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Een ontdekkings-
tocht naar nieuw  
leiderschap

In het afgelopen halfjaar interviewde ik zeven leidinggevenden die  

succesvol leidinggeven aan vernieuwing in hun organisatie. Wat doen 

zij in de dagelijkse praktijk? Door welke principes laten zij zich leiden? 

Wat kunnen andere leidinggevenden van hen leren? Met deze vragen 

startte ik het From The Field Project.

Mirjam Boxen

vernieuwende praktijk eruit moet zien en wat dit  
betekent voor leiderschap dat vernieuwing en innova
tie stimuleert, zijn al veel boeken geschreven. De  
elkaar opvolgende trends van coachend, dienend, adap
tief en agile leiderschap bieden alle waardevolle ingre
diënten om succesvol leiding te geven in organisaties 
die doorlopend moeten verbeteren en vernieuwen. 
Maar kennis wordt pas waardevol als zij toepassing 
krijgt in de dagelijkse praktijk; als inspiratie wordt om
gezet in concrete acties. Pas dan krijgt leiderschap de 
kenmerken van vernieuwend leiderschap: leiderschap 
dat de juiste richting bepaalt en waardevol werk  
creëert, dat stakeholders engageert en ze verantwoor
delijk houdt voor hun acties, dat zorgt voor effectieve 
processen en systemen, relaties onderhoudt en  
vertrouwen creëert (naar Anderson & Adams, 2015). 

En daar zit de crux: onze ingesleten gewoonten, gebrek 
aan tijd en doorlopende focus op korte termijn resul
taten staan een blijvende shift naar vernieuwend  
leiderschap in de weg. Maar als we onze organisaties 
duurzaam willen vernieuwen, is die shift mijns inziens 
noodzakelijk. En daarin ligt de aanleiding voor het 
From The Field Project: een veldonderzoek naar wat 
succesvol vernieuwende leidinggevenden doen, juist 
in de praktijk van alledag. 

De uitdagingen van de geïnterviewden
De noodzaak van ‘ander leiderschap’ werd in alle  
zeven interviews duidelijk. Dat betekent vooral een 

Een paar weken geleden vertelde iemand mij dat ik de 
ideale roots heb voor het werk dat ik doe. Ik reageer
de verbaasd, want ik beschouw mijn achtergrond niet 
als iets bijzonders. Grofweg zou je mijn familie kun
nen opdelen in drieën: een derde gedeelte is techneut, 
een derde is docent, een derde is boer. ‘Ja’, zei mijn  
gespreksgenoot, ‘precies. Techneuten willen weten hoe 
iets werkt, leraren geven graag kennis door, boeren  
willen iets laten groeien. Dat is precies wat jij ook doet, 
toch?’
 
Tijdens het schrijven van dit artikel moest ik weer aan 
dat gesprekje denken. Want eigenlijk zijn deze drie  
elementen precies de drie pijlers van het From The 
Field Project (zie kader pag. 32).

Het From The Field Project begon met de nieuwsgie
righeid van de techneut. Het is mijn werk om leiders 
te helpen succesvolle verandering te bereiken. Ik help 
ze hun strategie te vertalen naar concreet gedrag én ik 
help ze dat gewenste gedrag te realiseren. Steeds vaker 
is die strategie gericht op vernieuwing, innovatie en 
talentontwikkeling. Gezien de ontwikkelingen in 
markt en maatschappij is dat ook noodzakelijk. Tege
lijkertijd zie ik in mijn praktijk hoe moeilijk het is om 
dat ‘gewenste gedrag’ te vertalen in dagelijkse, daad
werkelijk vernieuwende acties.

Verandering en vernieuwing komen tot stand in de  
dagelijkse praktijk (Ardon, 2011). Over hoe die  
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• Technologische ontwikkelingen. De Nationale  
Bewegwijzeringsdienst kijkt bijvoorbeeld naar de 
impact van navigatie via apps op het plaatsen van 
bewegwijzeringsborden. Verder in de toekomst 
wordt de invloed van de zelfrijdende auto relevant.

• Duurzaamheidsvraagstukken. De binnenvaart
sector gebruikt bijvoorbeeld data om hun vervoer 
efficiënter te maken en doet inspanningen om 
meer duurzame brandstoffen te verbruiken.

