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In je eentje ga je misschien sneller, samen kom je uiteindelijk 

verder. Maar effectief samenwerken is een forse uitdaging. 

Het begint al bij het doel: ben je op pad naar dezelfde top? 

Welke route kies je? Hoe overbrug je verschillen? Kun je elkaars 

sterke punten inzetten en elkaars zwakke punten opvangen? 

Het is de kunst om alles uit je team te halen, zodat je samen 

het maximale realiseert. Hoe word je kortom een topteam? 

Bergbeklimmer Katja Staartjes beschrijft 18 pijlers die van 

een team een topteam maken. Hierbij wordt het expeditie-

klimmen als metafoor ingezet. Hoog in de bergen leef je op het 

scherpst van de snede; het is de ultieme plek om persoonlijk 

leiderschap en teamwork te testen. Hoe je samen bergen 

verzet wordt krachtig geïllustreerd door bergsportfotograaf 

Menno Boermans.

Deze preview van TOPTEAMS bevat een ingekorte versie van het 

hoofdstuk BASISKAMP, met de pijlers energie, communicatie 

en veerkracht. Het boek Topteams komt eind 2017 uit. 

SAMEN BERGEN VERZETTEN
De wereld lijkt steeds complexer te worden. We moeten onze weg 
vinden in globalisering en de veranderingen op gebied van technologie 
en digitalisering. De aarde warmt op en raakt uitgeput. Dat vraagt 
andere businessmodellen en werkmethoden, waarbij vereenvoudiging, 
wendbaarheid en samenwerking steeds belangrijker worden. Om deze 
grensverleggende prestaties mogelijk te maken zijn topteams nodig.
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Om een bergreus van 7000 of 8000 
meter te beklimmen moet je geac-
climatiseerd zijn; gewend aan de 
steeds ijlere lucht. Het lichaam heeft 
daarvoor een paar weken nodig. 
Als uitvalsbasis wordt daarom aan 
de voet van de berg een basiskamp 
ingericht, meestal tussen de 4500 
en 5600 meter hoogte. Na elke 
klimronde – die enkele dagen duurt – 
dalen we af om te herstellen. Na een 
aantal klimrondes zijn we voldoende 
gewend aan het zuurstoftekort en 
gereed voor de daadwerkelijke top-
poging. In deze klimexpedities vervult 
het basiskamp een majeure rol.

Maar, denk je misschien: ‘Ik ben 
eraan gewend doorlopend aan het 
werk te zijn, dan hoef ik toch niet te 
herstellen?’ Juist wel! Des te meer je 
voortdurend onderweg en druk bent, 
des te  belangrijker om ‘basiskamp-
momenten’ in te lassen. Een dag 
waarop je kunt bijtanken, rusten, 

goed eten en bijpraten. Waarop je 
even afstand neemt en weer overzicht 
krijgt over alles. Juist voor teams 
waar teamleden constant in- en uit-
vliegen moet je geregeld ontmoetings-
momenten plannen, op kantoor of op 
een andere inspirerende plek. 

Tijdens onze expedities is er geregeld 
sprake van extreem weer, een 
infectie of een ongelukje. Hobbels en 
tegenvallers horen bij het dagelijks 
leven. Dit zijn de momenten waar 
het aankomt op veerkracht; zonder 
incasseringsvermogen, meebewegen 
en doorzetten kom je nergens. 
Juist omdat het leven vol tegenvallers 
zit, is het belangrijk een basiskamp 
te creëren.

BASISKAMP VEERKRACHTIG OPLADEN
Waar is je basis? De plek waar je energie oplaadt. Waar je op je gemak 
bent en gelachen wordt. En waar echt de tijd wordt genomen voor 
communicatie; voor de dialoog en quality time. 

ENERGIE

Energieke teams zijn aanstekelijk: ze stralen 
enthousiasme en ambitie uit en zijn actief. Er wordt  
initiatief genomen, er wordt hard gewerkt en vooral 
wordt er resultaat geboekt. Maar ook is er ruimte 

voor rust, even afstand nemen.

COMMUNICATIE

Open met elkaar communiceren is een grote 
uitdaging: het vraagt zorgvuldigheid en empathie om 
goed te zenden en te ontvangen. Heb ook oog voor 
de onderstroom, datgene wat niet gezegd wordt, 

maar wel speelt binnen het team.

