
In gesprek met 

‘Onze samenwerking gaat eigenlijk terug naar begin jaren negentig, toen Bas 
en ik de tak Ontwikkeling en Advies onder onze hoede namen binnen het itip. 
Bertie is erbij gekomen in 2000, toen we het itip hebben overgenomen van onze 
voorgangers’, haalt Hans op. Bertie: ‘Ik besefte op dat moment dat mijn positie 
in het geheel van het itip moest veranderen. Tot dan toe had ik een begeleiders-
en volgersrol vervuld en ik voelde me nu geroepen een meer bepalende rol te 
gaan spelen. Ik ben toen naar voren gestapt en ben betrokken geraakt bij de 
overname.’ Hans: ‘Het was in het begin met zijn drieën wel zoeken. Bas en ik 
kenden elkaar goed en hadden al zoveel jaren samengewerkt, dat we een eigen 
informele manier hadden ontwikkeld van overleggen en beslissen. Dat kon niet 
meer, nu Bertie erbij kwam, ook omdat het een veel grotere zaak was dan voor-
heen met alleen O&A.’ Bas: ‘Maar al snel bleek dat Bertie er wonderwel bij paste, 
hij was heel flexibel en tegelijkertijd zette hij een duidelijke rustige toon neer, wat 
meer structuur gaf aan onze ‘jonge honden stijl’ van toen.’  

Rolverdeling
Bas: ‘Door de komst van Bertie werden we ons bewuster van onze specifieke 
kwaliteiten en rolverdeling. Hans van zijn ondernemende kant -naar buiten ge-
richt op het nieuwe- wat hij kon gaan inzetten in de projecten van O&A en later 
in zijn boek. Bertie van zijn didactische kracht, hij is echt een leraar die zich richt 
op de Opleidingen en toetst wat er geleerd wordt, ook door de begeleiders. En ik 
zelf ben gericht op wat ons verbindt, op de  centrale bezieling die ons leidt. Dat 
lijkt heel ongrijpbaar, maar voor mij is het iets waar ik eigenlijk doorlopend mee 
bezig ben.’ Bertie: ‘Ja, Bas is de bewaker van het geestelijke principe en is daar 
heel standvastig in, als een anker. Hij werkt daarmee door ons heen. Grappig is 
dat hij ook de man is van de financiën, hij weet alles van de balans en de cijfers, 

een leuke tegenhanger.’ Hans: ‘Het is mooi om te zien hoe ieder van ons, door-
dat we met z’n drieën zijn, meer zijn individuele kracht en oerfunctie heeft leren 
kennen en innemen.’

Wat maakt een samenwerking goed?
Bertie: ‘Een samenwerking is wat mij betreft goed als er een bepaalde rust is, 
waarin het gesprek op en neer kan gaan en je samen kunt weven. En als er iets 
niet goed loopt in de samenwerking, dat dat voorrang krijgt op de inhoud. Daar 
zijn we heel precies in, want dat is toch het fundament waar we op bouwen. 
Hans: ‘Onderdeel van een goeie samenwerking vind ik dat we elkaar de ruimte en 
het vertrouwen geven. Ieder van ons heeft zijn eigen werkgebied en daar kunnen 
we elkaar in laten, omdat we weten dat als er iets omhoog komt wat werkelijk 
van belang is, dat het onderling wordt gecommuniceerd.’ Bas: ‘Voor mij hoort 
daarbij dat er een actieve interesse is voor elkaars ontwikkeling. Dat betekent dat 
je werkelijk over elkaar nadenkt: Hoe gaat het met de ander? Heeft hij het niet 
te druk, is hij nog bezield, komt hij nog tot zijn recht? En dat dat openlijk wordt 
gezegd en gestimuleerd: ‘daar ben je goed in’, maar ook: ‘dat kan je beter niet 
doen’. Dat soort dingen.’

Vernieuwing
Hans: ‘De kracht van onze samenwerking uit zich ook in dat we regelmatig bezig 
zijn met vernieuwing. Van groot belang daarbij zijn de visiedagen die we een 
keer per jaar hebben: dan trekken we ons een aantal dagen terug met z’n drieën. 
Vanuit rust en vrijheid kijken we dan naar hoe het gaat, met het itip en met ons. 
Dat zijn hele belangrijke dagen, omdat ze de basis zijn voor vernieuwing. We 
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trekken ons terug uit de vormen en alles wordt opnieuw bezien. Om te begin-
nen komen we dan altijd bij onszelf uit: ben je nog aan het doen wat je moet 
doen? Waar verlang je naar? Ben je nog geïnspireerd? Daar komen altijd dingen 
uit voort die we naar de school toe kunnen vertalen.’ Zoals bij Bas: ‘Ik wilde meer 
ruimte maken voor de mystieke kant, dat heeft geleid tot mijn traject ‘Diepte in 
je leven’ en tot de Kerst -en Paasvieringen die we nu aanbieden, maar ook dat 
er meer aandacht kwam voor stilte en leegte in de opleiding.’ Bertie: ‘Ik merkte 
dat alles wel goed op orde was, maar dat ik meer behoefte had aan avontuur en 
speelsheid. Dat heeft geleid tot de Psychodramatische werkvormen, en dat prin-
cipe zet ik ook door in het contact met de begeleiders: dat het lichte erin blijft en 
niemand op de automatische piloot gaat, dat ze het nieuwe blijven aangaan.’ 
Bij Hans ging het om meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen gave, 
dat heeft geleid tot vernieuwing bij O&A, de start van de loopbaankring en het 
schrijven van zijn boek. Ook heeft het aangezet tot het vernieuwen van onze 
huisstijl en deze nieuwsbrief.

‘We zijn een school die de geest tot in het dagelijkse op aarde wil brengen. Dat 
is tot in de vorm. Daar hoort voor ons ook een bepaalde schoonheid bij: kleur, 
beeld en poëzie. Zoals de nieuwsbrief altijd wel de diepte van ons uitdrukte, 
weerspiegelt het nu ook de schoonheid en kleurrijkheid van ons geheel.’

- interview door Marthe van der Noordaa


