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DOE ALLEEN EEN MBA ALS JE 
ZEKER WEET DAT JE ER 100% VOOR 
GAAT
Start alleen wanneer je er klaar voor 
bent. Doe dat niet alleen vanwege het 
papiertje, maar omdat je daadwerkelijk 
als manager/leider wilt groeien. En zorg 
dat je voldoende ruimte in je privé en 
werksituatie creëert. Veel studenten 
combineren de opleiding met werk en 
een gezin. Lees 8 tips hoe je dit voor 
elkaar krijgt. 
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Business School Nederland is een 
opleider gespecialiseerd in Action 
Learning MBA’s. Wij geloven al sinds 
onze oprichting (1988) dat het geleerde 
beter beklijft wanneer je het direct 
toepast in je eigen praktijk. Daarnaast 
zorgt het gebruik van Action Learning 
ervoor dat je urgente, complexe 
problemen effectief oplost.

Een MBA geeft je naast een onuitputelijke 
schat aan kennis en ervaring, tevens 
een flinke dosis zelfvertrouwen. Een 
MBA is een investering in tijd en geld 
met de potentie van een prachtig 
rendement. In dit boekje beantwoorden 
we de vraag:

HOE HAAL JE ZOVEEL 
MOGELIJK RENDEMENT

UIT JE MBA?
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‘SPREAD THE WORD’
Laat mensen weten waar je mee 
bezig bent, betrek ze in je reis die de 
MBA is. Zowel bij het koffieapparaat, 
tijdens netwerkborrels en op LinkedIn. 
Lees bijvoorbeeld het verhaal van Jan 
Martijn Broekhof MBA, die gedurende 
zijn dissertation volop blogde over zijn 
bevindingen. Het leverde hem een titel 
als expert én een nieuwe baan op! 
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2 JOUW SUBSET, HAAL ALLES 
ERUIT WAT ERIN ZIT
Voor veel MBA-studenten is de 
subset zeer belangrijk om het beste 
uit zichzelf en elkaar te halen. Een 
subset is een groep van 4-6 studenten 
waarmee je gedurende de opleiding 
regelmatig samenkomt. Het is voor 
veel studenten een belangrijke stok 
achter de deur. En een plek waar 
mooie vriendschappen ontstaan. Zo 
is terug te lezen in een aantal quotes 
van hen.
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BETREK JE WERKOMGEVING BIJ JE 
OPLEIDING
Een absolute USP van onze MBA is 
dat deze direct toepasbaar is op je 
eigen werkomgeving. Om het resultaat 
voor jezelf en je organisatie zo groot 
mogelijk te maken, is het belangrijk om 
collega’s te betrekken bij de stappen 
die je maakt. Dat bewijst ook Niels van 
der Wouden die zijn Managementteam 
meenam in het proces. Lees het verder 
in het interview. 
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RENDEMENT UIT JOUW ACTION 
LEARNING PROJECTEN 
Waar bij andere bedrijfsopleidingen 15 
procent van de studenten het geleerde 
toepast in de praktijk, is dat bij een 
BSN-student 100 procent. Dit dankzij 
onze Action Learning aanpak. Onze 
alumni claimen dat de studiekosten 
door de organisatie gemakkelijk zijn 
terugverdiend. Super voor de werkgever 
en ook voor de student die persoonlijke 
groei doormaakt. Lees een aantal 
ervaringen van alumni.
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KWETSBAARHEID, DE KRACHT BIJ 
ACTION LEARNING
We zien kwetsbaarheid vaak als een 
zwaktebod. Maar het tegendeel is 
waar! Je haalt meer rendement uit je 
MBA wanneer jij je kwetsbaar opstelt. 
Het zorgt voor verbinding en brengt jou 
en jouw organisatie naar een next level. 
Guus Goris, Action Learning Coach bij 
onze business school, vertelt over de 
kracht van kwetsbaarheid bij Action 
Learning.
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WORD ACTION LEARNING COACH, 
EN INSPIREER ANDEREN
Zo’n 2,5 jaar stop je veel tijd in studeren 
en pas je het geleerde direct toe. Maar 
hoe haal je ook na je studie profijt 
uit je MBA? Deel jouw opgebouwde 
kennis en ervaring met anderen als 
Action Learning Coach! Hoe mooi is 
het om hetgeen dat je hebt geleerd 
aan anderen over te brengen, zodat 
zij ook mooie resultaten voor zichzelf 
en hun organisatie boeken. Lees de 
ervaringen van 3 alumni als coach. 
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8 tips om je gezinsleven en carriére 
te combineren met de MBA
Een MBA doen is voor veel mensen 
a dream come true. Dé kans op 
verdieping van je kennis, grootse 
carrièrestappen en een enorme boost 
van je (zakelijke) netwerk. Kortom: een 
MBA biedt alleen maar voordelen voor 
de ambitieuze manager. Daar schuilt 
een kleine kanttekening, namelijk 
dat het doen van een MBA naast een 
fantastische kans, ook een behoorlijk 
tijdrovende onderneming is. Daarom is 
het voor veel werkende managers – die 
er daarnaast vaak ook een gezinsleven 
op nahouden – een pittige uitdaging, zo 
niet een obstakel om zich daadwerkelijk 
voor de MBA aan te melden. We vroegen 
studenten en alumni – onze eigen 
ervaringsdeskundigen – naar tips om 
als werkende ouder en MBA-student
alle ballen hoog te houden. 

Zie hier 8 bijzonder bruikbare tips om je 
gezinsleven en carrière te combineren 
met een Action Lear-ning MBA. Deze 
tips gelden grotendeels ook als je geen 
gezin hebt en familie belangrijk voor je 
is.

1. Betrek partner en kinderen bij de 
keuze
Leg uit dat dit iets is dat je heel graag 
wilt doen en dat het enorm belangrijk 
kan zijn voor je verdere carrière. En 
daarmee dus ook voor het hele gezin 
en jullie leven. Ten positieve uiteraard. 
Zorg dat het gezin het gevoel heeft dat 
zij inspraak hebben in de keuze om de 
MBA te gaan doen. Houd rekening met 
andere grote gebeurtenissen in het 
gezin, zoals eventuele gezinsuitbreiding, 
verhuizing, verbouwing of een nieuwe 
baan.