VEERKRACHT

Veerkrachtige teams laten zich niet uit het veld 
slaan door moeilijkheden: ze blijven niet hangen in 
gezeur maar accepteren de situatie. En kijken 
vervolgens op een positieve manier naar oplossingen 
om zo goed mogelijk verder te gaan.
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acclimatisatie – de Mount Everest 
beklimmen of dit elke week herhalen 
is ook onmogelijk. En dus moet je af 
en toe stoppen, echt opladen. Zie het 
als noodzakelijk onderhoud. In onze 
beklimmingen is er maar één manier: 
bijkomen in het basiskamp. Om de 
energie blijvend te laten stromen.

We zijn in het dagelijks leven weleens 
geneigd onze basisenergie te vergeten: 
regelmatig en gezond eten. Tijdens 
onze expedities op hoogte is dit een 
uitdaging op zich: door het zuurstof-
tekort werkt onze spijsvertering maar 
gedeeltelijk. Het lichaam prioriteert. 
Het bloed gaat eerst naar de primaire 
organen: hersenen, hart en longen. 
En dus gaat er minder bloed naar 
je maag en darmen, waardoor het 
voedsel niet goed verteerd wordt. Je 
hebt trouwens ook geen eetlust. Toch 
ben je geneigd te denken: ‘ik ben de 
hele dag aan het klimmen, dan moet 
ik toch voldoende eten?’ Inderdaad 
is je energieniveau ver beneden peil, 
maar het lichaam kan de voeding 
simpelweg niet goed verwerken. 
Overgeven is dan ook iets wat vaak 
voorkomt bij klimmers op hoogte. 

Verder verandert je smaak: dat wat je 
op zeeniveau lekker vindt, kan leiden 
tot kokhalzen op de berg. De enige 
manier om uit te vinden wat je op 
hoogte wel en niet kunt eten, is goed 
luisteren naar jezelf, in contact staan 
met je binnenste. En proefondervin-
delijk ervaren wat je nog kunt eten 
daarboven. 

Het basiskamp is de laagst gelegen 
plek in de beklimming. En dus is er 
meer zuurstof. Dat is niet alleen goed 
om uit te rusten, ook komt de eetlust 
terug. Hier kunnen we bijeten en 
aansterken. Welke voedingsmiddelen 
favoriet zijn in het basiskamp en 
hogerop de berg, verschilt per 
teamlid. Zoals ook de energiegevers 
en energienemers verschillen van 
persoon tot persoon. Iedereen is 
anders. Het is dan ook een voordeel 
als we onszelf én elkaar echt kennen. 
Daardoor laden we onze energie 
beter op en dat vergroot de kans op 
een topprestatie. 

Energieke teams zijn aanstekelijk; ze 
stralen enthousiasme en ambitie uit. 
Er is een positieve sfeer en onderlinge 
binding. Kortom: een constructief 
teamklimaat. Bovenal zijn deze teams 
actief. Er wordt niet alleen gepraat 
en gelachen. In deze teams wordt 
initiatief genomen, wordt hard gewerkt 
en… wordt resultaat geboekt.

Eenmaal onderweg naar het 
gezamenlijke doel is het zaak om de 
teamspirit vast te houden. Een forse 
uitdaging, zeker naarmate de tijd 
vordert. In meer of mindere mate 
ontmoeten we immers allemaal irri-
taties, teleurstellingen en tegenwind. 
Energie vervliegt snel. 

Hoe kun je energie vasthouden bij 
jezelf en binnen je team? Het is 

belangrijk om zicht te hebben 
op je eigen energiebalans: wie of 
wat zijn je energiegevers? En je 
energienemers? Kortom: waardoor 
word je batterij opgeladen en wat 
veroorzaakt juist het energielek, 
waardoor je je totaal leeg getrokken 
voelt? Hoe zit dat op het werk? En 
thuis? En weet je van elkaar hoe dit 
ligt? Het is vervolgens belangrijk 
om ervoor te zorgen dat de balans 
positief doorslaat naar datgene waar 
je energie van krijgt.

Oké, je weet wat je positieve energie 
geeft en je doet dit met grote bevlogen-
heid. Het liefste ga je de hele dag 
door. Dat lijkt de tendens in onze 24-
uurs economie: constant doorrennen 
op topsnelheid. Dat houdt echter 
niemand vol. In één ruk – zonder 

ENERGIE

De aankomst in het basiskamp, aan de voet van de berg, 
markeert een mijlpaal in een expeditie. Het is een moment van 
opwinding en positieve energie. Vaak hebben we een lange 
trektocht achter de rug en daarvoor de maandenlange voor-
bereiding. Hier hebben we al die tijd naar toe gewerkt: 
de beklimming kan eindelijk beginnen! 

