Hoe komt het toch dat jonge
medewerkers zo gevoelig
zijn voor burn-out of zo snel
de organisatie weer verlaten?
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Mensen maken het verschil
Veelbelovende starters
Als organisatie heb je enthousiaste en ambitieuze jonge mensen binnengehaald die vol
ambitie aan de slag gaan. En als leidinggevende wil je niets liever dan optimaal
gebruik maken van deze veelbelovende starters.

Uitval
Toch zie je helaas dat bij sommigen het enthousiasme van het begin na verloop van
tijd afneemt. Het leek zo veelbelovend, maar ze komen toch niet helemaal uit de verf.
Andere starters lijken niet goed bestand tegen de werkdruk. Ze krijgen
stressgerelateerde klachten of vallen zelfs uit met een burn-out. Ook zie je starters
die weer snel uitgekeken zijn en vertrekken.

Investeren in werkplezier
Je snapt het niet, want jouw organisatie ziet de mens als het belangrijkste kapitaal.
Mensen maken het verschil! Je vindt dat jouw organisatie verantwoordelijk is voor het
werkplezier van je mensen en daar investeer je ook in.

Hoe dan?
Je doet er alles aan om ze te geven wat ze nodig hebben om overeind te blijven en ze
binnenboord te houden. Toch werkt het niet. Hoe komt dat toch?
Als je dit herkent, dan is de kans groot dat ze een onderdeel van de Startmotor
missen.
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De Startmotor

Om te kunnen genieten van betrokken en bevlogen jonge medewerkers in je organisatie
is het belangrijk dat er sprake is van een goed werkende Startmotor. Die zorgt er
namelijk voor dat alles in beweging komt en gesmeerd blijft lopen.

De onderdelen van de Startmotor zijn drie cruciale vragen
Waar kom ik mijn bed voor uit?
		
Hoe werkt het bij mij?
-

Wat heb ik nodig van de organisatie?
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Waar kom ik mijn bed voor uit?

Het begint allemaal met het weten waar ze elke morgen hun bed voor uitkomen. Veel
jonge mensen willen graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, maar
zijn vaak ook nog heel erg zoekende naar de manier waarop.
Als een helder antwoord op deze vraag ontbreekt, dit onderdeel van de Startmotor dus
niet werkt, wat zie je dan gebeuren op de werkvloer? Welke gevolgen heeft dat voor
starters en voor de organisatie?

Dit is wat je ziet
Het ontbreken van dit onderdeel herken je aan de volgende signalen. Je krijgt de indruk
dat ze er niet voor de volle 100% voor gaan. Je merkt dat hun interesse afneemt en ze
vertonen ook regelmatig uitstelgedrag. Ze doen wat er van hen gevraagd wordt, maar daar
houdt het ook mee op. Ze stralen soms zelfs verveling uit. Als je hen vraagt hoe het met
hen gaat of hen erop aanspreekt, merk je dat ze er niet echt open over zijn. Ze kunnen
zelfs wat cynisch overkomen. Ook kunnen ze veeleisend zijn en hoge verwachtingen hebben van de organisatie. Het is duidelijk: ze zijn niet echt tevreden en ervaren al helemaal
geen werkplezier.

Zo wordt dit gedrag vaak gelabeld
Dit gedrag wordt nogal eens gezien als typisch millennialgedrag: verwend en
egocentrisch. ‘Ze krijgen alles wat ze nodig hebben, maar we zien er weinig van
terug. Ze zijn nog maar net binnen, hebben nog niets laten zien, maar hebben al wel
een pakket eisen.’

Dit is wat er eigenlijk aan de hand is
Het kan lijken op verwend gedrag, maar is dat het ook? Want wat je ziet, is buitenkant.
Wat je echter niet ziet is wat er vanbinnen eigenlijk aan de hand is.
Als ze niet echt weten wat hen drijft en waar ze nou echt warm voor lopen, missen ze
de intrinsieke motivatie en daardoor uitdaging. Verveling ligt op de loer en in deze tijd
waarin iedereen druk is, rust er een taboe op het bespreken hiervan. In plaats van dit
gevoel bespreekbaar te maken, blijven ze maar aan het zoeken naar wat ze nou echt
willen en lopen ze vast in hun frustratie.
Dé ingrediënten voor een bore-out.