1. DOE ALLEEN EEN MBA ALS JE ZEKER 
WEET DAT JE ER 100% VOOR GAAT
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week in te plannen. Bijvoorbeeld 
iedere maandag- en woensdagavond 
plus de zaterdag. 

4. Elke week een paar vaste 
momenten met de familie inlassen
Bijvoorbeeld: de zondagmiddag doen 
we standaard iets leuks met familie, 
zaterdagochtend steevast samen 
ontbijten, dinsdagavond komt er elke 
week een oppas om een avond met je 
partner uit eten te kunnen, etc.. Deze 
momenten zijn heilig: hieraan valt niet 
te tornen.

5. Neem je familie mee in de reis
Het betrekken van je familie in de 
afweging eindigt niet op het moment 
dat de keuze gemaakt is. Integendeel, 
neem je familie mee op de reis die 
MBA heet. Vraag je zoon om je Action 
Learning Projecten na te kijken op 
spelfouten, je zus heeft vast een 
mening over zaken en met je partner 
sparren is altijd een goed idee.
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6. Bespreek het met je werkgever
Een werkgever die je keuze volledig 
ondersteunt, is onbetaalbaar. Deze zal je 
immers de tijd en ruimte kunnen geven 
om je studie, werk en gezinsleven goed 
te combineren. Denk aan elke week 
een ‘vrije’ ochtend om aan je studie 
te besteden, flexibele(re) werktijden, 
etc.. Een werkgever die betrokken 
wordt bij het proces, is doorgaans zeer 
enthousiast en daardoor faciliterend. 
Tip: probeer de jaarplanning van op te 
leveren projecten voor je organisatie te 
synchroniseren met je MBA-opleiding. 

7. Bedank je familie regelmatig
Vergeet niet een paar keer per jaar 
hardop dankjewel te zeggen tegen 
je partner, kinderen, ouders, broers/
zussen. Goede kans dat ze daardoor 
de reis makkelijker met je vol kunnen 
houden.

8. Ga wel op vakantie!
Het is belangrijk om een aantal keren 
tijdens jouw MBA-reis wel op vakantie 
te gaan met je familie. Het zijn de 
momenten van rust die tot de mooiste 
inzichten leiden.

2. Maak duidelijke afspraken met 
het gezin
Als de keuze gezamenlijk gemaakt 
is, is het zaak om met elkaar enkele 
duidelijke afspraken te maken. Zodat 
iedereen weet waar hij aan toe is, en 
(voor zover mogelijk) waar de komende 
twee en een half jaar (minimaal) 
rekening mee gehouden kan worden. 
Echter, er zit natuurlijk wel ruimte in 
de kantlijn: elk gezinslid mag aangeven 
wanneer de balans scheef begint te 
groeien.

“EEN MBA DOEN IS VOOR 
VEEL MENSEN A DREAM 

COME TRUE.”

3. Plan vaste momenten voor de 
studie
Behalve de momenten voor de 
lesdagen is het ook verstandig om 
vaste momenten voor de studie in de
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‘Door mijn dissertation word ik ge-
zien als autoriteit in mijn vakgebied’
Jan Martijn Broekhof studeerde Cum 
Laude af. “Action Lear-ning past 
heel goed bij mijn manier 
van werken en leren; ik 
betwijfel of ik op TIAS 
of Nyenrode hetzelfde 
resultaat bereikt 
had,” vertelt BSN 
Alumnus Jan Martijn 
Broekhof MBA. 
Door je dissertation 
een nieuwe baan 
voor jezelf creëeren? 
Het was niet per se een 
vooropgezet plan, maar 
dat is wel hoe het in de praktijk 
uitpakte voor Jan Martijn Broekhof (37). 
Als externe onderzoeker richtte hij zijn 
dissertation op Intermax, een managed 
hostingbedrijf met een sterke focus op 
informatiebeveiliging. 

Het leidde tot de aanbeveling 
om een nieuwe onderneming 
op te richten, gespecialiseerd in 

informatiebeveiliging. Dat is 
precies wat Intermax gedaan 

heeft door Guardian360 
BV te lanceren, met Jan 

Martijn als directeur. 

In november 2016 
studeerde hij Cum 
Laude af aan BSN. 

“Mijn Viva Voce was 
absoluut één van 

de highlights van m’n 
studie, evenals de Chinareis 

trouwens. Ik kijk met heel veel 
plezier en voldoening terug op mijn 
studie. Vóór de MBA beschouwde ik 
mezelf niet echt als een succesvolle 
student. 

2. ‘SPREAD THE WORD’
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Ik heb met pijn en moeite de HAVO 
afgemaakt en ben na een paar 
afgebroken HBO-opleidingen gaan 
ondernemen. Dat ik zoveel jaar later 
Cum Laude mijn MBA zou halen, had ik 
nooit verwacht.”

Waarom lukte het nu wel – en zo 
goed – in tegenstelling tot vroeger?
“Ik had nu zelf voor de opleiding 
gekozen – als HAVO-scholier is dat 
natuurlijk niet het geval; dan heb je 
geen keuze. Het kost me moeite dingen 
te doen waar ik zelf niet achtersta of 
zelf voor gekozen heb. Dit keer had ik 
duidelijke doelstellingen en was ik heel 
gemotiveerd. 

IK HAD NOOIT VERWACHT, 
DAT IK ZOVEEL JAAR 

LATER CUM LAUDE MIJN 
MBA ZOU HALEN

Wat is het in Action Learning dat je 
zo aanspreekt?
“Het zijn met name de projecten die 
je buiten de core courses – zowel 
individueel als met je subset – doet, 
die ervoor zorgden dat wat ik leerde 
in de klas, ik direct in de praktijk kon 
toepassen. Om samen met mensen 
te brainstormen, problemen en 
oplossingen te bespreken, vond ik 
geweldig. Mijn subset bestond uit 
iemand uit de zorg, de bloemensector, 
de autoindustrie en iemand die werkte 
met gewasbesproeingssystemen. Dat 
leverde hele andere invalshoeken op 
dan wanneer ik met IT-ers aan het 
sparren ben. Zeer verhelderend én 
verrijkend.”

