen
voelde zich ‘kaal’ zonder keten, maar de
raad is het niet eens opgevallen dat hij
de begrotingsvergadering zonder keten
voorzat.’
Lydia Lijkendijk, communicatieadviseur:
‘Toen we het burgerjaarverslag nog
maakten en groots lanceerden, zou Henk
Jan ergens in Holtenbroek de officiële
overhandiging doen met de ambtsketen.
Hij kwam op de fiets, zonder keten. Ik ben
toen met de auto heen en weer geracet
naar het Stadhuis om de keten op te halen.
En kreeg prompt een boete voor te hard
rijden op de Ceintuurbaan.’
Herma Broekhoff, huldigingen en
representaties: ‘We wilden de spelers
en staf van PEC Zwolle bij hun huldiging
als winnaar van de KNVB-beker
onderscheiden met de erepenning. Maar
er was geen tijd meer om de penning
te laten maken. Om de 30.000 fans in
Park De Wezenlanden toch te laten zien
hoe trots we als gemeente zijn op deze
clubprestatie, kreeg aanvoerder Bram
van Polen van Henk Jan voor één keer de
ambtsketen omgehangen.’
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Stadsvlag,
stadswapen en
ambtsketen
De ambtsketen vormt samen met
de stadsvlag en het stadswapen
een tastbare herinnering aan de
lange geschiedenis van Zwolle.
De stadsvlag heeft twee kleuren –
blauw en wit – en wappert bij het
Stadshuis en Stadskantoor en bij
feestelijke evenementen.

Het stadswapen is een
hemelsblauw schild met een
zilveren kruis. Op het schild
staat een keizerlijke kroon. Twee
klimmende gouden leeuwen met
rode nagels en tongen houden het
schild vast.
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It’s a
woman’s
world!
Als bestuurder kom je
nergens zonder de juiste
ondersteuners. Die ervoor
zorgen dat alle activiteiten
in je agenda passen, je van
beleidsadvies dienen of je
woordvoering doen. Ook
Henk Jan Meijer heeft een
arsenaal medewerkers op
wie hij altijd een beroep
kan doen. Toevallig zijn dat
bijna allemaal vrouwen.
Wat hebben zij te zeggen
over onze burgemeester?
V.l.n.r.: Cathelijne Koppert, Annemarie Bergers, Herma Broekhoff, Liesbeth Hoekstra, Henk Jan Meijer, Lydia Lijkendijk, Ellen Breider, Liselotte Bredie

Tekst Van de redactie, foto’s Natascha Jannick

Annemarie Bergers,
bestuurssecretariaat:

ogen en oren van een bestuurder
maar ook bovenal sparringpartner en
vertrouwenspersoon.
Ik ken hem als betrokken, zorgzaam,
hij heeft heel veel dossierkennis en is
humoristisch. Zijn gevoel voor humor
matcht met dat van mij. Wat Henk
Jan typeert, is zijn olifantengeheugen.
Ongelooflijk welke situaties en details
hij zich herinnert, ook al zijn ze van

‘Henk Jan is een harde werker. Hij is
betrokken en heeft humor. Hij kan er
niet goed tegen als mensen de zaken
niet goed of niet tijdig voorbereiden.
Zelf werk ik heel gezellig en
ontspannen voor hem. Soms is het
wel griezelig dat ik tevoren weet hoe
hij over iets denkt of wat zijn reactie

zal zijn. We praten overigens niet
alleen over het werk, maar ook over
bijvoorbeeld voetbal, schaatsen en de
kinderen.
Ik denk dat we ergens in 2019 een
enorme cultuurshock gaan krijgen als
we aan een nieuwe ‘Henk Jan’ moeten
wennen. Dat geldt voor mij, maar
vermoedelijk ook voor vele anderen.’

Ellen Breider,
bestuursadviseur:
‘Als bestuursadviseur adviseer ik
Henk Jan over de diverse onderdelen
van zijn portefeuille. Daarnaast
ondersteun ik bij verschillende
externe gremia waar hij als
burgemeester een rol heeft. De taak
van de bestuursadviseur gaat verder
dan alleen adviseren. Je bent de

jaren geleden. Dat maakt dat hij soms
ook geïrriteerd kan raken als hij naar
zijn smaak te weinig input en details
krijgt van ambtenaren. Het is dus een
uitdaging hem als adviseur iedere
keer toch een stap voor te zijn.
Ik werk graag voor Henk Jan. Het
is altijd inspirerend om met zoveel
jaren bestuurlijke ervaring te mogen
meedenken.’