Energie 
vervliegt 

snel



Expeditie Manaslu (8163 meter). Ruim twee weken geleden 
zijn we met ons team gearriveerd aan de voet van de 
bergreus Manaslu, de op zeven na hoogste top ter wereld. 
Op 4800 meter hebben we ons basiskamp opgeslagen, met 
prachtig uitzicht op de bergflanken. We hebben inmiddels 
drie klimrondes achter de rug en bereikten een hoogte van 
6700 meter. In de afdaling van de laatste ronde, drie
dagen geleden, zagen we geen hand voor ogen en gesloopt 
kwamen we beneden. Menno en Dawa, onze steun en 
toeverlaat op de basis, kwamen ons tegemoet op de gletsjer 
met warme thee; precies de oppepper die we nodig hadden.
Het is onmogelijk om lang boven de 6000 meter te blijven; 
je verzwakt doordat het lichaam – wegens  het tekort aan 
zuurstof – spiercellen gaat afbreken. Dus gaan we na elke 
klimronde van een paar dagen terug naar het basiskamp 
om op te laden. Niet alleen de ‘dikke’ lucht is weldadig, ook 
de hogere temperatuur. Herstellen doen we verder door 
flink bij te eten en rustig aan te doen. Dat laatste is voor 
mij een uitdaging. Zelfs op expeditie heb ik het gevoel dat 
ik altijd wat ‘moet’. Logistieke voorbereidingen rondom 
materiaal en planning, interpretatie van weerberichten, 
afstemming met Nederland; ik ben voor m’n gevoel nooit 
klaar. Thuis blijf ik doordraven, maar hier, op een hoogte 
gelijk aan de Mont Blanc kom ik mezelf tegen. Ik heb geen 
andere keus dan het toch echt rustiger aan doen. Kortom, 
een goede onthaastingskuur: relax!
En dus brengen we flink wat tijd door met kletsen, een 
kaartje leggen of een ander spel spelen. Met Menno en 
Niels erbij is plezier verzekerd, er wordt heel wat afgelachen. 
Verder biedt het basiskamp momenten om belangrijke 
onderwerpen te bespreken, zoals de klimstrategie of hoe 
het echt gaat. Niet alleen het klimmen, maar juist al deze 
gezamenlijke uren op de basis zijn belangrijk voor de 
teamgeest. En geven energie. Zodat we straks opgeladen 
onze route kunnen vervolgen.

 /ZUURSTOF BIJTANKEN
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Energie is 
de brandstof
voor 
het team
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gebracht worden. Doe dat empathisch, 
met open vizier, en wees helder.
Zachte heelmeesters maken stinken-
de wonden.

Extreme omstandigheden 

Hoe staat het met de communicatie 
tijdens een expeditie? Ik zou willen 
stellen: hoe extremer de omstandig-
heden, hoe simpeler het wordt. In een 
loeiende storm verstaan we elkaar 
nauwelijks. In die omstandigheden 
moet je niet te veel woorden verspillen, 
maar duidelijk communiceren, soms 
via gebaren. Zijn we met elkaar 
verbonden via een touw in een steile 
klimroute, dan komt het voor dat we 
elkaar zowel niet meer kunnen horen 
als zien. Dan communiceren we via 
een teken, een schreeuw of een ruk 
aan het touw. Op een bergreus maken 
we gebruik van portofoons, maar ook 
dan zijn afspraken nodig over de te 
gebruiken codes of woorden. 
In extreme omstandigheden heeft 
een uitgebreid gesprek geen enkele 
zin. Hetzelfde geldt als je tegen je 
grenzen aanloopt. En dat punt bereik 
je op grote hoogte veel eerder dan 
op zeeniveau. Daar komt nog eens 
bij dat je in de ijle lucht sowieso niet 
normaal en volledig functioneert.
Kortom: onder extreme omstandig-
heden wordt de communicatie 

idealiter kort, krachtig en functioneel. 

