
Mount 
Everest 
is met 
8848 
meter 

weliswaar de hoogste 
bergtop van de 
wereld, maar volgens 
Katja Staartjes (54) 
zeker niet de zwaarste 
en moeilijkste om te be-
klimmen. En zij kan het 
weten, want ze beklom 
reuzen in Nepal, Tibet, 
Pakistan en Peru en tal-
loze toppen in de Alpen 
en Schotland. Als zwaar-
ste beproeving, maar 
tevens mooiste ervaring, 
noemt ze echter de 2000 
km lange ‘Nepal traver-
se’, een trektocht van 
119 loopdagen, dwars 
door de Nepalese 
Himalaya, die ze van 

2011 tot 2013 met haar klim- en 
levenspartner Henk Wesselius 
en een Sherpa ondernam. “We 
trokken deels door nooit betre-
den en zelfs verboden gebied, 
waarvan we niet konden weten 
wat ons te wachten stond. Met 
zoveel onzekere factoren moet je 
uiterst wendbaar zijn in je koers 
en grenzeloos vertrouwen heb-
ben, zowel in jezelf als in je part-
ner. Mijn expedities hebben veel 
parallellen met het bedrijfsleven 
waarin ik jarenlang als manager 
werkzaam was. Ook daar zijn 
vertrouwen, elkaar aanvullen 
en iets voor elkaar overhebben 
bepalend voor de samenwerking. 
En binnen organisaties moet je 
ook kunnen omgaan met veran-
deringen, cultuurverschillen en 
onzekerheid om tot resultaat te 
komen. In mijn lezingen neem 
ik het publiek met mijn beelden 
en klimervaringen mee naar de 
hoogste toppen van de wereld en 
vertel over het avontuur aan-
gaan, tegen je grenzen aanlopen 

en je evenwicht bewaren. 
Mijn doel is om 

via de metafo-
ren mensen in 
hun eigen or-
ganisaties te 
inspireren.”

Draagvlak 
is essenti-
eel
Voor de 
klimexpedi-
ties die ze 
zelf leidde, 

putte Katja ook 
uit haar eigen 

ervaringen in het 
bedrijfsleven. 
“Daar leerde ik 
het belang van 

draagvlak creëren 
bijvoorbeeld, en van 
open communice-

ren. Dat vraagt 
veel energie, 
maar is essenti-
eel om je team 
bij elkaar te 
houden.” Katja 

zegde haar vaste baan op voor 
het klimmen en werkte jaren in 
interim managementfuncties. Te-
genwoordig richt zij zich geheel 
op het inspireren van mensen en 
teams door middel van lezin-
gen, coaching en haar boeken. 
“Niemand hoeft van mij extreme 
dingen te doen, maar ik daag je 
wel uit om te kijken wat voor jou 
of je team haalbaar is. Heb het lef 
te kiezen en ga voor jouw ‘top’.” 

Andere wending
Katja en Henk moesten hun 
laatste grote expeditie in Nepal 
in 2015 afbreken vanwege de 
aardbeving die daar plaats-
vond. Ze besloten ter plekke de 
getro� en mensen te helpen bij 
de wederopbouw en dat doen ze 
tot op de dag van vandaag. Katja 
werd daarvoor zelfs tot goodwill 
ambassadeur van Nepal be-
noemd. “Het is dankbaar om iets 
terug te kunnen doen voor Nepal. 
Soms krijgt je leven een andere 
wending, en biedt dat nieuwe 
perspectieven voor persoonlijke 
groei.”

Meer informatie over Katja 
Staartjes vindt u op 
www.katjastaartjes.nl.
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Met passie naar de top

Opinie

Jac 
Buchholz

‘Wij  Limburgers’ 
en Trump

Een week of drie geleden stond er een 
opiniestukje in De Limburger van een 
uit Kerkrade afkomstige consultant 
die momenteel in de VS studeert. Die 
betoogde dat het begrijpelijk was dat 

Donald Trump als president van de Verenigde Sta-
ten was gekozen en dat ‘Wij Limburgers’, dat drom-
mels goed begrepen. Vervolgens kwam er weer de 
bekende Calimero-litanie over de elite in Den Haag 
en de arrogante Randstedelingen. En over dat 
arme Limburg, ‘het staartje van Nederland’.