Herma Broekhoff,
communicatieadviseur:
‘Ik adviseer Henk Jan over
verschillende representatieve
evenementen, zoals de
nieuwjaarsbijeenkomst in theater
De Spiegel en de huldigingen van
PEC Zwolle. Deze evenementen
coördineer en/of organiseer ik
vervolgens in nauw overleg met
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Henk Jan. Die details, wat Ellen zegt,
dat herken ik wel. Maar hij mag er wat
mij betreft altijd op vertrouwen dat het
goed komt, ook al zijn niet alle details
bekend.
Ook ik vind het heel leuk om voor
Henk Jan te werken. Het is voor mij
altijd een uitdaging om hem ‘in de
etalage te zetten’ op een manier die
bij hem en zijn functie past. Daarbij
zoek ik soms echt wel de grenzen op
om het nét even ‘anders dan anders’
te doen. Maar altijd op een manier
waar hij zich prettig bij voelt.
Henk Jan heeft een groot gevoel voor
humor. Tijdens de voorbereidende
overleggen voor bijvoorbeeld de
Tweedaagse van de Verbinding of
de Regio Zwolle Dag van afgelopen
november hebben we heel wat
afgelachen. En niet alleen over het
onderwerp zelf!’

Liesbeth Hoekstra, adviseur
openbare orde en veiligheid:
‘Ik ben Henk Jans eerste
aanspreekpunt en adviseur op
het gebied van openbare orde en
veiligheid. De ene dag zitten we
bijvoorbeeld samen in een regulier
overleg met de politiechef en
Officier van Justitie, en een andere
keer overleggen we midden in de
nacht omdat er op dat moment een
motorclub dreigend in de binnenstad
aanwezig is.

Henk Jan laat zich niet snel ‘gek’
maken. Dat is altijd fijn, maar zeker
op dit werkterrein een erg prettige
eigenschap. Een mindere eigenschap
is dat hij ‘allergisch’ is voor ’s nachts
overvliegende helikopters . Hij kan
op onverwachte momenten heel droog
uit de hoek komen. Dat geeft vaak iets
luchtigs aan serieuze momenten.
Ik vind het heel leuk om met hem te
werken, mede omdat ik heel anders
ben dan hij. We zijn het ook niet per se
altijd direct eens, maar hij neemt mijn
adviezen altijd wel heel serieus en
waardeert de ongebruikelijke inzet die
mijn rol soms vraagt.’

Liselotte Bredie,
adviseur kabinetszaken:
‘Ik doe wat Henk Jan zelf noemt
de ‘formele en gevoelige dingen’.
Zoals Koninklijk bezoek en
onderscheidingen, herdenkingen
en vieringen (4-5 mei) en de
ondersteuning bij rouw en verdriet in
de stad of organisatie.
Ik ken Henk Jan als bedachtzaam,
bezonken, gestructureerd, zorgvuldig,
integer en invoelend. Van nature een
strategisch bestuurder. In het werk
dat ik voor hem doe heeft hij vooral
een rol als ‘burgervader’ waarin hij
voor mensen echt het verschil kan
maken. Hij vindt het niet prettig als
zaken in de praktijk ondanks alle
voorbereiding ‘rommelig’ verlopen.

Samen de Thorbeckelezing volgen
is erg leuk. Dat voelt als samen in
de collegebanken. Dan is hij scherp
met een kwinkslag. Hij heeft een
geweldige, droge humor waar ik wel
blij van word. Maar niet met alles
heeft hij een even grote affiniteit. Kan
ook niet. Aan mij de uitdaging dan
toch een professionele bijeenkomst te
organiseren waarin iedereen tot zijn
recht komt.’

Cathelijne Koppert,
strategisch
communicatieadviseur/
woordvoerder:
‘Mijn collega-communicatieadviseurs
en ik bereiden de externe optredens
voor en staan de pers te woord. Ik
zit wekelijks bij het pfo. Alle (vraag)stukken die voorbij komen, bekijk
ik met een communicatieblik en ik
adviseer hierover.
Henk Jan is enorm betrokken, zeer
goed op de hoogte van alles wat er
speelt, kan snel schakelen, is echt
een boegbeeld voor de stad en regio.
Hij kan er niet tegen als hij niet op
tijd wordt betrokken. Hij kan ook flink
kritisch zijn. Dat houdt mij scherp. Ik
vind het erg leerzaam om voor zo’n
ervaren bestuurder te werken.
Henk Jan is in zijn humor direct en
ad rem. Ook in de pfo’s kunnen we
behoorlijk lachen, dat maakt de sfeer
ontspannen.