Vertel iets over de totstandkoming 
van het nieuwe bedrijf en de rol van 
jouw dissertation daarin.
“Intermax is een managed hosting-
bedrijf dat al bijna een kwart eeuw 
bestaat. In die tijd heeft het
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bedrijf zichzelf al een paar keer opnieuw 
uitgevonden. Vandaag de dag verandert 
de markt enorm, met name door de 
grote Amerikaanse spelers die steeds 
meer de Nederlandse markt betreden. 
De directie van Intermax vroeg zich af 
wat de rol van het bedrijf over tien jaar 
zou zijn. En tegelijkertijd: het bedrijf 
had in al die jaren een volwassen 
i n fo rmat i eve i l i ghe idsd i sc ip l i ne 
opgebouwd,moest zij daar niet meer 
mee doen? Met die vraag ging ik aan de 
slag. Ik heb een jaar tussen de hackers, 
verandermanagers, merkspecialisten 
en marketingstrategen gezeten om 
onderzoek te doen.”

En…?
“Dat leidde tot de conclusie dat 
het niet alleen zinnig was om die 
informatiebeveiligingstak op te pakken, 
maar daarin veel verder te gaan. Wat 
Intermax ontwikkeld had was dusdanig 
goed dat het bedrijf het

ook aan niet-Intermax-klanten kon 
aanbieden. Maar dan moest het 
wel losgekoppeld worden van de 
hostingactiviteiten van het bedrijf. 
Dat betekende de geboorte van 
Guardian360 – een bedrijf dat 
organisaties in staat stelt controle te 
hebben over de beveiliging van hun 
netwerk en webapplicaties.”

Wat was tot nu toe de grootste 
uitdaging?
“Om het nieuwe bedrijf daadwerkelijk 
los te koppelen is tot nu toe de 
grootste uitdaging geweest – zowel 
intern als extern. Eerst was het 
beveiligingsplatform een intern project 
van Intermax, en dat moest een apart 
bedrijf worden. Ik heb de nodige 
gesprekken met salesmedewerkers en 
engineers gevoerd om een en ander 
van elkaar los te weken. En natuurlijk 
de perikelen die bij elke nieuwe startup 
komen kijken, 



14

Ook grijp ik vaak terug naar de modellen 
die we meegekregen hebben.”

Anything else?
“Tijdens mijn Viva Voce werd me 
gevraagd hoe ik ervoor ging zorgen dat 
mijn dissertation veilig is binnen BSN, 
dat was een leuke en verrassende 
vraag waar ik met de directeur 
over in gesprek ben gegaan. Wat 
daarnaast echt heel leuk is, is dat ik 
door mijn onderzoek gezien word als 
autoriteit in mijn vakgebied. Zo ben 
ik gevraagd om een gastcollege te 
geven op het Cybersecurity College 
in Den Haag en heb ik deelgenomen 
aan een paneldiscussie op een event 
voor accountants. Ik heb van mijn 
dissertation een publieke versie ge 
maakt – alles wat niet vertrouwelijk 
was, stond erin – en dat heb ik 
gedeeld met alle respondenten 
enandere geïnteresseerden. Daarnaast 
heb ik gedurende mijn onderzoek 
continu blogs bijgehouden over mijn 
bevindingen, die ik op social media als 
LinkedIn postte.”
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Slim! Wat leverde dat naast die 
autoriteit-status nog meer op?
“Nieuwe klanten!”

The proof is in the pudding: we 
vroegen opdrachtgever Ludo Baauw 
naar Jan Martijn vóór en na de MBA. 
“We hebben in deze relatief jonge 
industrie behoefte aan analytisch 
vermogen, onderzoeksvaardigheden en 
intelligente oplossingen – niet alleen 
maar Snelle Jelles. Het is goed dat we 
daarom Jan Martijn de gelegenheid 
hebben gegeven dit voor Intermax 
rustig en gedegen te onderzoeken. 
We merken dat er kwaliteit wordt 
toegevoegd die we eerst niet hadden. 
Dus waar we vroeger zeiden ‘we moeten 
de bijl scherpen om de boom om te 
hakken’, hebben we nu iemand die 
wat langer nadenkt en een complete 
kettingzaag ontwerpt. En er vervolgens 
nog een boel kan verkopen ook!” 

zowel positionering, proposities 
ontwikkelen, de juiste pricing bepalen, 
algemene voorwaarden en contracten 
opstellen, etc..

IK HEB DE NODIGE 
GESPREKKEN MET 

SALESMEDEWERKERS EN 
ENGINEERS GEVOERD OM 

EEN EN ANDER VAN 
ELKAAR LOS TE WEKEN

Wat is voor jou persoonlijk de 
grootste ‘winst’ van de MBA?
“Ik voer andere gesprekken – ik vraag 
veel meer door. Als ondernemer was 
ik altijd heel erg gewend snel een 
afweging te maken uit bestaande 
mogelijkheden. Nu maak ik op een 
andere manier keuzes en neem ik 
bovendien meer tijd om een keuze te 
maken. Ik analyseer hoe anderen het 
opgelost hebben en bekijk goed of ik 
iets aan het verzinnen ben dat een 
ander niet al bedacht heeft.

DOOR MIJN ONDERZOEK 
WORD IK GEZIEN ALS 
AUTORITEIT IN MIJN

VAKGEBIED
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3. JOUW SUBSET, 
HAAL ALLES ERUIT WAT ERIN ZIT

Subset als stok achter de deur
Veel studenten ervaren dat hun subset 
‘de stok achter de deur’ is tijdens de 
MBA. Iedere MBA-student start bij BSN 
in een set (klas/groep) van maximaal 
20 deelnemers. In deze set volg je het 
plenaire gedeelte van het programma. 
Een set bestaat weer uit meerdere 
subsets van 4 tot 6 studenten. In deze 
subsets werk je onder begeleiding van 
een coach volgens de Action Learning 
methode aan verschillende projecten 
gerelateerd aan jouw werk. 

VEEL STUDENTEN 
ERVAREN DAT HUN
SUBSET ‘DE STOK 

ACHTER DE DEUR’ IS 
TIJDENS DE MBA

De subset vormt daarnaast een 
belangrijk vangnet voor als het 
bijvoorbeeld een keer tegen 
zit. En uiteraard worden ook de 
successen tijdens de studie met 
elkaar gevierd. 