• Geografische ontwikkelingen. Voor Defensie is  
militair optreden in een missiegebied complexer 
geworden dan voorheen, waardoor operaties  
anders moeten worden geleid dan voorheen.

Ontwikkelingen in de externe omgeving van de orga
nisatie, leveren ook interne uitdagingen op. Om er  
enkele te noemen:

• Medewerkers helpen hun skills uptodate te  
houden, om te blijven voldoen aan de vraag van 
klanten en de stand van de (technologische)  
mogelijkheden. Zo geeft Atos leiding aan digitale 
transformatie bij klanten. Dat trekt een wissel op 
medewerkers: zij moeten zich snel nieuwe infor
matie eigen maken.

• Een verschuiving van meer korte termijn, winst
gericht werken naar meer lange termijn, waarde
toevoegend denken, om recht te doen aan de roep 
van klanten om integer en maatschappelijk  
verantwoord handelen van organisaties.

• Vergroten van acceptatie van technologie en  
vergroten van samenwerking tussen afdelingen 
om de waarde van technologische én menselijke 
mogelijkheden optimaal te benutten. Of, zoals de 
geïnterviewde Walter Broersma (Plug & Play Tech 
Centre) dat benoemt: de realisatie dat ‘techno logie 
niets doet zonder dat mensen er iets mee doen’. 

Kortom, om aan zowel externe als interne uitda gingen 
het hoofd te bieden, dient de rol van leidinggevenden 
een andere te zijn dan drie, vijf of tien jaar geleden. Je 
kunt als directeur niet hetzelfde blijven doen onder 
het mom van ‘zo doe ik dat al 20 jaar’. Wat dat andere 
doen dan is, en Hoe je dat andere doet – daar gingen 
de interviews over.

Bevindingen uit de interviews: zeven 
rode draden
Binnen de diversiteit aan geïnterviewden en hun ver
halen, zijn rode draden te ontdekken over dat ‘wat’ en 
‘hoe’ van vernieuwend leiderschap. Deze rode draden 
worden hierna besproken. 

1. Buiten verbinden met binnen
‘Doorlopend technologische mogelijkheden verken
nen.’ ‘In gesprek gaan met reizigers.’ ‘Collega’s actief 
bevragen op de signalen uit de markt.’ Dit zijn enkele 
antwoorden die de geïnterviewden geven op de vraag 
hoe zij omgaan met de snel veranderende context van 
hun organisaties. De meeste geïnterviewden hebben 

Wat is het From The Field Project?
In het From The Field Project interviewde ik zeven leidinggeven
den, in de periode van februari tot en met mei 2019. Het doel 
van de interviewreeks was om concrete aanwijzingen te verza
melen om vernieuwend leiderschap vorm te geven in de dage
lijkse praktijk, om daarmee andere leidinggevenden en profes
sionals werkzaam in leiderschapsontwikkeling handvatten te 
bieden voor het vormgeven van hún praktijk. Alle geïnterview
de leidinggevenden geven succesvol leiding aan vernieuwing, 
wat zichtbaar is in de resultaten die zij bereiken en in de erken
ning die zij krijgen van medewerkers. Zij werken in zeven ver
schillende sectoren, zijn tussen de 2950+ jaar oud en hebben 
verschillende culturele en opleidingsachtergronden. 

De geïnterviewden
Date Reitsema is Global Director Employee Experience bij Atos. 
Date beet het spits af van de interviewreeks. Zijn eigenheid bin
nen de corporate culture van Atos is opvallend.
Stefan Meeusen is directeur/bestuurder van NPRC, een binnen
vaartcoöperatie in de Rotterdamse haven. NPRC heeft tevens 
vestigingen in Duitsland, Frankrijk en België.
Amir Sabirović is director van Symphony. Symphony heeft zijn 
roots in Silicon Valley en helpt bedrijven bij hun digitale trans
formatie.
Sabine Kern is directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst 
in Utrecht. Zij was ambtenaar van het jaar in 2016. Haar ver
mogen reizigers, medewerkers en organisatieoutput te verbin
den, was een belangrijke reden om haar deze onderscheiding te 
geven.
Sander Dalenberg is overste bij het ministerie van Defensie, in de 
rol van Advisor Psychological Safety and Culture. Voorheen was 
Sander hoofd van het Expertisecentrum Leiderschap binnen  
Defensie. 
Walter Broersma is director van het Plug and Play Tech Centre. 
Plug and Play brengt grote corporates en ’s werelds beste start
ups samen – om daardoor innovatie en groei te versnellen.
Jacqueline Post is Marketing Executive Leader. Zij werkte in  
verschillende senior leidinggevende rollen, voor onder meer  
Funda, XS4ALL, Eneco en KPN.