En wat zegt Henk Jan zelf?
‘Met dames werk ik zeker zo
prettig als met heren. Vooral op
maandagochtend bij het pfo zitten er
qua vaste bezetting bijna allemaal
dames aan tafel. We kijken terug op
de afgelopen week, en kijken vooruit
naar de week die komt, en naar de
hobbels die komen. Tussendoor is
het ook heel gezellig; het is goed om
op maandagochtend even met elkaar
over het weekend te praten, of je
hart te luchten. Ik praat gemakkelijk
over privézaken, zoals de kinderen
of als ik eens moet improviseren

thuis, en met vrouwen gaat dat
nog beter dan met mannen. Mijn
ervaring is: als je open bent, krijg je
veel terug. Juist voor het bereiken
van een goede balans tussen werk
en privé is het niet alleen gezellig
maar ook van belang om dingen
met elkaar te delen. Mijn baan gaat
altijd door. Als ik thuis belangrijke
dingen heb, moet het secretariaat
dat weten, dan kunnen ze mijn
grenzen bewaken. En ook als ik geen
belangrijke dingen heb, trouwens,
want ik wil ook wel eens een uurtje

op de bank zitten en niet praten. Wat
dat betreft hebben we wel
een vertrouwensrelatie
met elkaar. Dat
front- en backoffice
nu geïntegreerd
werken, dankzij
Het Nieuwe
Werken, vind ik
trouwens heel
prettig. Het is
professioneler,
en de continuïteit is beter
geborgd.’

Toen ik hier net werkte, liepen we
voor opnames van RTVZoo van het
Stadhuis naar de Sassenpoort. Daar
kwamen we bijna te laat aan, want
er waren zoveel mensen die een
praatje met hem wilden maken of
een ‘selfie’. Grappig vond ik dat.
Toen besefte ik hoe bekend onze
burgemeester is.’

wethouder. Er werd met respect en
ontzag over hem gesproken bij de
dienst Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling. Niet door de well-to-do
burgers in de Vogelwijk overigens, die
ineens tonnen moesten gaan betalen
voor de grond waar hun huis op
stond. Tijdens buurtbijeenkomsten
braken ze de tent af. Het hoofd van
de dienst had wel een antwoord voor
de boze burgers: ‘Nou mijnheer, dan
verkoopt u toch gewoon uw boot!’
In Zwolle kwam ik Henk Jan weer
tegen. Ik ben aan de beurt als er
wat geschreven moet worden, een
voorwoord of een speech. En dan

meestal de wat burgervaderlijke
verhalen die hij uitgeschreven
aangereikt krijgt. Hij speecht het best
als onderwerpen dicht bij zijn hart
liggen, maar soms is een speech
toch een ‘moetje’. Dan probeer ik
er iets van te maken waar hij zijn
mond toch omheen kan krijgen, met
hier en daar een grapje. Soms ga
ik luisteren als hij speecht, om te
kijken wat werkt in de tekst, en wat
niet. Eigenlijk moet ik dan achter een
pilaar gaan staan, anders denkt hij
dat hij controle krijgt …’

Lydia Lijkendijk,
speechschrijver:
‘Toen ik als pas afgestudeerd
jurist bij de gemeente Den Haag
ging werken om erfpachtsrechten
uit te geven, was Henk Jan mijn

47

het magazine

het magazine

48

De Koorbazen:

Stoer, ruig en
ontroerend!

De Koorbazen maken muziek met hun lichaam: ze zingen, beatboxen,
klappen en stampen. Het koor bestaat uit 52 mannen waarvan de jongste
17 jaar is en de oudste 68. Onder leiding van dirigent en componist
Paul Maaswinkel, coaches Typhoon en Rico en regisseur Jolmer Versteeg,
werken ze elk jaar vanaf september tot april toe naar een aantal concerten.
Collega Wim Sliekers en oud-collega’s Harm Bekkema en Anton voor
’t Hekke vertellen waarom zij zo lyrisch zijn over dit koor waar zij deel van
uit mogen maken.
Tekst en foto links en portretten Natascha Jannink, groepsfoto eigen archief

Wim was de eerste die zich aansloot bij de
Koorbazen. De provincie Overijssel onderzocht in de
winter van 2013 of mannenkoren nog wel van deze
tijd waren. Samen met het Koninklijk Nederlands
Zangersverbond gaf de provincie opdracht voor
een nieuw op te zetten koor (destijds Hardkoor
Mannenkoor) met 35 mannen. Wim: ‘Ik zag de
oproep en ik ging voor deze persoonlijke uitdaging.
Ik ben geen goede zanger, maar vind zingen wel heel
erg leuk. Samen met twee vaders die ik ken van mijn
dochters school deden we auditie en mochten we

was anders dan anders. Ik vind het prachtig dat we
a capella zingen en vergeet alles om mij heen als
ik zing.’