We zien dat veel subsets ook na 
de opleiding elkaar regelmatig 
blijven zien als vrienden en om 
elkaar te blijven ondersteunen 
in hun ontwikkeling. We hebben 
een aantal mooie quotes uit 
interviews met onze alumni en 
studenten op een rij gezet.
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STEF MOISON MBA
Directeur Verzekeren 
Noord-Holland Noord | Rabobank 
“We hebben elkaar goed inhoudelijk 
weten te  challengen,  scherp 
gehouden en gemotiveerd. Ook hebben 
we elkaar er doorheen getrokken, vooral 
op momenten dat het zwaar was. We zijn 
naar elkaar toegegroeid als subset en 
dat levert een mooie vriendengroep op 
die ook nu voor elkaar klaarstaat.”

MAUREEN DE HOND MBA 
Senior Adviseur Dienstverlening | 
Gemeente Rotterdam
“Ik heb nog regelmatig contact met 
de mensen uit mijn subset. Op een 
gegeven moment sleep je elkaar 
ook echt mee, je gaat daadwerkelijk 
een commitment met elkaar aan. Zo 
reviewden we elkaars opdrachten. Mijn 
subsetgenoten waren een stok achter 
de deur voor mij. Ik was uiteindelijk 
de laatste die afstudeerde van ons 
groepje en tot het einde aan toe zijn ze 
me blijven steunen. Dat heeft veel voor 
me betekend.”
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MARK HURENKAMP MBA-student
Salesmanager |  Nintendo Benelux
“Ik kwam bij BSN voor mezelf, niet zozeer 
voor een subset, maar dit is zeker wel 
een meerwaarde gebleken. Normaal zit 
je altijd in je eigen wereld, maar door 
de subset kijk je ook vanuit andere 
perspectieven naar vraagstukken.”

ROLAND VAN DER HEIJDEN 
MBA-student | Bestuurder |  Sociom
“In de Action Learning methode 
staat dat je kameraden in voor- en 
tegenspoed wordt. Als je dat leest denk 
je dat zal wel, maar dit is ook echt 
zo. Leuke dingen worden met elkaar 
gedeeld, maar je zoekt elkaar ook op 
wanneer je wat tegenslag hebt in je 
studie.”

"
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Digitale Viva Voce newspaper trekst 
de aandacht Niels van der Wouden 
(42) is de eerste Graduate sinds de 
Coronacrisis die zijn MBA- 
titel online heeft behaald 
bij Business School 
Nederland.

Op 23 maart  
verdedigde hij online 
zijn dissertation als 
Head of Business 
Unit Construction 
Services Xella Group. 
De organisatie 
ontwikkelt, produceert  
en verkoopt bouw- en 
isolatiematerialen van cellen
beton en kalkzandsteen. 
Niels vertelt hoe hij zijn online Viva 
Voce (verdediging) beleefde en wat voor 
moois de MBA hem en zijn organisatie 
heeft gebracht.

Kun je kort beschrijven hoe je jouw 
MBA-reis van start bent gegaan?
“In 2015 ben ik gestart met mijn 

MBA. Mijn ambitie was om een 
carrièrestap te maken als 

Business Development 
Manager bij Xella. 

“Ik had behoefte 
aan brede kennis 
en meer bagage 
en wilde goede 
gesprekken

kunnen voeren 
op verschillende 

niveaus” 

Daarom ben ik een MBA gaan 
doen. Ik koos voor Business School 
Nederland om de praktische aanpak 
en het netwerk waarbinnen je met 
verschillende branches in gesprek gaat 
over je eigen vraag- 

4. BETREK JE WERKOMGEVING 
BIJ JE OPLEIDING
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stukken. Ik zit in de bouwwereld maar 
bij IT lopen ze tegen dezelfde dingen 
aan alleen vliegen we het beide anders 
aan. Het was heel leerzaam om andere 
inzichten te krijgen.”

Je was de eerste die de Viva Voce 
online deed sinds de Coronacrisis: 
hoe was dat?
“Een gekke gewaarwording. Toen het 
Coronavirus nog aan de vooravond 
stond maar steeds dichterbij kwam, 
had ik al wel het vermoeden dat het 
zomaar eens een online Viva Voce kon 
worden. Liever had ik het live voor de 
groep gepresenteerd natuurlijk. Maar 
ook in deze situatie draait het om het 
aanpassend vermogen op de situatie 
waarin we ons bevinden. En dit is best 
innovatief toch?! Het feestje vieren we 
nog wel een keer. Het is wel een andere 
manier van verdedigen. Het gaat nu 
nog meer om de inhoud dan om de 
verpakking. Je kunt wat minder sfeer 
creëren, omdat je in een andere

setting zit; een huiskamer waar 
iedereen een relaxtere houding heeft. 
Je moet online dan echt zorgen dat 
je dit doorbreekt en dat mensen 
aanstaan als je met je presentatie 
begint. Studiebegeleider Arthur van 
Gemert adviseerde mij daarom om 
onderscheidend te starten.”

Hoe heb je de aandacht getrokken?
“Ik heb een digitale Viva Voce 
Newspaper gemaakt, de krant van 
morgen. Deze heb ik in een paar dagen 
geschreven en een dag van te voren 
naar de beoordelaars toegestuurd. 
In de krant geef ik een beeld van het 
onderwerp van mijn dissertation, 
wat het onderzoek onze organisatie 
Xella heeft opgeleverd en waar we als 
organisatie nu staan. Ik kreeg leuke 
reacties terug, dat het een origineel 
idee was. Daarnaast was het gunstig 
voor mij, omdat ik wat dieper in kon 
gaan op de organisatieontwikkelingen.”
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Waar ging je dissertation over?
“Bij Xella zien we dat er een 
verschuiving is in de klantbehoeften 
door de snel veranderende wereld. Om 
de toekomstbestendigheid te kunnen 
waarborgen is Xella, net als veel andere 
bedrijven in de sector, op zoek naar de 
waardeproposities die aansluiten bij 
de klantbehoeften van nu en straks. 
Daarom deed ik voor mijn dissertation 
een klantbehoeftenonderzoek.”