In elk interview stonden het ‘wat’ en ‘hoe’ van dagelijks leiding
geven centraal. Gekoppeld aan het belang van vernieuwing in 
hun specifieke context, bevroeg ik de leidinggevenden onder 
meer op wat hun manier van leidinggeven kenmerkt, door wel
ke principes zij zich laten leiden, hoe zij omgaan met voor hen 
lastige situaties en welke feedback zij krijgen van medewerkers. 
Om de tips van de geïnterviewden zo breed mogelijk te delen, 
nam ik de gesprekken samen met cameraman Teun Peters op. 
In fragmenten deelde ik de interviews op LinkedIn. Op YouTu
be wordt sinds juli maandelijks een interview in zijn geheel ge
plaatst. Op beide platformen vind je de interviews door te zoe
ken op ‘Mirjam Boxen’. 

manier van leidinggeven die erop gericht is antwoor
den te geven op de uitdagingen van deze tijd. Uit
dagingen worden gevormd door ontwikkelingen zowel 
rondom als in de organisatie. De geïnterviewden 
noemden als belangrijke externe uitdagingen:
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vervolgens ook een aanpak ontwikkeld om die verken
ning van de buitenwereld te verbinden met dagelijkse 
acties in de interne organisatie. Stefan Meeusen 
(NPRC) begint elke vergadering met het bespreken van 
signalen van buiten, en begint daar ook elk strategisch 
plan mee. Sabine Kern (Nationale Bewegwijzerings
dienst) riep bij haar aantreden alle medewerkers bij  
elkaar om met elkaar de verkenning van de buiten
wereld te doen, zodat medewerkers zich ook gelijk  
realiseren dat er andere vaardigheden gevraagd gaan 
worden in de komende jaren. Vervolgens is zij met me
dewerkers aan de slag gegaan om de grote toekomst
visie te vertalen naar kleinere stappen. Want ‘als je het 
nu niet flikt, ben je ook in de toekomst geen gespreks
partner’, aldus Sabine. 

Anthony Mayo & Nitin Nohria van Harvard Business 
School beschreven enkele jaren terug deze vaardigheid 
met de mooie term contextual intelligence (Mayo & 
Nohria, 2005). Uit hun onderzoek blijkt dat dit de be
langrijkste competentie is voor duurzaam succes in de 
21ste eeuw. Contextual intelligence valt te definiëren 
als ‘de vaardigheid van een organisatie om de invloe
den uit hun omgeving goed te lezen en de kansen voor 
de organisatie daarin te zien’.

2. Durven leren & luisteren
De geïnterviewden geven allen aan steeds actief op 
zoek te gaan naar input en feedback van anderen: van 
medewerkers in de organisatie, van andere leiding
gevenden, van klanten of burgers. Een faciliterende 
rolopvatting van de leidinggevende lijkt hieraan ten 
grondslag te liggen. Stefan Meeusen (NPRC) beschrijft 
bijvoorbeeld ‘dienstbaarheid’ als de grondtoon van zijn 
leiderschap. Walter Broersma (Plug & Play Tech  
Centre) geeft aan het als zijn rol te zien anderen in 
staat te stellen hun werk goed te doen.

In de jaren 6080 van de 20ste eeuw was de ‘baas’ nog 
een hiërarchisch manager, die overzicht hield over de 
fabriek of de werkvloer. Hij (meestal een hij) deelde de 

lakens uit en rekende medewerkers af op het al dan 
niet behalen van de afgesproken resultaten. Ondanks 
de trends van servant leadership, teamsamenwerking 
en adaptief leiderschap, is de hiërarchische rolopvat
ting van leiderschap nog in veel organisaties dominant. 
Het woord ‘durf ’ vind ik dan ook relevant om expliciet 
te benadrukken, omdat veel van de geïnterviewden 
hun voornamelijk faciliterende rolopvatting laten zien 
in een organisatie waarin hiërarchisch leiderschap vaak 
nog dominant is. Het vraagt bewustzijn over eigen 
waarden en lef van leidinggevenden om op dagelijkse 
basis een andere stijl van leiderschap te laten zien.