Uit mijn comfortzone
De buurman van Harm vroeg hem op een dag:
‘Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst
gedaan?’, en vroeg hem mee te gaan naar de auditie
van de Koorbazen. Harm: ‘Auditie doen betekende
voor mij uit mijn comfortzone gaan. Maar ik vond
het zo’n mooie vraag dus ik dacht: waarom niet? Na

‘Ik voelde de energie vanuit het publiek komen en huilde het
uit van puur geluk’
meedoen. Ik vergeet nooit het moment dat we voor
het eerst op het podium van De Spiegel stonden.
Ik voelde de energie vanuit het publiek komen en
huilde het uit van puur geluk.’

Ik vergeet alles om mij heen
Anton kwam drie jaar geleden via zijn dochter
terecht bij de Koorbazen. Zij zat bij het
theatergezelschap The Young Ones in Zwolle, hoorde
van de Koorbazen en vond dit echt iets voor haar
vader. Zij gaf Anton zonder zijn medeweten op voor
de open repetities. Anton: ‘Ik vond het direct leuk. Ik
was in het verleden zanger in twee bands maar dit

twee repetities mocht ik meteen meedoen met een
optreden in Hedon. Ik was doodzenuwachtig. En toen
ik het podium opkwam en het licht aanging, keek
ik ook nog eens recht in de ogen van een collega!
Ondanks de spanning had ik veel plezier en werd ik
direct gegrepen. Sindsdien ga ik er vol voor en heb
ik geen repetitie of optreden gemist. Door dit koor
ben ik ook persoonlijk gegroeid. Ik vind het niet meer
spannend om voor grote groepen te staan.’

Stoer en ruig
De mannen vertellen dat ze als groep steeds meer
groeien. Iedereen wordt gewaardeerd om wie hij
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Blog

Balans
Mijn naam is Bart van der Sterren. Ik ben 37 jaar,
getrouwd met Josien en vader van Elin (anderhalf
jaar). Bij de gemeente Zwolle ben ik sinds tien
maanden accountmanager bij het Werkgeverspunt
(afdeling WRA). Ik heb de veer gekregen van Jorrit
Boxum met de vraag iets te schrijven over het
thema Balans.

is. Nieuwe leden sluiten naadloos aan. Dat het
koor populair is, bewijst de afgelopen auditie. Daar
kwamen maar liefst veertig mannen op af, terwijl
er maar plek was voor tien nieuwe leden. Elke
dinsdagavond wordt er gerepeteerd, iets waar de
mannen na de zomerstop steeds weer ontzettend
veel zin in hebben.
Ze maakten mooie momenten mee. Een
kippenvelmoment tijdens een optreden bij Zwolle
Unlimited toen zij tussen het publiek stonden
te zingen. Pop-upoptredens in de stad om een
aankomend concert te promoten. Een muzikale
samenwerking met de Fakkelteit, herkend worden
in de stad en je kind trots horen zeggen: ‘Mijn papa
is een koorbaas.’ De Koorbazen zijn stoer en ruig

met nummers als ‘Killing in the name off’ van Rage
Against the Machine en ‘Human’ van Rag’n’Bone
Man. En tegelijkertijd brengen zij ontroering met het
nummer ‘If I needed you’, dat gaat over het verlies
van een kind. Een optreden van de Koorbazen is een
totaalbelevenis!

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
Wie zich opgegeven heeft voor de
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Zwolle
op 2 januari in De Spiegel heeft mazzel, want daar
treden de Koorbazen op. Helaas is de bijeenkomst
totaal uitverkocht. Toch de Koorbazen zien en horen?
Houd ze in de gaten op Facebook: facebook.com/
koorbazen.

En dat is toevallig! Want ieder jaar zo rond
de feestdagen maak ik de balans van
het jaar op. Wat is er goed gegaan,
wat zou ik anders doen én wat
gá ik anders doen. Wat
afgelopen jaar veel
impact op mijn
leven heeft gehad,
is
het vaderschap.
Begrijp mij
niet verkeerd: ik
vind het fantastisch!
Maar als iets je uit
je balans haalt dan
is dat het wel! Sociale contacten veranderen, je
slaapt anders (lees: minder), er is de zorg voor je
kind. Ik ben meer naar binnen gericht, ken intens
geluk, maar ook chronische vermoeidheid. Nu,
met anderhalf jaar ervaring, merk ik dat ik steeds
beter omga met deze gevolgen. De nieuwe dingen
kunnen steeds makkelijker op de automatische
piloot. Ik krijg weer meer energie en voel me
gewoon weer steeds meer de oude, maar wel de
oude in een nieuw jasje! Hoppa, het lijkt erop dat
ik mijn nieuwe balans aan het vinden ben!
Er zijn natuurlijk veel meer situaties die je uit
evenwicht brengen, zoals werkloosheid, de
verhouding tussen werk en privé, sporten en

Anton is sinds mei 2016 met
pensioen en werkte de laatste
jaren bij de gemeente Zwolle
als juridisch medewerker bij
bezwaar en beroep.

