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MET HARTSTOCHT NAAR DE TOP
Ze is de enige Nederlandse vrouw die op de top van de Mount Everest stond. Klimmen is nog
steeds een passie van interim-manager Katja Staartjes. Eind maart start haar expeditie naar een
hoge berg in Tibet. Daarnaast probeert ze via lezingen en haar zojuist verschenen boek
Top-inspiratie. Levenslessen van een bergbeklimmer mensen te bezielen hun eigen top te bereiken.
‘Ik wil jullie meenemen naar de top. Niet naar die van Mount Everest in de Himalaya, maar naar die van Gasherbrum I in Pakistan,
een expeditie die qua teamgeest interessanter was. Bij de Mount
Everest was het meer ieder voor zich.’ Aldus begint Katja Staartjes haar lezing met beelden voor een dertigtal ambtenaren van de
gemeente Barendrecht.
Staartjes is voor het middagprogramma van hun bezinningsdag ingehuurd omdat zij haar levenslessen als bergbeklimmer
vertaalt naar de werkvloer. Ze kan hiervoor ook putten uit haar
ervaringen als leidinggevende in dienstverband. Omdat die baan
moeilijk met bergexpedities te combineren viel, is ze sinds 1999
interim-manager.
Tijdens haar lezingen staat telkens een klimtocht centraal.
‘Een bergexpeditie is een geschikte metafoor voor een bedrijf,’ legt
ze de zaal uit, ‘omdat ook hier begrippen als concreet doel, passie,
uitdaging, teamgeest, communicatie, het zware werk verdelen,
prioriteiten stellen, timing en omgaan met tegenslag belangrijk
zijn voor succes.’
De Gasherbrum I beklom ze in 2004 met succes, vijf jaar
nadat ze als eerste en tot nu toe enige Nederlandse vrouw de roodwit-blauwe vlag liet wapperen op de top van de hoogste berg ter
wereld: de Everest.
Dat de Gasherbrum I minstens zo’n grote uitdaging is, blijkt
alleen al uit het feit dat een op de dertien klimmers er verongelukt – meer dan op de Mount Everest, omdat die technisch gezien
iets minder lastig is. Beide behoren tot de veertien bergen ter
wereld boven de 8000 meter, die allemaal in Azië liggen.
‘Een uitdaging is een concreet doel waar je ontzettend je

best voor moet doen,’ vertelt Staartjes vol vuur. ‘Het heeft altijd
te maken met grenzen verleggen. Er zit ook iets spannends aan:
gaat het lukken of niet? Pas bij tegenslag blijkt of je echt gemotiveerd bent. Ongeveer eenderde van de klimmers geeft het op, niet
omdat ze lichamelijk niet sterk genoeg zijn, maar mentaal niet.
Dan blijkt bijvoorbeeld dat ze niet gemotiveerd genoeg zijn om
een ﬂink aantal dagen in het basiskamp te verlummelen vanwege
noodweer.’
Adembenemende beelden begeleiden haar verhaal. Niet
alleen in ﬁguurlijke zin, zoals een spectaculaire zonsopkomst vanuit kamp 3, maar soms ook letterlijk, bijvoorbeeld van een smal
laddertje over een gletsjerspleet van zo’n vier meter breed of een
steile rotswand die alleen met behulp van haken en touw begaanbaar is en waarbij een gapende afgrond lonkt. ‘Wat is jullie uitdaging?’ vraagt ze aan de zaal. ‘Eerst even de lunch laten zakken,’
antwoordt een besnorde man in een houthakkershemd. ‘Meer
samenwerken met andere afdelingen,’ oppert een collega. ‘Een
kleintje op de wereld zetten,’ roept een vrouwelijke ambtenaar.
‘Wat is nodig voor een topprestatie?’ vraagt Staartjes even
later aan haar publiek, dat vol bewondering aan haar lippen
hangt. ‘Passie én ambitie,’ geeft ze meteen zelf als antwoord. ‘Passie heeft met hartstocht te maken en ambitie met eerzucht. Beide
zijn onontbeerlijk om de top van je kunnen te bereiken.’
Het begrip angst komt vanzelfsprekend ook aan bod. ‘Uit
angst wordt vaak te weinig risico genomen,’ poneert Staartjes.
‘Maar er is geen top zonder risico. Al zul je mij nooit horen zeggen: neem elk risico. Angst kan een belangrijk waarschuwingssignaal zijn: tot hier en niet verder. Maar er zijn ook angsten waar
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