Dit is wat ze nodig hebben
De symptomen van een bore-out lijken op die van een burn-out: doodmoe en
uitgeblust thuiskomen, veel last hebben van stress doordat ze heel druk zijn met het
wekken van de indruk dat ze het druk hebben.
Een bore-out vraagt echter een andere aanpak. Is het bij een burn-out noodzaak om
tot stilstand te komen, bij een bore-out gaat het juist om in beweging komen.
Ze gedragen zich dan misschien verwend, maar het enige dat ontbreekt is dat ze niet
volledig vanuit hun persoonlijke drijfveren en passie werken. Ze kunnen hun (vaak
onbewuste) ambities niet waarmaken.
Het is dus van groot belang dat starters op de werkvloer de kans krijgen om te
ontdekken waar zij hun bed voor uit willen komen. Als ze dat weten zullen ze zich
voor meer dan 100% inzetten. Dan werken ze vanuit hun ambitie en daar plukt jouw
organisatie de vruchten van!

Weten waar ik mijn bed voor uitkom, is weten wat mij drijft.
Dat zorgt voor motivatie en focus!

Nou denk je misschien
‘Maar als ik dit ga faciliteren, loop ik dan niet het risico dat ik hiermee hun vertrek
financier? Want als ze erachter zijn wat ze echt willen en dat past niet bij onze
organisatie, gaan ze dan niet verder kijken?’
Ja, dat risico loop je, maar realiseer je dan dat dit geen risico is, maar een kans. Een
kans om uitval, met al het gedoe en extra kosten van dien, te voorkomen.
Als iemand niet op zijn plek zit, gaat dit ten koste van het werkplezier, waarmee je
wellicht op de langere termijn uitval door burn-out krijgt.
Wat wil je liever? Dat je nu constateert dat het zowel voor de starter als voor de
organisatie niet werkt of een ongezonde situatie te lang in stand houden? Dan kun je
beter op tijd vaststellen dat afscheid nemen van elkaar voor alle partijen beter is.
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Hoe werkt het bij mij?

Veel jonge mensen zien werk als een mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Ze kiezen er zelfs hun werkgever op uit: in hoeverre is er budget en zijn er mogelijkheden?
Daarnaast is een gezond stuk zelfinzicht ook de basis voor een goed functioneren.
Persoonlijke ontwikkeling is dan ook het tweede essentiële onderdeel van de Startmotor.
Als een helder antwoord op deze vraag ontbreekt, dit onderdeel van de Startmotor dus
niet werkt, wat zie je dan gebeuren op de werkvloer? Welke gevolgen heeft dat voor
starters en voor de organisatie?

Dit is wat je ziet
Omdat mensen nou eenmaal heel verschillend zijn, zie je dus ook veel verschillen in het
gedrag op de werkvloer. Met hoeveel verschil in aanleg je ook te maken hebt, het
ontbreken van dit onderdeel herken je aan het signaal dat mensen geen regie voeren
over hun eigen gedrag.
Ze laten zich meenemen door de waan van de dag en dat gaat vaak ten koste van een
gezonde energiebalans. Met name hardwerkende en ambitieuze jonge mensen met een
hoog verantwoordelijkheidsgevoel gaan nogal eens onderuit. Je kunt altijd op ze
rekenen, totdat blijkt dat ze die druk niet aan kunnen en omvallen.

Zo wordt dit gedrag vaak gelabeld
Als reactie op dit gedrag krijgen ze nogal eens te horen, met name van mensen uit
eerdere generaties: ‘Hoezo burn-out? Wij moesten toch vroeger ook gewoon hard werken?
We gingen ook gewoon door. Die gasten vallen ook wel heel makkelijk uit.’

Dit is wat er eigenlijk aan de hand is
Vaak wordt gedacht dat een burn-out wordt veroorzaakt door hard werken. Maar dat is
een illusie. Stress en druk worden niet bepaald door de situatie zelf, maar altijd door hoe
iemand reageert op die situatie. En deze reactie wordt voor een groot deel bepaald door
de persoonlijkheid. Met name ambitieuze en perfectionistisch aangelegde starters worden
nogal eens geplaagd door onzekerheid: Doe ik het wel goed (genoeg)? Val ik niet door de
mand? Ze vinden dan ook van zichzelf dat ze het moeten kunnen. Er zit vaak schaamte
onder om toe te geven dat het teveel is. Dus hard werken en daar vooral mee doorgaan
lijkt de enige oplossing.
Dé ingrediënten voor een burn-out.