Welke veranderingen heeft het 
opgeleverd?
“Ten opzichte van twee jaar geleden 
zijn er veel nieuwe gezichten binnen 
Construction Services bijgekomen en 
is er voor de Business Unit een lange 
termijnvisie ontwikkeld. We realiseren 
deze visie door middel van diverse 
projectgroepen waar verschillende 
collega’s in actief zijn. Mijn MBA heeft 
zeker een groot aandeel gehad in de 
gedegen 

aanpak, die we hier hebben gevolgd. 
In het onderzoek kwam naar voren 
dat klanten in de bouwwereld 
stress ondervinden wat betreft de 
werkvoorbereiding, oplevering en 
coördinatie. Daarom haken wij daar 
nu op in door een strategische draai 
te maken naar een servicegerichte 
organisatie, waarin we dit totaalpakket 
aan de bouwwereld kunnen leveren. 
Hierbij komt de technische en de 
commerciële kant van onze organisatie 
bij elkaar.”

Wat voor projecten hebben jullie nu 
opgestart?
“Naast het pilotproject Esscharen waar 
we de verantwoordelijkheid nemen voor 
levering en montage van bouwdelen 
zijn we bezig met de ontwikkeling van 
een lijmrobot. In samenwerking met de 
TU Delft is een robot in ontwikkeling die 
de stenen uit de kalkzandsteenfabriek 
tot een muur opbouwt op 
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basis van het BIM model dat we 
uitwerken. Ook zijn we bezig met 
binnenwanden die we prefab inclusief 
elektriciteit aanleveren en maken we 
stappen met de digitalisering van het 
administratieve proces. Ontzettend 
leuke projecten!”

Wat heeft de MBA en Action 
Learning jou en jouw organisatie 
gebracht?
“Terugkijkend voel ik me nu zowel 
inhoudelijk als emotioneel een rijker 
mens. Ik ben een stuk meer gedegen in 
mijn aanpak van zaken; gestructureerd 
en rustiger. Ik bekijk een probleem nu 
eerst van een afstand en analyseer het 
om op een andere manier na te denken  
alvorens met een oplossing te  komen.

“Terugkijkend voel ik me nu zowel 
inhoudelijk als emotioneel een rijker 
mens”

Door Action Learning ben niet alleen 
ik collega’s meer gaan bevragen, maar 
zijn we als managementteam (MT) 
elkaar meer gaan bevragen, in plaats 
van direct het probleem te willen 
oplossen. We hebben op deze manier 
een veel kwetsbaarder MT gecreëerd. 
We analyseren nu meer om tot het 
achterliggende probleem te komen 
waar je op lange termijn meer aan 
hebt, zodat het juiste wordt opgelost.”

“Door Action Learning zijn we als 
managementteam (MT) elkaar meer 
gaan bevragen in plaats van direct 
het probleem te willen oplossen.”

Wat was het absolute hoogtepunt 
van de MBA?
“Carrière technisch was een hoogtepunt 
dat Xella mij tijdens de MBA studie 
verantwoordelijk heeft gemaakt voor 
de Business Unit
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Construction Services als Head of 
Business Unit Construction Services. 
Een enorme stap voor mij persoonlijk, 
maar ook voor Xella omdat het buiten 
mijn ‘comfortzone’ viel. Achteraf kunnen 
we concluderen dat dit heel goed heeft 
uitgepakt en we er op dit moment erg 
goed voor staan. Opleiding technisch 
was het hoogtepunt de reis naar 
Curaçao met mijn subsetgenoten voor 
ons  internationale Action Learning 
Project waar we onderzochten hoe 
sportfaciliteiten konden bijdragen aan 
het bestrijden van criminaliteit en 
obesitas.”
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5. RENDEMENT UIT JOUW ACTION 
LEARNING PROJECTEN 

Waar bij andere bedrijfsopleidingen 
slechts 15 procent van de studenten 
het geleerde toepast in de praktijk, 
past bij onze business school 100 
procent van de studenten het 
geleerde toe. Dit allemaal dankzij onze 
Action Learning aanpak.  Een proces 
waarbij een kleine groep mensen 
werkt aan  individuele urgente en 
complexe probleemvraagstukken 
uit de eigen organisatie. Hierbij leren 
zij elkaar de juiste vragen te stellen, 
te reflecteren, tot de kern van het 
probleem te komen, nieuwe inzichten 
te krijgen en actie te ondernemen 
om het probleem daadwerkelijk op 
te lossen.

Sinds de oprichting van Business 
School Nederland in 1988 
zijn er tienduizenden Action 
Learningprojecten over de hele

wereld uitgevoerd; in zowel profit 
als non-profit organisaties, in het 
MKB en in multinationals. 

Onze alumni claimen zelf dat de 
studiekosten van de MBA door 
de organisatie gemakkelijk zijn 
terugverdiend. Een aantal van hen 
spreekt over rendementen van 
tienduizenden tot miljoenen. Super 
voor de werkgever en ook voor 
de deelnemer die met de studie 
persoonlijke groei doormaakt en 
tevens bijdraagt aan het rendement 
van de organisatie. 

Een echte win-win situatie. 

Lees hier een aantal ervaringen 
van alumni wat Action Learning 
concreet voor hun organisatie en 
voor henzelf heeft betekend.



28

WILLEM LOOIJE MBA
Opleidingsmanager | De Haagse 
Hogeschool
“Toen ik zelf met mijn MBA bezig 
was, kreeg ik de opdracht om een 
nevenvestiging in Zoetermeer op te 
zetten. Meer dan het idee voor een 
nevenvestiging was er toen nog niet. Ik 
heb in al mijn Action Learning Projecten 
(ALP-en) dit probleem centraal gesteld. 
De nevenvestiging is er gekomen en 
loopt goed. Doordat ik mijn studie 
hiervoor kon gebruiken, zijn er geen 
consultants nodig geweest en heb ik zo 
de organisatie tonnen bespaard.”

STEF MOISON MBA
Directeur Verzekeren 
Noord-Holland Noord | Rabobank 
“Mijn dissertation (afstudeeropdracht) 
heeft eraan bijgedragen dat 
we nu de interne processen en 
communicatie aan het verbeteren 
zijn rondom het Performance 
Management systeem GROW!. We 
betrekken nu onze medewerkers bij 
de implementatie en ons intranet 
is geherstructureerd, zodat GROW! 
beter  vindbaar  en  toegankelijk  is. 
Naast de dissertation hebben ook 
een aantal van mijn  Action Learning 
Projecten veranderingen tot 
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stand gebracht. Een uitdaging was om 
de respons van ons klanttevredenheid-
onderzoek te verhogen. Dit is gelukt 
door het toevoegen van waarde aan de 
respons. Van elke respons wordt 1 euro 
gedoneerd aan een goed doel. Een 
andere uitdaging was hoe we de arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen  alleen 
nog binnen de afdeling Verzekeringen 
konden verkopen, ook dit is gerealiseerd.”

