“Het is belangrijk om dezelfde
taal te spreken.”

Marja is een energieke bestuurder die we op een druilerige zomerdag in Gouda spreken.
Ze heeft een indrukwekkend CV. Het leiden van veranderprocessen op het snijvlak van
mens en techniek: ICT en mobiliteit. Naast haar werk heeft ze altijd veel in de zorg en
cultuur sector gedaan. De wisselwerking tussen die werelden heeft haar veel inzichten
gebracht. Het heeft Marja geholpen om out of the box te (blijven) denken.
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Belangrijk in goed leiderschap
“Vertrouwen en openheid zijn twee pijlers van
hoe ik met mensen omga.” Marja gelooft daar
veel meer in dan het spelen van ingewikkelde
spelletjes. “Door openheid en vertrouwen
creëer je een veilige omgeving en sneller
resultaat. Om dit te bewerkstelligen moet je dat
vooral zelf laten zien en jezelf ook kwetsbaar
durven opstellen. Vooral erg dicht bij jezelf
blijven.”
“Het is mooi om vanuit het principe dat het om
de zaak gaat te werken. Als mensen zien dat ze
daaraan bijdragen, stralen ze dat uit en geef je
ook de omgeving energie.”
Marja probeert daarom ook mensen om zich
heen te verzamelen die haar aanvullen. Marja:
“Het lef hebben om mensen om je heen te
verzamelen die op een aantal punten beter zijn
dan jijzelf. Dat is aan de andere kant natuurlijk
ook best spannend.“

Managementboeken
“Ik lees nauwelijks managementboeken. Ik lees
veel literatuur en ik hou van gedichten en
kunst. Verhalen kunnen soms veel meer zeggen
dan een managementboek. Even nadenken en
stilstaan.“

Marja in ‘t kort
Tot voor kort was Marja programmadirecteur bij
Connecting Mobility. In totaal heeft ze ruim 25 jaar
directie- en managementervaring in diverse
organisaties. Ze omschrijft haar stijl van leidinggeven
als ruimte gevend. Ze wordt kriebelig van
managementboeken en ze maakt de wereld graag
een beetje mooier. In oktober 2018 is ze gestart als
Directeur bij de Nederlandse Diabetes Federatie.

Toen we Marja een aantal stellingen over
leiderschap voorlegde begon ze wat te wiebelen
op haar stoel: “Ik word erg kriebelig van
managementboeken en uitspraken.” Marja’s
reactie op de stelling kennisdelen en
samenwerken zijn fundamenteel om als
organisatie te overleven: “Een sfeer creëren van
aandacht en respect voor elkaar is echt belangrijk
om te overleven als organisatie. Want het zit
uiteindelijke in de mensen die het een mooie
organisatie maken. En dan maakt het niet uit hoe
je dat organiseert. Dat komt dan wel.
Tegenwoordig zie je dat mensen elkaar meer
vinden in communities. Daar geloof ik veel meer
in dan geforceerde kennisdeling.“
“Het woord dienend leiderschap vind ik ook weer
zo’n hype! Ik denk dat je zelf gedreven moet zijn
als leider. Een goede leider heeft een passie. En
zo verzamel je ook mensen om je heen die
denken; dat is leuk om bij te horen!”
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