Harm is afgelopen september
bij deltaWonen gaan werken als
vastgoedeconoom, en werkte
daarvoor bij de gemeente Zwolle
als planeconoom bij Vastgoed.

Wim werkt als adviseur bij
Vergunningen.

Foto John Ruiter

rust nemen, lichaam en
je eigen gezondheid of
vrienden en familie. Als
geen evenwicht is, dan
balans. Je bent jezelf
prikkelbaar, hebt
gedachten,
vermoeid,

geest,
die van
er te lang
raak je uit
niet meer,
negatieve
bent lusteloos,
gesloten of
zelfs erger; je
bent misschien
overspannen of hebt
een burn-out.

Maar hoe kom je hier weer uit? Ik zie in mijn
omgeving toch aanzienlijk veel mensen die
flink uit balans zijn geraakt. Ik denk wel dat
je als naaste een verschil kunt maken in de
balans van anderen. Door onder andere
een goed gesprek (lees: luisterend oor
te bieden), medeleven en af en toe de
ander een spiegel voor te houden. Ik
merk vooral de laatste jaren dat ik
het erg belangrijk vind dat mensen
om mij heen zich goed voelen. Ik
lever hier graag een bijdrage
aan met positiviteit, humor en
betrouwbaarheid.
Bart geeft de pen door
aan Ferdy Bosscher,
adviseur WRA.
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De wisselende balans van Ed
Ed Anker, wethouder: ‘Omdat ik veel
moet lezen voor mijn werk, vind ik het
makkelijk om een serie te snacken.
Als ik meer tijd en rust heb, vind ik het
juist fijn om in een boek te duiken. Mijn
keuze hangt dus af van de hoeveelheid
tijd die ik heb. In de zomervakantie
heb ik een geweldig boek gelezen,
The unwinding van George Packer,
een geschiedenis van het nieuwe
Amerika. Ik ben dan heel erg met zo’n
boek bezig, ik denk er veel over na en
praat er met anderen over. Ik lees vrij
veel non-fictie, zoals momenteel de
autobiografie van Hillary Clinton.

De balans tussen Netflixen en lezen
Tekst Christian Kunze

De keuzes van Lilit
Lilit Chatsjaturian, stagiair bij
Services: ‘Ik ben nooit echt een
lezer geweest, ik weet niet zo goed
waarom. De drempel om aan een
boek te beginnen, is hoog. Maar als
ik er wel aan begin, heb ik het vaak
in twee à drie dagen uit. Als ik een
boek moest lezen voor school, keek
ik liever de film. Bij een boek moet je
meer moeite doen, geconcentreerd
zijn. Als je afdwaalt, weet je niet wat
je gelezen hebt. Bij een film kun je
er drie dingen naast doen zonder dat
je iets mist. Film kijken is wat dat
betreft ontspannener. Als ik iets mis,
spoel ik het gewoon terug en anders
haal ik het wel uit de context.
Op tv kijk ik naar zenders als
TLC, National geographic en

Discovery channel, informatieve
dingen zoals moord- of
vliegtuigramponderzoeken. Op
Netflix kijk ik films: actie, geen
horror, humor, romantische films
en fantasy. Voor series heb ik
geen geduld. Heel soms kijk ik
er een, zoals de Armeense serie
Verborgen liefde of The new girl, een
Amerikaanse serie die ik in één keer
heb uitgekeken in drie tot vier dagen.
Qua balans tussen kijken en lezen

zou het wel goed zijn voor mij om
er vaker een boek bij te pakken. Het
is goed voor je taalontwikkeling en
woordenschat.’

Nog tips?
‘Ja, de film Gifted, over een begaafd
kind. Heel mooie, onschuldige film.’