Dit is wat ze nodig hebben
Wat ze nodig hebben is inzicht in hun onderliggende drijfveren vanuit hun persoonlijkheid
en het ontwikkelen van regie daarover. Om regie te kunnen voeren over hun
persoonlijkheid en de daaruit voortkomende dwangmatige patronen, is zicht hebben op
hun eigen ‘gebruiksaanwijzing’ een must.
Dit is dan ook de beste investering die je kunt doen om je starters binnenboord te
houden.
Weten hoe werkt het bij mij, is mijn eigen gebruiksaanwijzing kennen.
Dat zorgt voor relativering en zelfsturing.

Nou denk je misschien
‘Kan ik niet beter investeren in professionele ontwikkeling dan persoonlijke ontwikkeling?’
Weet dan dat persoonlijke ontwikkeling één van de belangrijkste voorwaarden is voor jong
talent om hun werkgever op te selecteren. Bied je dit niet structureel aan, dan loop je de
kans dat jong talent niet voor jou kiest. Daarnaast is weten wie je bent, weten wat je kan
en wil, dé basis voor professioneel succes. Als ze weten wat hun talenten zijn en hoe ze
die het beste in kunnen zetten, halen ze het beste uit zichzelf. Daarmee voorkomen ze dat
ze steeds weer in dezelfde valkuilen stappen. Dat verhoogt de productiviteit.

5

Wat heb ik nodig van de organisatie?

Om optimaal plezier te kunnen blijven houden van enthousiaste en ambitieuze jonge
mensen zal er ook een goede match moeten zijn met de organisatie. Als je van elkaar
weet wat er nodig is en daarover open kan communiceren, creëer je de ideale
werkomstandigheden.
Als een helder antwoord op deze vraag ontbreekt, dit onderdeel van de Startmotor dus
niet werkt, wat zie je dan gebeuren op de werkvloer? Welke gevolgen heeft dat voor
starters en voor de organisatie?

Dit is wat je ziet
Het ontbreken van dit onderdeel herken je aan de volgende signalen. Je hebt
veelbelovend jong talent binnengehaald en je merkt dat de verwachtingen van het begin
niet helemaal worden waargemaakt. Ze tonen zich niet echt betrokken bij de organisatie.
Hun eigen belangen lijken voorrang te hebben boven die van de organisatie. Je probeert
te achterhalen wat er nou precies speelt en probeert te faciliteren waar ze naar vragen,
maar voor je het weet kondigen ze aan dat ze toch liever verder kijken en zijn ze weer
vertrokken.

Zo wordt dit gedrag vaak gelabeld
Een reactie die je dan nogal eens hoort, is: ‘Ik neem die jonge gasten niet meer aan. Je
stopt veel tijd in het inwerken en dan gaan ze alweer.’

Dit is wat er eigenlijk aan de hand is
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Allereerst het ontbreken van een goede match.
Veel jonge mensen willen een betekenisvolle bijdrage leveren. Ze willen graag werken
voor een organisatie waar dit kan. Als ze tot de ontdekking komen dat de
organisatie eigenlijk niet past bij hun persoonlijke drijfveren en kernwaarden, zijn ze
vaak loyaler aan hun eigen uitdaging dan aan de organisatie.
Een andere reden is dat er geen, of te weinig, gehoor is voor hun ideeën. Zij hebben,
meer dan in andere generaties, als kind altijd al mee mogen beslissen binnen het gezin,
bijvoorbeeld over de invulling van vakanties. Ze zijn gewend dat hun mening ertoe doet.
Als hiervoor geen ruimte is, dan doet dat iets met hun motivatie.
Tenslotte speelt de benadering van de leidinggevende ook een grote rol. Jongeren willen
van hun leidinggevende persoonlijke aandacht. Ze willen zich gezien en gewaardeerd
voelen. Natuurlijk geldt dit voor alle medewerkers, ongeacht de leeftijd, maar jongeren
zijn sneller geneigd op te stappen als die aandacht ontbreekt en er geen coachende
manier van leiding geven is.
Dé ingrediënten om te gaan job-hoppen.