Geldt dat niet ook voor tegenwoordige 
virtuele teams? Teamleden zitten 
op diverse plekken over de wereld 
en voeren overleg via de nieuwste 
technologieën. Met zes man digitaal 
overleggen vraagt ook om effectieve 
en efficiënte communicatie. 
Een procesgesprek – bijvoorbeeld 
feedback geven, of de onderstroom 
aan de orde stellen – vraagt om een 
juiste timing. Eigenlijk net als tijdens 
een expeditie. Wij stellen ‘procesge-
sprekken’ uit tot het basiskamp, waar 
we rustig de tijd kunnen nemen, en 
we allen weer wat beter functioneren. 
Soms is zelfs het basiskamp niet de 
plek om iets uit te praten. Dan be-
sluit ik de dialoog pas in Nederland 
te voeren, op een geschikt moment. 
Dan is de kunst om van uitstel geen 
afstel te maken.

Zoals er legio haperingen zijn, zo 
veelzijdig zijn ook de gevolgen: er 
ontstaan misverstanden of er gaat 
inhoudelijk wat mis. Op procesniveau 
kan het leiden tot minder betrokken-
heid, tot verdeeldheid of een verziekte 
sfeer, om enkele gevolgen te noemen.

Als je onderling verbinding wilt 
maken, een goede teamspirit wilt 
creëren en effectief wilt samenwerken, 
is open communicatie vereist. Om 
een ambitieus gezamenlijk doel te 
realiseren, moet je daarom zorgen 
dat de onderlinge communicatie 
op orde is.

Als ik kijk naar teams en organisaties, 
schort het nogal eens aan die ver-
bindende communicatie. Hoe kun je 
beter verbinden?

-  Luister met aandacht. Probeer  
de ander te begrijpen in plaats van 
direct te reageren of te oordelen. 

-  Vraag door en vat samen wat de 
ander gezegd heeft.

-  Communiceer duidelijk, maar wees 
wel tactvol als het gaat om gevoelig-
heden of ergernissen. 

-  Geef opbouwende feedback voordat 
de situatie ontaardt in een conflict.

-  Opbouwende feedback geven doe je 
feitelijk en bemoedigend vanuit wat 
je ziet in het hier en nu. Dus vanuit 
gedrag in plaats van een aanval op 
de persoon. 

-  Feedback ontvangen doe je door 
jezelf niet direct te verdedigen en 
door niet in de tegenaanval te gaan. 
Wees nieuwsgierig naar wat de 
ander te zeggen heeft!

-   Soms moet ook slecht nieuws
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COMMUNICATIE

Gebrekkige communicatie is nogal eens een bron van ergernis 
binnen teams en organisaties. Informatie wordt niet gedeeld, 
er wordt langs elkaar heen gepraat, over elkaar gepraat of hele-
maal niet gesproken. Of er is een onderstroom: wat gezegd 
wordt, komt niet overeen met wat er echt speelt.
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Expeditie Gasherbrum 1 (8068 meter). Het loopt niet 
lekker binnen het team; ons Pakistaanse teamlid Sajjad zit 
niet goed in z’n vel. Hij blijft maar klagen: we vertrekken te 
vroeg, hij heeft buikpijn of er ligt te veel sneeuw. Hij gaat 
wel mee op pad, maar na een paar uur begint het klagen 
opnieuw. Ons bekruipt inmiddels het gevoel dat hij niet 
achter deze beklimming staat. Sterker nog, dat hij bang is. 
Laten we wel wezen, voor Pakistaanse begrippen verdienen 
de mannen in deze 2 maanden durende onderneming 
een vermogen. Maar als je alleen werkt voor het geld, dan 
wordt het niets. Toch?
En dus wordt ’t hoog tijd dat we Sajjads gedrag bespreken. 
Een open gesprek voeren tijdens de klim is echter onmogelijk. 
En ook in de hoogtekampen gaat dit niet; de ijle lucht speelt 
ons te veel parten. Dé plek voor een dergelijke dialoog is 
het basiskamp. Een paar dagen geleden deed zich een 
geschikt moment voor en stelden we Sajjads houding aan 
de orde. Het was een lastig gesprek, niet in de laatste plaats 
door het cultuurverschil. De conclusie: Sajjad herkende 
zich niet in het door ons geschetste beeld. Hij wilde graag 
met ons verder klimmen en beloofde zich meer in te zetten. 
We twijfelden, maar gaven hem een kans. We hadden dit 
tenslotte niet eerder besproken.
Het liep anders. Door het slechte weer zijn we nog steeds in 
het basiskamp op 5150 meter, wachtend op beter weer. 
Vanmorgen meldde Sajjad opnieuw buikpijn, waarop we 
de arts van een Duits team raadpleegden. De diagnose: 
nierstenen. Dit betekent dat Sajjad niet verder klimt: het 
risico is te groot. Als expeditieleider moest ik dit besluit 
nemen – en dus het slechtnieuwsgesprek met hem voeren. 
We spraken een uur in de grote tent. Sajjad is het er niet 
mee eens dat hij moet stoppen. Toch gaan we het zo doen. 
Dit soort gesprekken vind ik lastig. En hier zeker, vanwege 
het verschil in taal en cultuur. Verder heb ik door de hoogte 
minder energie en word sneller emotioneel. Ik ben dan ook 
kapot, zowel van het besluit als het gesprek.  