Als ik het druk heb, is er één serie
die eruit springt waar ik graag naar
kijk: The West Wing. Het is een al wat
oudere serie die begon toen ik net in
de Tweede Kamer zat. Ik ben de serie
pas daarna gaan bekijken, want het
is heel herkenbaar voor een politicus.
Soms doe ik tijdens het kijken ook
andere dingen, maar je krijgt het
toch wel mee. De serie bevat mooie
oneliners zoals ‘a government is an
institution of good’. Die quote hangt
ingelijst op mijn kamer.

Rechtstreeks kijk ik voornamelijk naar
De Wereld Draait Door, Pauw, Zondag
met Lubach en het NOS-journaal,
maar ik heb een digitale tv dus de rest
kan ik in mijn eigen tijd bekijken.’

Tips?
‘The Americans, beste Netflix-serie,
heel spannend. Verder de Marvelseries van Netflix zoals Luke Cage.
Qua boeken: De ontluistering van
Amerika, een verontrustend, goed
boek over de jongste geschiedenis van
Amerika. Heel leerzaam.’

De series van de Meijers
Henk Jan Meijer staat erom bekend
dat hij graag en veel leest. Daarnaast
kijkt hij ook series op tv of via Netflix.
Maar van overmatig kijkgedrag is
geen sprake; hij zoekt de balans.
‘Series kijk ik over het algemeen niet
alleen, dat voorkomt ‘bingewatchen’.

We kijken naar Designated Survivor
met z’n vieren. Het is lastig om een
tijdsblok hiervoor te vinden, want
mijn oudste dochter studeert en mijn
agenda zit nogal vol. Soms lukt het
een paar weekendenlang niet om
een moment te vinden. Dan kijken
we het weekend erna minstens drie
afleveringen.

Ook keken we naar Top of the Lake.
Daar zijn Petra en ik mee begonnen,
en de kinderen begonnen mee te
kijken. Toen moesten we tijdens het
kijken natuurlijk uitleggen wat ze
allemaal gemist hadden. Zo raakten
zij er ook helemaal aan verslingerd.

Onlangs was het avondeten het enige
moment waarop we samen konden
kijken, met het bord op schoot.
We waren té benieuwd wie er was
doodgeschoten.’
Samen met zijn vrouw kijkt Henk
Jan naar House of Cards. ‘Daar zijn
we pas heel laat aan begonnen. Ik
kan er echt van balen, op dinsdagen
tijdens de lunch, dat het college er
meer van weet dan ik.’ Met How to
Get Away with Murder zijn de Meijers
weer opgehouden. ‘Dat is een stille
dood gestorven. We vonden het in
herhaling vallen.’
Henk Jan kijkt ook graag naar sport,
op zondagmiddag bijvoorbeeld. Als
er Formule 1 op is, schuift zijn vrouw
ook aan, en belangrijke wedstrijden
van het Nederlands Elftal (toen die
er nog waren) keken ze wel met het
hele gezin. ‘Maar ik kijk bij voorkeur
’s avonds, als iedereen uit de kamer
is.’

Boekverslinders
Henk Jan en zijn familie zijn echte
boekenwurmen. Hoewel de kinderen
duidelijk minder lezen, nu ze ook
Netflixen op hun laptop, zegt hij.
‘We kijken altijd naar de nieuwe

Ho, ho, ho!

Kerstgadgets voor elke beurs
Tekst Paulus van der Velde

Je persoonlijke kantoorkerstboom Moet niet gekker worden …
aanwinstenmail van de bieb. Zodra
een recensie van een boek me bevalt,
kijk ik of ze het al hebben, of ik
bestel het bij de Stadkamer. Recent
waren dat: Wij van de HBS van
Roelof Bouwman en Henk Steenhuis,
Schoonheid macht liefde van Sharon
Gesthuizen, De kinderen van Pim
van Joost Vullings en de biografie
van Prins Charles – alles wat ik
leuk vind, komt op deze manier op
mijn nachtkastje terecht. Ook lees
ik vrij veel thrillers. Die gaan wel
eens ongelezen terug als ik het te
druk heb.’ Boeken kopen doet Henk
Jan nauwelijks. ‘Mooie politieke
biografieën wil ik wel graag zelf
hebben, meestal vraag ik die voor
mijn verjaardag. Maar verder moet je

Breng de kerstsfeer mee naar kantoor met
deze USB-kerstboom! € 4,95

Wil je dit jaar met Kerst écht ‘over the top’? Dan is dit wat voor jou. Tover je wc om
in een kerstman! € 12,95

Meer balans in je leven

boeken allemaal maar in huis
opslaan, daar hebben we geen
ruimte voor.’