Dit is wat ze nodig hebben
Omdat elke starter andere behoeften heeft, is het belangrijk om altijd in gesprek te
blijven over wat er nodig is. Ga daarom open het gesprek aan met elk individu. Allereerst
om vast te stellen wat er precies speelt bij die ander, maar ook om samen vast te
stellen in hoeverre iets reëel en haalbaar is.
Daarbij is het goed om te weten dat er soms iets anders nodig is dan waarom wordt
gevraagd. Zo lees je vaak dat starters graag autonomie willen. Wat ze vaak niet vragen,
maar wel nodig hebben zijn de kaders waarbinnen ze die autonomie willen. Als ze geen
kaders krijgen, zijn ze stuurloos en dat gaat ten koste van hun plezier en productiviteit.

Naast een coachende manier van leidinggeven is een preventief coachtraject ook heel
zinvol. Vaak wordt coaching ingezet als er problemen zijn, maar hoe fijn is het als ze
weten hoe het werkt bij hen voordat ze vastlopen? Dat ze op voorhand al weten waarom
ze steeds in dezelfde valkuilen stappen en waarom ze zulke hoge verwachtingen van
zichzelf en de organisatie hebben?
Door starters preventief de kans geven om zich te ontwikkelen, voorkom je onnodige
uitval. En dat scheelt een hoop geld en veel gedoe.
Weten wat heb ik nodig van de organisatie,
is weten wat ik nodig heb om met plezier te werken.
Dat zorgt voor effectiviteit en productiviteit.

Nou denk je misschien
‘Ik vind deze jonge mensen vaak al zo egocentrisch. Versterkt coaching juist niet de
individualiteit? Ik zie liever dat er meer collegialiteit is, ook met andere generaties. Bereik
je met coaching juist niet het tegenovergestelde?’
Dan is het goed om jezelf de vraag te stellen: Wat gebeurt er als ik het niet aanbied?
Realiseer je dat wanneer ze niet gecoacht worden, er ook van alles gebeurt in die
hoofden waar je helemaal geen zicht en grip op hebt. In coaching kun je juist kijken naar
wat er in de weg staat om vanuit commitment te werken.
In coaching kunnen ze leren hoe om te gaan met mensen die heel anders in elkaar
zitten en andere verwachtingen hebben. Dan ontstaat er juist commitment, ook met
andere generaties. Dan is er het besef dat je elkaar nodig hebt om samen iets moois neer
te zetten.
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De Startmotor
Wanneer loopt het gesmeerd en wat maakt dat het stagneert?

Als onderdelen elkaar overlappen
Als jonge medewerkers overtuigende antwoorden hebben op de drie cruciale vragen
van de Startmotor, dan ontstaan als vanzelf de drie belangrijkste voorwaarden voor
werkplezier en bevlogenheid:
		
		

Persoonlijk leiderschap
Het vermogen om vanuit intrinsieke motivatie regie te voeren over
talenten en valkuilen.

		
		

Zekerheid
Weten wie je bent en de ondersteuning ervaren van de organisatie om dat
tot ontplooiing te brengen.

		
		

Commitment
Volledige inzet vanuit de perfecte match tussen persoonlijke drijfveren en
kernwaarden van de organisatie.

Als alle onderdelen elkaar overlappen, dan ontstaat er ‘werkplezier’.

Jonge mensen die met plezier werken …
zijn heel gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen
zijn loyaal en altijd bereid nét wat harder te lopen
voelen zich betrokken bij de organisatie en zijn trotse ambassadeurs van 		
		de organisatie
zijn fijne collega’s en werken beter samen, ook met andere generaties
doen dubbel zo hard hun best voor de klant en dat zorgt voor tevreden 		
		klanten
zijn minder vaak afwezig
zorgen voor betere resultaten
kijken minder snel naar het gras van de buren en dat zorgt voor 60% 		
		minder personeelsverloop

Investeren in jonge medewerkers
geeft geen garantie dat ze blijven,
maar niet investeren
vergroot wel de kans dat ze weggaan.
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Vogels moeten kunnen vliegen