In een tijd waarin zich doorlopend nieuwe ontwikke
lingen voordoen, de wereld complexer is geworden en 
kennis van nieuwe technologie belangrijk is, is het 
immers niet meer realistisch om te denken dat je als  
leidinggevende alles zelf kunt bedenken en aansturen. 
Of zoals Ed Schein, emeritus professor aan MIT, het 
zegt: ‘Leidinggeven is een teamsport geworden, het is 
geen individualistische heroïsche activiteit meer.’

3. Bewuste voorbeeldrol
Verschillende geïnterviewden verwijzen naar de  
invloed van hun voorbeeldrol op de effectiviteit van 
hun leiderschap. Zij zijn zich bewust van de rol die ze 
hebben en het effect van hun acties op anderen.  
Enkele geïnterviewden leggen de link met het opvoe
den van kinderen: niet wat je zegt heeft de grootste  
invloed op wat kinderen doen, maar wat je op dage
lijkse basis doet. 

Hoe de geïnterviewden hun voorbeeldrol vormgeven, 
heeft een directe link met persoonlijke waarden en  
leidende principes van de geïnterviewden. Zo be
schrijft Date Reitsema (Atos) zijn aandacht voor  
talent van mensen, in plaats van voor ‘de vlekjes’. Dit 
maakt dat zijn leiderschap opvalt binnen Atos. Zijn 
manier van kijken, werkt besmettelijk op de mensen 
met wie hij samenwerkt.

Amir Sabirović (Symphony) beschrijft in het interview 
hoe zijn vader voor hem een voorbeeld was, en hoe hij 
de waarden uit zijn opvoeding doorgeeft in zijn men
toring van jonge leidinggevenden. Onbaatzuchtigheid 
en uitgaan van het goede in de mens zijn voor hem  
leidende principes. Deze principes vormgeven in  
dagelijkse interactie vraagt bewustzijn van wat je 
vindt, doet en van het effect van je gedrag. 

Kortom, de geïnterviewde leidinggevenden lijken zich 
bewust van de expliciete en impliciete beloften van 
hun leiderschap, zoals Anderson & Adams (2015) dat 
noemen.

4. Denken in mogelijkheden
‘Als er in het verleden momenten waren waarop er  
crisis was, heb ik altijd wel de benadering gekozen van, 
nou, er is geen mooier moment om er weer een posi
tieve wending aan te geven, want we hebben het laagFoto: Nico van Diem (FreeImages)
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ste punt bereikt. Dus als we dit oplossen, hebben we 
een fantastische uitgangspositie voor daarna.’

Dit citaat uit het interview met Date Reitsema (Atos) 
geeft de positieve mentaliteit weer, die ik aantrof bij 
meerdere geïnterviewden. Amir Sabirović (Symphony) 
noemt het zijn ‘Pippi Langkousmentaliteit’, die ervoor 
zorgt dat hij altijd blijft exploreren, leren en nieuws
gierig is naar kansen om te groeien. In leertermen  
noemen we dit de growth mindset: ‘The power of belie-
ving you can improve’ (Dweck, 2017). 

In relatie tot leiderschapsvernieuwing is een growth 
mindset om twee redenen van belang:
• Het helpt je nieuwe (technologische) ontwikkelin

gen te zien als kansen voor groei, in plaats van als 
bedreigingen.

• Het geeft je ruimte om fouten te maken, omdat je 
iets nog niet kunt – en daarvan te leren. 

In een eerder onderzoek dat ik deed naar de relatie tus
sen leiderschapsgedrag en de mate van innovatief 
werkgedrag van medewerkers, werd duidelijk hoe het 
denken in mogelijkheden rechtstreeks van invloed is 
op de mate van innovatie in een organisatie. De steun 
die medewerkers ervaren voor nieuwe ideeën, bleek 
cruciaal voor innovatieve inspanningen die mensen  
deden. In dagelijkse acties ziet steun voor innovatie 
eruit als: interesse tonen wanneer een medewerker 
met een idee komt, laten zien dat je het leuk vindt als 
je medewerker met vernieuwende ideeën komt en óók 
steunend reageren als de medewerker iets onderneemt 
wat minder succesvol is (Boxen, 2016). 