Voor wie het nieuwe jaar wil beginnen
met (letterlijk) meer balans, is er de
Wobbel. Een gekromde houten plank
om balansoefeningen op te doen.
Verkrijgbaar in normaal formaat en XL.
En hij ziet er ook nog eens stijlvol uit!
Vanaf € 89

Gefopt

Lekker warm en lekker fout

Speciaal voor collega’s met jonge
kinderen hebben we deze hilarische
kerstmanspeen gevonden. € 9,95

Uiteraard ontbreekt een foute kersttrui
niet in dit overzicht. Met deze trui straal
je (letterlijk) met Kerst. € 52,44
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Nelleke beschrijft haar veelbewogen
afgelopen etmaal: ‘Gisteravond had ik
m’n bandavond. Ik ben zangeres van
de oudste band van Zwolle, The Misery
Men, opgericht in de jaren zestig. Die
avond is in principe voor de band. Ik
had m’n iPad daar laten liggen en was
dus meteen onthand. Ik moest m’n
afscheidstoespraak nog maken, ik had
vandaag al eerder een interview met
de Stentor, heb m’n verklaring omtrent
gedrag gehaald op het Stadskantoor

Hoe blijft Nelleke in balans?

’Zingen,
schreeuwen
en janken’

Nelleke Vedelaar
verruilt haar baan als
wethouder in Zwolle
voor de positie van
partijvoorzitter van
de PvdA in Den Haag.
Een half uurtje voor
haar afscheidsreceptie
in Odeon praat ze
met Blauwdruk. Ze
neemt afscheid van de
gemeente Zwolle, maar
niet van de stad, want
ze blijft hier wonen. In
balans voelt ze zich op
deze dag niet, zegt ze
schaterlachend. ‘Het is
rennen en vliegen, en
afscheid nemen van alle
collega’s is spannend.’
Tekst Christian Kunze, foto’s Joop van
Putten, Cobie Uiterwijk

hoeft niet.” Henk Jan zei weleens: “Je
moet mensen gúnnen dat de wethouder
langskomt.” En dat is ook zo, het is
hetzelfde als de burgervader met zijn
ambtsketen. Ik moest eraan wennen,
maar zie nu ook de kracht van de
functie in die zin. Maar mijn karakter en
functie lopen altijd door elkaar bij mij,
die kan ik gewoonweg niet scheiden. Ik
hoop dat ik dat beeld van de serieuze
wethouder een beetje heb kunnen
doorbreken.’

‘Balans is blind vertrouwen op andere mensen’
waar ik uiteraard allemaal bekenden
en collega’s tegenkwam, waarna ik
hierheen ben gescheurd om iets te laat
aan te komen voor dit interview.’
Het chaotische is volgens Nelleke
niet echt afwijkend. ‘Maar ik kan ook
heel gefocust zijn. Ik kan ook wel tot
rust komen en heel doelgericht zijn,
maar mijn sensoren of antennes staan
altijd open. Gemiddeld wordt me dat
één keer per jaar te veel en dan ben ik
twee dagen ziek. Vroeger was ik nooit
ziek, tot ik wethouder werd. Het werd
een kunst om de vakantie te halen.
Overigens ging het dan niet om griep,
maar oververmoeidheid. Ik heb geleerd
om vakanties in te vullen met weggaan,
uit Zwolle, even geen bekenden en geen
“Oe, daar staat de wethouder bij de
kassa!”

Nelleke is regelmatig verkozen tot
de meest herkenbare wethouder van
Zwolle. Maar mensen zagen in haar
soms helemaal geen wethouder: ‘Ik
stond bij een opening eens te kletsen
met een mevrouw, heel leuk en
gezellig. Na enige tijd zei zij: “Nou, waar

Status en imago wethouder

blijft die wethouder toch?”, ze had niet
in de gaten dat ze daar al een poos mee
stond te praten.’

De status die hoort bij de functie van
een wethouder, vond Nelleke wel eens
lastig en ze moest er erg aan wennen.
‘Dat mensen zeiden: “Oe, daar komt de
wethouder”, terwijl ik dacht: “Joh, ik
ben gewoon Nelleke hoor, al die eerbied

Hulp
‘Balans is blind vertrouwen op
andere mensen. Een voorbeeld:
mijn secretaresse Annely Schrader
blokte één keer in de zoveel tijd
zonder mijn weten een vrijdag. Als
ik daar dan achter kwam, vond ik
het zo heerlijk! Je kunt je agenda
natuurlijk ook zelf blokken, maar ik
heb daar echt hulp bij nodig.’