 /MOEIZAME GESPREKKEN OP HOOGTE



s

Luisteren naar wat niet gezegd wordt:
soms is de onderstroom belangrijker 
dan de woordenstroom
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of hoogteziekte. Door de ijle lucht 
functioneert het lijf minder en zijn 
we vatbaarder.

Om het onder uitdagende omstandig-
heden vol te houden, moet je intrinsiek 
gemotiveerd zijn en over mentale 
weerbaarheid beschikken. En dat je 
flink op de proef wordt gesteld 
tijdens een klimexpeditie is zeker, 
zowel tijdens de beklimming als de 
periodes in het basiskamp. Ik heb 
diverse klimmers zien afhaken; ze 
kwamen alleen voor de top, niet voor 
de gezamenlijke reis. En hielden geen 
rekening met alles wat ze op hun 
weg tegen zouden kunnen komen. 
Ze waren onvoldoende gemotiveerd 
en geestelijk niet sterk genoeg om met 
al het ‘gedoe’ en de moeilijkheden 
om te gaan. Natuurlijk, iedereen baalt 
bij forse tegenwind. Het gaat echter 
mis als je blijft hangen in ineffectief 
gedrag als klagen, kniezen en 
passiviteit. En vooral moet je elkaar 
niet verder in de put praten.

Wat kun je wel doen? Hoe kun je 
weerbaarder worden? Het begint met 

het onder ogen zien van de situatie. 
Kun je deze aanvaarden? Kun je het 
gebeurde echt loslaten en het NU 
accepteren? Dat kan even duren. 
Met relativering kan de sfeer vaak 
ten goede worden gekeerd binnen 
de groep. En humor op het juiste 
moment is goud waard. Kun je ook 
praktisch iets doen? Wellicht kan 
de route of de planning worden bij-
gesteld? Of kan er iets anders worden 
ondernomen om de tegenslag te 
boven te komen? Daarna gaat het 
vooral om een positieve instelling 
en pro-activiteit. Vertrouwen op 
jezelf, op elkaar en de situatie. Naar 
voren kijken en blijven geloven in 
de missie.

Om een uitdagend doel te realiseren, 
is veerkracht nodig.

In een expeditie zitten we regelmatig 
dagen vast vanwege storm, te veel 
sneeuw of lawinegevaar. Als we pech 
hebben is dat in een hoogtekamp, 
en liggen we maar te wachten in 
die piepkleine tent. Beter is het te 
doen in het basiskamp: daar zijn de 
omstandigheden minder extreem; 
een hogere temperatuur, beter eten 
en meer voorzieningen. Maar ook 
dan kunnen we onze borst natmaken, 
als de omstandigheden het toelaten 
opnieuw op pad te gaan. De route 
en tenten hogerop zijn bijvoorbeeld 
ingesneeuwd. We zijn dan uren bezig 
om het spoor en onze onderkomens 
uit te graven. Of het heeft zo hard 
gestormd, dat de tenten van een 
hoogtekamp zijn weggewaaid, 
met spullen en al. Obstakels zoals 

gletsjerspleten kunnen verder zorgen 
voor onaangename verrassingen: 
we zien de spleten niet met een laagje 
sneeuw er overheen en we lopen het 
risico erin te vallen. Of de spleten zijn 
wel zichtbaar – vreselijke muilen die 
je gapend aankijken – maar ze zijn te 
breed geworden door de neerwaartse 
beweging van de gletsjer of door 
warmer weer. Tja, en dan lukt het 
niet meer om eroverheen te springen. 

Tot slot zijn er de gezondheids-
probleempjes. Er is altijd wel een 
klimmer die iets mankeert: 
verkoudheid, kiespijn, een infectie 
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VEERKRACHT

Je kunt alles prachtig bedenken en plannen. Maar de realiteit 
van alle dag is anders. Dat geldt zeker voor klimexpedities. 
Het verloop wordt in grote mate bepaald door de weers- en 
terreinomstandigheden, zaken waar we geen enkele invloed 
op hebben.  