5. Eigenheid & mensgerichtheid
Het was genieten tijdens de interviews van de eigen
heid van de leidinggevenden die ik sprak. Dit zijn men
sen die ergens in geloven en dat geloof zo goed moge
lijk vormgeven in hun leidinggevende rol. ‘Eigenheid’ 
valt hier te definiëren als ‘dat wat karakteristiek is voor 
iemand’. In feite gaat het erom of iemands persoon
lijkheid zichtbaar is in zijn rol als leidinggevende. Je 
eigenheid laten zien gaat gepaard met durf, zo  
vertelden de geïnterviewden. Ergens voor staan, levert 
namelijk soms ook schuring op met anderen. 

Zo beschrijft Jacqueline Post hoe haar talentgericht
heid soms frictie oplevert met andere boardleden.  
Jacqueline geeft medewerkers volop de ruimte om van
uit hun talenten initiatief te nemen. Op deze manier 
creëert zij zelfstandige professionals, die iets durven  
ondernemen en graag voor haar werken. In een board 
waarin de dominante leiderschapsstijl gericht is op 
command en control, levert Jacqueline’s benadering 
daarmee bij tijd en wijle discussies op. Met begrip voor 
de ander je rug rechthouden, vraagt dan stevigheid en 
mensgerichte communicatievaardigheden. 

Zoals Gobillot al schreef in zijn boek The Connected  
Leader (2006), willen medewerkers gezien worden als 

mens en zich kunnen verbinden met andere mensen. 
Dat maakt werken waardevol en geeft voldoening. Van 
leidinggevenden vraagt dit dat zij een zekere mate van 
openheid laten zien in wie ze zijn en waarvoor ze 
staan. Kleur bekennen, om daarmee medewerkers uit 
te nodigen zich ook te verbinden vanuit hun waarden 
en motivatie.

6. Ruimte & richting
Dienstbaarheid, faciliteren, de conciërge zijn… De  
geïnterviewde leidinggevenden geven er verschillende 
woorden aan. Medewerkers ruimte geven om te  
be palen hoe zij gestelde doelen behalen, is een onder
liggende rode draad in hun antwoorden. 

Complexiteit binnen en buiten de organisatie is de 
voornaamste drijfveer om leiderschap ‘lager in de  
organisatie’ te beleggen. Zo vertelde Sander Dalenberg 
(ministerie van Defensie) hoe de toenemende com
plexiteit in missiegebieden heeft geleid tot een ande
re aansturing van operaties. Voorheen was een missie 
overzichtelijk. De operatie kon als het ware vanaf de 
tekentafel worden bedacht: doel, tactiek, aantal beno
digde manschappen. Tegenwoordig opereren man
schappen in complex gebied en tussen vele groepen en 
belangen. Als er iets misgaat, zijn daar gelijk veel par
tijen bij betrokken en zijn de media er snel van op de 
hoogte. In deze context leidinggeven aan een missie 
vraagt van de commandant dat hij een duidelijk oog
merk communiceert aan de manschappen en hun ver
volgens het vertrouwen geeft dat zij ter plekke de juis
te keuzes kunnen maken. 

De rol van de leidinggevende verandert daarmee in een 
arrangeur (orchestrator). Hij hakt de knoop door over 
de te behalen doelen en communiceert deze naar de 
teams ter plekke. Dit vraagt van de leidinggevende dat 
hij teams arrangeert op basis van talenten, hen aan
stuurt op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
én dat hij er is als het misgaat. Niet om de medewer
kers af te straffen, maar om scherp te kijken waar het 
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misging en wat het gehele team beter kan doen om 
deze fout in de toekomst te voorkomen.

7. Reflectie & dagelijks bewustzijn
Een uitkomst uit de interviews die mij verbaasde, was 
de aandacht die de geïnterviewden gaven aan zelf
reflectie en dagelijks bewustzijn. Ik realiseer me dat de 
setting van een interview uitnodigt tot reflectie, tege
lijkertijd wezen de antwoorden van de geïnterviewden 
ook in de richting van regelmatig zelfbewustzijn. De 
graadmeter voor eigen energie en werkplezier was daar 
één van. 