Als alle onderdelen van de Startmotor functioneren, creëer je dus bevlogen medewerkers.
Bevlogenheid kun je niet afdwingen
Het is echter wel goed je te realiseren dat een organisatie voor veel verantwoordelijk is,
maar dat jouw medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkgeluk en
bevlogenheid. Dat kun jij niet regelen. Bevlogenheid kun je niet afdwingen.
Je kunt van alles aanbieden, regelen en faciliteren, maar bevlogenheid is een keuze van de
starters zelf. Bevlogenheid is ook nooit een doel, maar altijd een resultaat. Je kunt wel
investeren in activiteiten die voor dat resultaat zorgen. Het gaat altijd om een optimale
samenwerking tussen starter en organisatie.
Om dit duidelijk te maken gebruik ik de metafoor Lucht en Vogels.
Creëer een vliegcultuur
Een vogel vliegt op eigen kracht en elke vogel vliegt ook op zijn eigen manier. Maar als je
een vogel in een kooi zet, komt er van dat vliegen niet zoveel terecht. En als de kwaliteit
van de lucht slecht is, heeft dat invloed op de gezondheid van het beestje.
Zo is het ook met jonge medewerkers. Wil je dat ze gaan vliegen, dat wil zeggen bevlogen
hun werk doen, zullen ze wel moeten kunnen vliegen. Ook al is het de individuele
medewerker zelf die de (bewuste of onbewuste) keuze maakt om wel of niet betrokken en
bevlogen te zijn, is de organisatie verantwoordelijk voor de juiste luchtkwaliteit: de cultuur
en de omgeving om te kunnen vliegen.
Geef hen dus de mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar wat hen drijft om te kunnen
vliegen. Faciliteer hun zoektocht naar hun persoonlijke drijfveren en missie. Laat ze
uitvogelen of ze op hun plek zitten bij jou in de organisatie. Zij zullen zelf moeten weten
wat hen drijft en hoe zij daar de regie over moeten kunnen voeren. En dat proces kun jij als
leidinggevende ondersteunen met behulp van de Startmotor.

8

Over Magda

Ik ben Magda Visser en coach vanuit mijn praktijk Zelfontwikkelaar al heel lang jonge
mensen.
Het raakt mij dat er zoveel jonge mensen op de werkvloer gebukt gaan onder stress
en uitvallen door burn-out. Dat is niet alleen doodzonde, maar vaak ook onnodig. Het is
namelijk nooit de situatie zelf die zorgt voor stress, maar hoe iemand reageert op die
situatie.
Wat mij extra motiveert is dat ik zie dat de grote veranderingen in de maatschappij
krachtige, zelfbewuste en authentieke jonge mensen vraagt. Nu zie ik gelukkig heel veel
van deze krachtige, betrokken mensen, maar ik zie helaas ook veel onzekerheid. Omdat
er een taboe rust om dat bespreekbaar te maken, voel ik het als mijn missie om elke
starter zijn eigen Startmotor te laten ontdekken zodat ze plankgas kunnen geven om te
doen wat hen beweegt!

Millennials?
Wat mij opvalt is dat er, wanneer we het over de jongste generatie hebben, vaak over
hen gesproken wordt als zou het een homogene groep mensen zijn die over één kam
geschoren wordt: de millennials. En hierbij wordt ook vaak ook nog eens een negatief
beeld geschetst. Ze zijn verwend, narcistisch en raken heel snel burn-out.
Maar kloppen die etiketten wel? Zijn ze wel in één hokje te stoppen? En zijn ze nou echt
zo anders dan andere generaties? Want ik hoor ook van veel millennials dat ze zich
helemaal niet herkennen in die algemene beelden en er last van hebben dat ze dit etiket
opgeplakt krijgen.
En: Waarom valt de een wel om en de ander niet? Waarom vertrekt de een wel weer snel
en de ander niet? Waar ligt dat aan?

Bestaat de millennial eigenlijk wel?
Ik kies liever voor de term starters of jonge medewerkers, omdat die termen voor mij
neutraler zijn dan de inmiddels beladen term millennials waaraan allerlei verhalen
kleven. Ik wil hen niet in dat hokje stoppen. Het is een grote groep individuele mensen
met individuele wensen. Natuurlijk zijn er verschillen met andere generaties omdat ze
in een andere tijd opgroeien. Maar wat ik zie is dat de verschillen binnen deze generatie
net zo groot zijn, zo niet groter, dan de verschillen tussen de generaties.