REMCO HOPMANS MBA
Eigenaar | Peekaboo Consultancy 
Services
“Vroeger had ik de neiging om, wanneer 
het lastig werd, heel erg de feitelijke 
bovenstroom op te zoeken – de 
‘makkelijke weg’, zeg maar. Nu zoek ik 
veel meer naar de verbinding tussen 
de boven- en de onderstroom: dat is 
feitelijk een van de grondbeginselen 
van Peekaboo. Ook ben ik veel rustiger 
geworden, heb ik meer geduld. Een van 
de belangrijkste verklaringen daardoor 
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PAULIEN VAN EERDENBURG MBA
Eigenaar | Nowherdays BV
“Het hoogtepunt van mijn MBA opleiding 
was toch echt mijn dissertation 
onderzoek, omdat het me in staat 
stelde een online groeimethode voor 
ondernemers te ontwikkelen. Dit bleek 
de start voor mijn eigen onderneming 
‘Nowherdays’. De methode die ik 
ontwikkelde tijdens  de MBA zorgt er 
voor dat we honderden vrouwen per jaar 
kunnen helpen om succesvol een eigen 
(online) bedrijf te starten en te laten 
groeien. Het is onze missie om vrouwen 
te helpen financieel onafhankelijk te 
worden. Zonder de begeleiding van 
BSN en mijn dissertation onderzoek 
had ik nooit zo’n diepgaand onderzoek 
gedaan en mede door de methode die 
daaruit voort kwam heeft Nowherdays 
de afgelopen jaren een enorme groei 
doorgemaakt.”

is dat de Action Learning methodiek me 
nóg meer geleerd heeft om vragen te 
stellen, terwijl ik dat voorheen al best 
aardig deed. Niet meer oordelend een 
gesprek ingaan, maar puur gericht op 
het stellen van vragen. Kortom: m’n 
vrouw wordt knettergek van me, haha.”
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ERIK TEN HOVE MBA
Regiomanager | Samen Veilig 
Midden-Nederland
“Voor één van mijn Action Learning 
Projecten heb ik onderzoek gedaan op 
welke wijze Koninklijke Aurisgroep met 
haar indirecte verwijzers (logopedisten 
en jeugdartsen) dient om te gaan, 
zodat de peuterbehandelgroepen in 
Woerden binnen zes maanden groeien 
van een bezetting van 65% naar 90%. 
Uit onderzoek bleek dat diegenen die 
als ambassadeur bij deze doelgroep 
op dienen te treden dit onvoldoende 
deden. Hierdoor wist een deel van de 
indirecte verwijzers niet dat Auris in

Woerden gevestigd was. Dit hebben 
we besproken met de medewerkers en 
we hebben deze taak organisatiebreed 
opgenomen in hun functiepakket. 
Het Action Learning Project is regio 
overstijgend gedeeld en heeft gezorgd 
voor bewustwording over het belang 
van het in contact zijn met indirecte 
verwijzers. Met als resultaat een 
toename van het aantal aanmeldingen 
en plaatsingen. De gestelde norm van 
90% is gehaald!”
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Kwetsbaarheid, we zien het vaak als 
een zwaktebod. Echter het tegendeel 
is waar. Guus Goris, Action Learning 
Coach, vertelt waarom. Hij legt 
uit hoe krachtig kwetsbaar 
opstellen is bij Action 
Learning en wat er bij 
komt kijken om dit te 
durven.

Kwetsbaarheid
wordt vaak verward
met zwakte. Wat is 
het verschil?
“Zoals Brené Brown 
vertelt in haar beroemde 
TED Talk, kwetsbaarheid 
is het eerste wat je bij mij wilt 
zien en het laatste wat je van jezelf 
wilt laten zien. Dus je vindt het fijn 
als je medewerkers zich kwetsbaar 
opstellen, maar andersom laat je als 

manager die kwetsbaarheid liever niet 
aan hen zien. Bijvoorbeeld durven 
toegeven iets niet te weten of om 

hulp vragen, dat voelt als een 
zwaktebod. Zeker in de 

corporate wereld met 
harde hiërarchische 

lijnen. 

“We denken dat we 
altijd maar sterk 
moeten zijn. Maar je 
kwetsbaar opstellen 

in moeilijke situaties 
dat  is juist sterk”

Bij de meeste moedige 
beslissingen speelt kwetsbaarheid 

een grote rol. Een mooi voorbeeld 
hiervan is hoe Premier Rutte zich 
kwetsbaar opstelde tijdens zijn eerste 
persconferentie over de Coronacrisis,

6. KWETSBAARHEID, DE KRACHT BIJ ACTION LEARNING



34

waarbij hij het volgende zei: ‘In crises 
als deze moet je met 50 procent van 
de kennis 100 procent van de besluiten 
nemen, en de gevolgen daarvan 
dragen.”

Het is niet altijd makkelijk om je 
kwetsbaar op te stellen. Wat zijn 
hiervoor de randvoorwaarden?
“Er is geen enkele moedige beslissing 
in de historie genomen zonder dat 
de persoon die de beslissing nam 
zich kwetsbaar heeft opgesteld. Om 
je kwetsbaar op te durven stellen – 
onder andere tijdens het uitvoeren 
van een Action Learning Project – zijn 
vertrouwen en een veilige omgeving 
nodig. Volgens Harvard-hoogleraar Amy 
Edmondson zijn er 7 facetten voor het 
creëren van een psychologische veilige 
omgeving, waaronder: de waardering 
voor elkaar, de bereidheid om elkaar te 
ondersteunen, 

 

vertrouwen dat je team je fouten niet 
tegen je gebruikt, dat je problemen aan 
de kaak mag stellen zonder afwijzing, 
acceptatie van elkaar dat je anders 
bent, de durf om een interpersoonlijke 
risico te nemen en de durf om hulp te 
vragen. Pas als je dit goed voor elkaar 
hebt, durf je risico’s te nemen en kun je 
goede beslissingen nemen.