‘Je moet altijd goed in de gaten houden hoe de energie in je 
huidige rol is. Daarin moet je heel eerlijk naar jezelf zijn. 
Als je daarnaar kijkt, dan komen vanzelf de punten naar 
boven waar het niet zo goed zit of waarop het beter kan. 
Op het moment dat dat niet zo is, zul je een oplossing moe-
ten vinden. Dat wil niet zeggen dat je gelijk iets anders 
moet gaan doen, het kan ook zijn dat je wat parameters 
moet verschuiven of zaken moet veranderen.’ 

Date Reitsema (Atos) gaf bovenstaand antwoord op 
mijn vraag naar de ultieme tip voor andere leiding
gevenden die leidinggeven aan verandering en vernieu
wing. Blijkbaar had ik ergens verwacht dat hij zou aan
komen met een klassiek model of een methode; veel 
leiderschapsprogramma’s besteden daar immers (nog) 
veel aandacht aan. Zijn antwoord bracht mij op de ge
dachte hoe een stevig persoonlijk kompas leiding
gevenden mogelijk kan helpen in het koersen in een on
zekere, snel veranderende en complexe (‘VUCA’) wereld. 

Ook de antwoorden van andere geïnterviewden wijzen 
in deze richting. Als je zelf weet waar je voor staat, is 
het gemakkelijker snel beslissingen te nemen, mense
lijke verbindingen aan te gaan en zorg te dragen voor 
je eigen welzijn en werkplezier. 

Relatiegericht leiderschap voor de 
HRD’er
HRDprofessionals kunnen vanuit hun focus op leren 
en persoonlijke/professionele ontwikkeling van ande
ren zeker ook een bijdrage leveren aan het ondersteu
nen van leidinggevenden in het zetten van stappen 
naar meer vernieuwend leiderschap. Onderstaand 
hiervoor drie handreikingen:
 
Help persoonlijk leiderschap en ‘contextual  
intelligence’ te vergroten
De geïnterviewde leidinggevenden laten meer persoon
lijk leiderschap en contextual intelligence zien dan 
gangbaar in meer traditioneel leiderschap. Het ontwik
kelen van deze competenties vraagt in eerste instan
tie tijd en aandacht en een overtuigend verhaal waar
om deze competenties nodig zijn om effectief leiding 
te geven in onze huidige wereld. HRD’ers kunnen een 
belangrijke rol spelen in het verspreiden van dit  
verhaal en in het ondersteunen van het ontwikkelen 
van deze competenties. 

‘Vernieuwing krijgt vorm in dagelijkse inter
actie’ (Ardon, 2011) 
Knip het grote doel op in kleine, dagelijkse acties. On
dersteun het proces van aanleren van nieuwe gewoon
ten. Wees een sparringpartner en coach van senior  
management. Durf de vragen te stellen waar het om 
gaat: hoe breng je wat je weet nu werkelijk in je leven, 
in je werken, in je projecten? Wat zijn daarin je uitda
gingen en je worstelingen? Waar laat jij jezelf steeds 
mee wegkomen? Leiders hebben niet alleen inspiratie 
nodig, maar ook oefening, geduld, precisievolle  
aandacht en soms een scherpe confrontatie.

Van interventiedenken naar daadwerkelijke 
verandering
Verbreed je rol van organisator van leerprogramma’s 
naar veranderaar. Krijg zelf ook kennis van hoe veran
dering werkt. Er is zoveel meer mogelijk dan het orga
niseren van leiderschapsprogramma's! Zie jezelf als een 
onderdeel van de gehele transformatie van je orga
nisatie. The parts of a chariot are useless unless they act 
in accordance with the whole.  

Mirjam Boxen MHD is zelfstandig professional 

in leiderschapsvernieuwing. Als interim (programma) 

manager, executive coach en facilitator ondersteunt  

ze organisaties in het realiseren van vernieuwend  

leiderschap. 

www.fromthefieldproject.nl / www.mirjamboxen.nl
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Terugblik eerste From The Field 
Inspiratiesessie
Op 20 juni jl. vond de eerste From The Field Inspiratiesessie 
plaats in Driebergen. Gezamenlijk met gasten en deelnemers  
bekeken we fragmenten van de interviews, verdiepten de uit
komsten en pasten deze toe op onze eigen praktijk.
Eind 2019 wordt opnieuw een inspiratiesessie georganiseerd, 
waarin ook de resultaten van weer nieuwe interviews worden 
gepresenteerd. 
Op de hoogte blijven? Kijk voor meer informatie op:
www.fromthefieldproject.nl