Nu heb ik allereerst moeite met ‘Wij Limburgers’. 
Alsof we allemaal uit dezelfde mal komen, hetzelfde 
doen en denken. Lijkt me niet. Verder begrijp ik als 
Limburger – statistisch gezien ben ik dat natuur-
lijk wel – geen snars van de keuze voor Trump. 
Nee, Clinton was geen goed alternatief, maar de 
afgelopen maanden hebben duidelijk gemaakt dat 
kiezen voor Trump niet de meest verstandige zet is 
geweest, zacht uitgedrukt.

En dan dat eierschaal-op-je-hoofd-verhaal over 
het arme Limburg. Zo vergelijkt de schrijver de 
economische situatie in delen van de VS met veel 
Trump-aanhang met die van Limburg. Gebieden in 
de VS waar de werkloosheid hoog is. Nu zijn cijfers 
slechts cijfers, maar in april van dit jaar stond in 
deze krant een artikel waarin wordt vermeld dat 
Limburg een van de laagste werkloosheidcijfers 
van ons land heeft. Alleen Zeeland en Utrecht doen 
het beter. Een nogal kromme vergelijking dus. 
Daarnaast zijn er recente cijfers dat de economi-
sche groei in Limburg in de pas loopt met de rest 
van Nederland.

Tot zover de objectieve getallen. In mijn wat meer 
subjectieve perceptie gaat het helemaal niet zo 
slecht met Limburg. Natuurlijk is het lang niet 
overal ‘halleluja’, maar waar is dat wel. We liggen 
in de Euregio, een gebied met enorm veel potentie, 
qua economische kracht wellicht vergelijkbaar met 
de Randstad. Klein nadeel, die vervelende grenzen. 
Als ik verder om me heen kijk zie ik allerlei initi-
atieven van ondernemers om het bedrijfsleven in 
zijn algemeen of een bepaalde sector te versterken. 
Natuurlijk is steun van de overheden belangrijk, 
maar Limburgse ondernemers nemen het heft in 
handen en wachten niet af.
Bovendien zijn er de vier Brightlands Campussen: 
opnieuw een signaal dat er volop wordt ingezet op 
economische vooruitgang, op het binnenhalen van 
kennis en ervaring. Er is dus nogal wat reuring in 
de Limburgse economie.

Tot slot vraag ik me af hoe erg het gesteld is met 
die Randstedelijke arrogantie. Ik kom er tegen-
woordig wat minder vaak dan voorheen, maar 
ben nooit met dedain bejegend. Natuurlijk loop je 
wel eens een Amsterdamse of Rotterdamse eikel 
tegen het lijf, maar dat gebeurt me ook in Venlo of 
Maastricht.

Laat ik het zo stellen, iemand – Randstedeling of 
niet – mag gerust op me neer kijken, maar dan 
ziet hij of zij een hoofd zonder eierschaal dat niet 
onderdanig terug omhoog kijkt… 

Tekst: Willy Janssen
Beeld: Katja Staartjes

Katja Staartjes is 
de eerste Neder-
landse vrouw die 
de Mount Everest 
beklom. Op 26 okto-
ber is ze te gast bij 
Zuyd Hogeschool 
voor een bijzonde-
re lezing. Volgens 
de Overijsselse 
beleef je in moeilij-
ke expedities alle 
facetten van het 
leven en werken in 
een notendop. Met 
deze ervaringen wil 
ze mensen in hun 
eigen organisatie 
inspireren.
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Lezing

Op 26 oktober 2017 geeft Katja 
Staartjes voor alle belangstel-
lenden een lezing bij Zuyd 
Hogeschool (Ligne 1 - 6131 MT 
- Sittard).

Programma: 
14.40 uur ontvangst deelnemers
15.30 uur start lezing
16.30 uur pauze
17.00 uur hervatting lezing
17.45 uur borrel

Kosten: € 39,95 inclusief het 
boek ‘Top Inspiratie – Van droom 
tot succes’ van Katja Staartjes. 

Aanmelden: 
jacqueline.muller@zuyd.nl o.v.v. 
naam, functie, werkgever en 
factuuradres.