ER IS GEEN ENKELE 
MOEDIGE BESLISSING IN 
DE HISTORIE GENOMEN 

ZONDER DAT DE PERSOON 
DIE DE BESLISSING NAM 
ZICH KWETSBAAR HEEFT 

OPGESTELD

Nog een ander belangrijk aspect is de 
verbinding die je met de ander maakt 
door elkaar in de ogen aan te kijken 
wanneer je met elkaar communiceert. 
Door de verbinding voel je beter aan 
wat het juiste moment is om de juiste 
vraag te stellen. 
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Die persoon durft niet het ideologische 
conflict op te zoeken en dit komt 
omdat deze persoon zich niet veilig 
genoeg voelt om dat te doen. Door 
niet het ideologische conflict op te 
zoeken, ontbreekt elk commitment 
op de gemaakte afspraken. Dit heeft 
als logisch gevolg dat mensen in het 
team de persoon ook niet durven aan 
te spreken, wanneer deze persoon de 
gemaakte afspraken niet nakomt. Je 
kunt dan wel vergeten dat je samen een 
gezamenlijk resultaat gaat neerzetten 
en doelen bereikt. Vertrouwen en 
veiligheid is de basis en dat ontbreekt 
in 8 van de 10 teams die ik tegenkom.”

Is er ook een mooi voorbeeld te 
noemen van kwetsbaar opstellen 
tijdens de Coronacrisis?
“We kunnen kwetsbaarheid en ons 
gedrag ook linken aan de Coronacrisis. 
We hebben drie copingstrategieën bij 
omgang met urgente 

Bijvoorbeeld tijdens Action Learning 
coaching-sessies met je team. Er 
is moed voor nodig om de ander 
echt durven aan te kijken. Maar als 
je dat eenmaal durft te doen, dan 
krijg je die verbinding. Je merkt dat je 
relaties zakelijk en privé een enorme 
verdiepingsslag krijgen.”

Wat gaat er mis wanneer mensen 
niet die veiligheid voelen?
“We kunnen de kracht van 
kwetsbaarheid integreren met de 
theorie van Patrick Lencioni met zijn 
model over The Five Dysfunctions of 
a Team. Als mensen zich niet veilig 
voelen, gaan mensen niet werkelijk 
vertellen wat er aan de hand is en wat 
het probleem is. Het probleem gaat 
dan escaleren. Denk bijvoorbeeld aan 
een meeting waar bepaalde afspraken 
worden gemaakt, maar één persoon 
denkt: mooi die afspraken, maar ik doe 
het toch op mijn manier, want ik vind 
het helemaal niets. 
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en complexe problemen. In eerste 
instantie varen we blind op ons 
automatische gedrag, als we moeten 
nadenken dan komen we bij ons 
bewuste gedrag door ervaring waar we 
uit kunnen putten en als dat niet werkt 
dan hebben we de derde strategie; we 
vragen het aan een externe expert. Bij 
de Coronacrisis kunnen we niet meer 
blind varen op onze automatische 
piloot, maar ook niet putten uit onze 
ervaring want we hebben het niet 
eerder meegemaakt. 

Dan blijft over om de experts te 
raadplegen. Echter ook dit biedt 
geen oplossing, want de experts 
(wetenschappers, virologen, Maurice 
de Hond, Rutte) hebben allemaal een 
andere mening over de verspreiding 
van het virus. Wat is dan nog de juiste 
oplossing om verdere verspreiding te 
voorkomen? Niemand weet het precies. 

Het is de kunst om het niet weten 
te omarmen. En de kunst van het 
niet weten, is kwetsbaar zijn. In een 
onzekere en veranderende wereld is 
dat de enige optie.

De TED Talk van Eddie Obeng geeft dit 
mooi weer. Hij vertelt over slim falen in 
een snel veranderende wereld, waarbij 
je keuzes maakt zonder voorkennis en 
ervaring. Zijn overtuiging is dat onze 
omgeving sneller verandert dan dat 
we erover kunnen leren. In zijn TED 
Talk ver-telt hij over het durven nemen 
van risico, uit je comfortzone stappen 
en een beslissing nemen die een 
ander nooit heeft gemaakt. Wanneer 
je erachter komt dat deze beslissing 
toch niet werkt, dan maak je weer een 
andere keuze. Dat is slim falen. Je hebt 
dus moed nodig om fouten durven te 
maken.”

37

overtuiging in de bril ziet dat mensen je 
bijvoorbeeld niet aardig vinden, dan zie 
jij mensen die dat bevestigen. Door je 
eigen overtuiging filter je andere dingen 
weg. Als je een rode bril opzet, zie je 
geen groen.

Een voorbeeld in een salesfunctie 
waarbij je uiteindelijk de opdracht wilt 
binnenhalen. Hoe spannend is het 
om direct te vragen of jij de opdracht 
krijgt? De angst om daarbij afgewezen 
te worden is groot. Maar wat als jij je 
kwetsbaar opstelt en je emotie laat 
zien dat je dit best spannend vindt om 
te vragen? Je zult merken dat je een 
betere verbinding krijgt met de klant 
en de kans groter is dat het je wordt 
gegund. Door je kwetsbaar op te stellen 
krijg je meer gedaan en het brengt wat 
moois.”

Wanneer laat je zien dat je je 
kwetsbaar opstelt?
“Als je de onzekerheid voelt, maar de 
moed hebt om hetgeen te vertellen 
wat je eigenlijk spannend vindt om 
te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan 
ontslag indienen en een opdracht die 
niet doorgaat.”

Wat maakt dat kwetsbaar opstellen 
soms zo spannend is voor mensen?

IN DE KWETSBAARHEID 
LIGT DE BASISANGST OM 
AFGEWEZEN TE WORDEN

EN TE FALEN.

Maar de grap is hetgeen waar je bang 
voor bent dat trek je aan. Hoe meer 
angst je hebt om afgewezen te worden, 
hoe vaker je dit tegenkomt en je angst 
vergroot. Deze overtuiging over jezelf 
is een soort bril over hoe jij naar de 
wereld en naar jezelf kijkt. Als jij de
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hierdoor een negatieve beoordeling 
geven? Dat zijn allemaal dingen die 
door mijn hoofd spelen. Maar rationeel 
duw ik dat weg en ga ik ervoor. Als ik 
het echt niet weet of iets niet bij het 
programma past, dan geef ik het aan.”