Hoe blijft Nelleke in balans?
‘Ten eerste heb ik heel veel energie.
Mijn gedrevenheid voor mensen is groot
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[ADVERTENTIE]

hem verzorgde, om een avond voor zichzelf te
en dat werkt als een motor.’ Hoe houdt ze dat vol,
hebben.’
vooral in combinatie met haar perfectionisme?
‘Henk Jan omschrijft mij als emotioneel, en juist
dat helpt soms. Ik heb wel collega’s gehad die
Impuls- en stresscontrole
zich afvroegen of het wat minder kon, maar ik
‘Uiteraard ervaar ik ook weleens stress. Ik heb
schreeuw of jank het bij wijze van spreken wel
ooit een EQ-test gedaan. Ik scoorde overal
van me af. Het is gezond om dingen die je dwars
goed, behalve op de punten impulscontrole en
zitten te uiten. Als ik me kan uiten, ben ik het
stresscontrole. Voor de impulscontrole was ik
ook kwijt.’ Uiteraard doet
non-verbaal al gezakt, zeg
Nelleke dat wel gedoseerd
maar. Ik heb wel geleerd om
‘Het is gezond om dingen
en op een slimme manier.
te gaan met stress. Ik doe
‘Ik ben best strategisch,
die je dwars zitten te uiten’ dingen vaak op het laatste
maar het liefst met alle
moment. De toespraak die
kaarten op tafel. Recht voor
ik straks moet geven bij mijn
z’n raap.’
afscheid, is bijvoorbeeld nog niet klaar. Dat levert
Ten tweede helpt het zingen in de band. ‘We
stress op en dat kan ik vermijden, maar dan
praten niet eens zoveel, maar beleven alles met
moet alles planmatig verlopen in m’n leven en
elkaar. Zo is mijn vader een periode lang mee
daar ben ik niet zo goed in. Wat dat betreft was
geweest omdat m’n moeder iets anders had
de gemeentelijke omgeving een heel goede voor
op woensdagavond en hij zich dan verveelde.
mij qua werken en denken in structuren. Ik zal
Hij vond het fantastisch, mondharmonica mee,
proefondervindelijk ervaren hoe dat nu in mijn
en het was ook fijn voor mijn moeder, die
nieuwe positie gaat.’

Tot ziens
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Omdat niemand een binnenmens is

Buiten gebeurt het

Ook als je wilt roken
Vanaf 1 januari 2018 doe je dat in de
frisse buitenlucht. Het Stadhuis en
Stadkantoor zijn vanaf dat moment
rookvrij. De rookkamers krijgen
een nieuwe bestemming en er zijn
rookvrije zones bij de entrees.
Dit past bij onze inzet voor een
gezonde stad én organisatie.
En hiermee dragen we bij aan
een rookvrije generatie.
Logisch toch?

Meer weten? Kijk op intranet.

Ik ben in balans als
… ik
lekker op de motor zit
of aan het fotograferen ben (Rob
Bergman) … iedereen gezond is (Antje
Petter) … ik op de bank met mijn twee kids
tegen me aan liggend Brandweerman Sam aan het
kijken ben (Paulus van der Velde) … ik me geestelijk,
lichamelijk en sociaal goed voel (Linda Udo) … ik mezelf
kan zijn in een omgeving waar ik me goed voel en mijn
kwaliteiten ten volste kan benutten (Lucia Koetsier) … de film
begint én als ik Nick Cave hoor! (Dick Mulder) … ik vóór 7.00
uur ‘s ochtends de dag heb ‘voorgefilmd’ (Edith Camerik) … mijn
lichaam het toestaat (Christian Kunze) … werk en privé dat zijn
(Liselotte Bredie) … ik in de natuur ben, al dan niet met hond of
paard (Inge Meeske) … ik beweeg, sport, hardloop, fiets (Gerda
van de Bunt) … alles op rolletjes loopt: werk, thuis, familie,
vrienden, sporten en leuke dingen doen (Esther Doornbosch)
… ik rust heb in mezelf (Hanneke Akse) … ik keuzes maak
die ervoor zorgen dat ik het leven kan leiden dat ik wil
(José de Ruiter) … ik plezier heb in de dingen die ik
doe en dat plezier ook met anderen kan delen
(Karin Obdeijn) ... ik op twee benen sta,
of op één maar dan heel kort
(Henk Procé)
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Nieuwjaarsfeestje op Blue Monday
Drie keer zoenen, handen schudden, goede wensen … het hoort bij het nieuwe
jaar. En doe dat ook vooral in kleine kring, met de collega’s uit je team of
afdeling. Organisatiebreed pakken we het dit keer heel anders aan.
Op maandag 15 januari. Op Blue Monday!
Wees welkom op maandag 15 januari vanaf 15.30 uur in het restaurant van
het Stadskantoor.
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