Iedereen ontmoet
 tegenwind

Humor doet 
wonderen
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 /POSITIEF MEEBEWEGEN

Expeditie Manaslu (8163 meter), herkansing. Ik open m’n 
ogen en zie het tentdoek. Eigenlijk weet ik al genoeg, maar 
toch wurm ik mijn hoofd uit de dichtgesnoerde slaapzak om 
beter te kunnen horen. Zacht getik op het doek: opnieuw 
sneeuw. Hoeveel zou er zijn gevallen vannacht? De huidige 
omstandigheden vormen een groot contrast met die van vier 
maanden terug. Toen klommen we op dezelfde bergreus met 
ons team van zeven. Het hoogst haalbare was 7700 meter. 
Nu zijn we terug voor de herkansing; Henk, ik en Lobsang, 
onze kok in het basiskamp. Sinds we drie weken geleden 
arriveerden, hebben we nog maar weinig klaargespeeld; 
alleen kamp 1 staat, op 5700 meter. Veertien dagen geleden 
begon het te sneeuwen en inmiddels is er een pak van vier 
meter gevallen. Stel je eens voor: vier meter! Hoe vind je je 
tent terug daarboven?
Dat vroegen wij ons ook af, dus we klommen intussen twee 
maal omhoog naar kamp 1 om de situatie te inspecteren. 
Beide keren bleek de tent verzwolgen. Hij moest compleet 
worden uitgegraven en verplaatst. Een hele toer, vooral de 
eerste keer, want hilarisch genoeg lag de sneeuwschep in 
de tent. De opluchting was groot toen beide keren bleek dat 
het tentdoek en de stokken het hadden gehouden onder het 
gewicht van de sneeuwmassa.  
Inmiddels zitten we alweer vier dagen in het basiskamp op 
4800 meter en het sneeuwt maar door. Dat wachten op beter 
weer is behoorlijk frustrerend, maar biedt me tegelijkertijd 
de noodzakelijke rust. We kunnen immers niets veranderen 
aan de omstandigheden; te midden van die grootse bergen 
zijn we slechts nietige wezens. Daardoor kan ik de situatie 
accepteren. Focus houden lukt ook prima, dat kan ik als de 
beste. Soms overvalt me de twijfel of de top nog haalbaar is, 
gezien onze beperkte acclimatisatie. Gelukkig houdt Henk de 
sfeer erin. Verder hebben we krachten gebundeld met twee 
andere teams en overleggen dagelijks over bijstelling van het 
klimplan. Een positieve houding en meebewegen vergroot 
de kans op de top.
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Energie is  
De moed 

hebben van koers 
te veranderen



      

TOPTEAMS is een samenwerking tussen 

auteur Katja Staartjes en fotograaf 

Menno Boermans. De ervaringen van deze 

bergbeklimmers bieden inspiratie op 

gebied van leiderschap, samenwerken 

en verandermanagement. 

Het boek Topteams zal eind 2017 

verschijnen. Je kunt het nu al 

reserveren via www.vakmedianetshop.nl/

boeken/topteams.
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KATJA STAARTJES

bereikte de top van 
Mount Everest als eerste 
Nederlandse vrouw. 
Sindsdien is zij op pad als 
expeditieleider in kleine 
teams. Zij combineert 
haar inzichten uit het 
hooggebergte rondom 
leiderschap en teamwork 
met haar eerdere 
management-ervaring. 
En deelt die als spreker 
en auteur. Daarnaast 
werkt zij als trainer/coach.

MENNO BOERMANS

beklimt met een camera 
grijpklaar bergen over 
de hele wereld, om er 
daarna vanaf te skiën, 
rennen, fietsen of vliegen. 
Zijn foto’s worden inter-
nationaal gepubliceerd, 
onder andere in National 
Geographic. In Alaska 
en Zwitserland werkt 
hij als paramedicus bij 
de reddingsdienst, een 
baan waar teamgeest 
cruciaal is.

IN DE BERGEN LEEF JE OP ’T SCHERPST VAN DE SNEDE. DAT GEEFT WAARDEVOLLE INZICHTEN 
OP GEBIED VAN LEIDERSCHAP, SAMENWERKEN EN VERANDERMANAGEMENT. 