Wat kan je als manager bijdragen 
aan het kwetsbaar opstellen van je 
medewerkers?
“Een manager met een autocratische 
leiderschapsstijl is niet in staat om 
zichzelf kwetsbaar op te stellen. En als 
je dat niet kunt, dan kun je dat ook niet 
terug verwachten van je medewerkers. 

Dus de tip is: 
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Hoe zorg je er als Action Learning 
coach voor dat mensen zich 
kwetsbaar opstellen? Wat is er voor 
nodig?
“Het eerste wat Hans van Buijten en ik 
mensen leren is een betere verbinding 
te maken. In een Action Learning sessie 
starten we met de opdracht om elkaar 
een minuut lang in de ogen aan te 
kijken. Er is moed voor nodig om dat te 
durven, maar zoals ik eerder al vertelde 
in dit interview, het zorgt voor een 
verdiepende relatie.

Daarnaast leren we mensen doorvragen 
naar de onderstroom, gedragsaspecten 
en intenties. Hiermee achterhalen we 
wat er nu echt speelt op de werkvloer.

We checken of ze zich veilig voelen. Als 
we iemand zien afhaken, dan brengen 
we dit ter sprake. Ook als we voelen 
dat er emoties spelen, 

brengen we dit naar voren. We zorgen 
ervoor dat we hier in de positie van de 
neutrale getuige blijven. We vragen in 
het algemeen: er speelt een emotie, 
herken je deze emotie en bij wie in 
deze groep is dit het geval? Soms zie 
je die emotie in de ogen van mensen 
maar willen ze er niets over zeggen. 
Dan is het ontzettend belangrijk dat te 
respecteren want als je gaat drukken 
dan creëer je juist een onveilige situatie.

Je moet mensen uitnodigen vanuit de 
verbinding aan te geven wat er speelt 
zonder dat ze zich gedwongen voelen. 
Dat begint bij het tonen van je eigen 
kwetsbaarheid. Daarom beginnen wij. 
Ik vraag altijd of ze willen laten weten 
als ze iets graag anders zien. Dat vind 
ik zelf ook best spannend. Welke 
feedback geven ze? Stel je voor dat ze 
iets vragen wat ik niet kan of dat niet bij 
het programma past en 

“BEGIN ZELF. BE THE 
CHANGE YOU WANT TO 
SEE IN YOUR TEAM!”
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7. WORD ACTION LEARNING COACH,  
EN INSPIREER ANDEREN

Haal ook na je studie profijt uit je 
MBA, inspireer anderen!

Zo’n twee en een half jaar stop je veel 
tijd in studeren. Maar wat als je straks 
klaar bent met je MBA en weer zeeën 
van tijd hebt? Uiteraard, je kunt zat 
leuke privédingen verzinnen om je 
tijd mee te vullen. Alleen wat doe je 
met al jouw opgebouwde kennis en 
ervaring naast dat je het toepast in 
jouw eigen praktijk? Juist, deel jouw 
kennis en ervaring met anderen als 
Action Learning Coach en inspireer. 

Hoe mooi is het om alles wat je in 
die twee en half jaar hebt geleerd 
over Action Learning, ook weer aan 
anderen over te brengen en ze in 
dit proces te begeleiden, zodat zij 
net als jij mooie resultaten voor 
zichzelf en hun organisatie boeken. 

Lees de ervaringen van alumni 
Willem Looije, Annemiek Beijer 
en Wilbert Moorman. Zij kozen 
ervoor zich na hun MBA door te 
ontwikkelen tot Action Learning 
Coach en vertellen wat voor hen 
de meerwaarde was om coach te 
worden. 

ZO HAAL JE OOK NA 
JE STUDIE PROFIJT 

UIT JE MBA!
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WILLEM LOOIJE MBA
Opleidingsmanager | De Haagse 
Hogeschool
“Ik ben een onderwijsman. Ik vind het 
leuk om met verschillende doelgroepen 
te werken, zowel met studenten als 
docenten. Ook wil ik graag de band 
vasthouden met Business School 
Nederland om zo mijn kennis en 
ervaringen te kunnen delen met huidige 
studenten. Een Action Learning sessie 
is voor mij echt geslaagd wanneer 
studenten zelf interventies plegen en 
ik als coach eigenlijk overbodig ben 
geworden.”

ANNEMIEK BEIJER MBA
Project programmamanager | 
Rijkskantoren SSC-ICT
“Action Learning heeft mij veel gebracht. 
Dat wil ik ook op anderen overbrengen. 
Het houdt mij daarnaast scherp en 
alert in mijn manier van leidinggeven. 
Een sessie is voor mij gelukt wanneer 
iedereen inhoudelijk goed is voorbereid, 
goed wordt bevraagd en tot inzicht 
komt. En wanneer iedereen elkaar 
vervolgens uitdaagt om doelen te 
stellen, zodat je echt iets met dat 
inzicht doet en tot resultaat komt. 
Hiervoor moet je uit je comfortzone 
stappen, uit je gewoonte.” 
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WILBERT MOORMAN MBA
Partner | Z11Made
“Ik was vroeger te veel met mijzelf 
bezig en had te weinig aandacht voor 
de ander. Door de MBA studie en Action 
Learning, ben ik erachter gekomen hoe 
inefficiënt dit is en hoeveel energie je 
hiermee verspilt. Als coach wil ik ervoor 
zorgen dat mensen daar eerder achter 
komen dan dat ik dat deed. Ongemak 
is inherent aan het Action Learning 
proces. Wanneer je met de hele groep 
een stapje kunt zetten in die curve, 
zodanig dat degene die zich er het 
minst senang bij voelt, 

toch bereid is om er energie in te 
steken, heb je een hele mooie sessie 
te pakken. Om dit te bereiken moe-
ten mensen zich veilig voelen en 
zich kwetsbaar durven op te stellen. 
Op deze momenten wordt echt de 
meerwaarde van kwetsbaarheid en 
daarmee Action Learning ingezien.”
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Het is onze passie om ‘great 
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verantwoordelijkheid.