Cijfers laten echter wel zien dat het aantal burn-out’s onder jonge mensen hoog is, het
hoogst van alle leeftijden. Er is dus wel iets aan de hand in deze leeftijd, maar ligt dat
aan het feit dat ze millennial zijn of is er toch iets anders aan de hand?

Hoe zit het toch met die millennials?
In 2014 heb ik onderzocht wat de invloed is van de persoonlijkheid onder millennials als
het gaat om de bekende millennialthema’s, zoals keuzestress en prestatiedruk. In de
media las ik toen al van alles over mogelijke oorzaken waardoor millennials zijn zoals
ze zijn: Dat zou te maken hebben met de opvoeding, de social media, de veranderende
economie etc, maar ik las nooit iets over de invloed van de persoonlijkheid.
Wat ik al vermoedde werd bevestigd. De invloed van de persoonlijkheid zorgt inderdaad
voor grote verschillen. Zo zijn er millennials die helemaal geen last hebben van stress
en weinig risico lopen op burn-out, terwijl andere juist veel gevoeliger zijn om burn-out
te gaan.
In mijn beleving zijn het dan ook nooit de externe omstandigheden die zorgen voor
burn-out, maar hoe iemand reageert op die omstandigheden. Die externe
omstandigheden zijn dan ook geen oorzaken, maar aanleidingen.
De aanleiding kan o.a. zijn werkdruk, een slecht functionerende leidinggevende, maar de
oorzaak waardoor iemand hier zo’n last van heeft, wordt bepaald door de innerlijke
reactie vanuit iemands persoonlijke aanleg en verwachtingen.
Dat er dus voor alle millennials algemeen geldende oorzaken zouden zijn, is in mijn
beleving dan ook een illusie. Het is onmogelijk om algemene, voor een hele groep
geldende, oorzaken aan te wijzen.
Zinvoller is het om op zoek te gaan naar hoe elk individu reageert op die externe
omstandigheden. En wat elk individu nodig heeft om met plezier aan het werk te blijven.
En daarvoor heb ik de Startmotor ontwikkeld.

de Startmotor
Ik ben de laatste jaren zoveel jonge mensen tegengekomen die vastliepen, onderuit
gingen of aan het jobhoppen waren. De oorzaak bleek altijd een van deze drie situaties:
		
		

Niet op de juiste plek zitten omdat ze niet weten wat ze nou echt willen
Het ontbreken van een gezond stuk zelfinzicht waardoor ze onzeker zijn en
geen persoonlijk leiderschap kunnen tonen
Niet de juiste ondersteuning krijgen van de leidinggevende en/of niet
passen in de organisatie

Daarmee werd steeds duidelijker dat de oplossingen dus persoonlijke antwoorden zijn
op drie cruciale vragen:
-

Waar kom ik mijn bed voor uit?
Hoe werkt het bij mij?
Wat heb ik nodig van de organisatie?

Als deze antwoorden helder zijn en een plek krijgen op de werkvloer, maak je van
starters bevlogen medewerkers.
Want, jonge medewerkers gaan niet onderuit omdat ze millennials zijn, maar omdat er
een of meerdere onderdelen van de Startmotor ontbreken.
Op deze manier draag ik mijn steentje bij om onze maatschappij een stukje mooier te
maken.

Wil je meer weten over mij persoonlijk, kijk dan op mijn website
www.zelfontwikkelaar.nl/magda/
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Wat kan ik voor jou betekenen?

Wil jij weten wat jouw jonge medewerkers nodig hebben voor een vliegende start?

Voel je dan welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
Ik ga graag in gesprek met jou om te kijken wat er speelt in je organisatie. Waar loop je
precies tegenaan? En wat is er nodig om starters op de been en binnenboord te houden?
We brengen samen jouw situatie in kaart en kijken wat de oorzaken van uitvallen of
vertrekken zijn in jouw organisatie.
Ik vind het altijd heel inspirerend om ervaringen uit te wisselen!
Voel je vrij om mij uit te nodigen voor een lekker kopje thee!

Delen mag!
Ken je iemand voor wie deze whitepaper ook zinvol zou kunnen zijn?
Voel je vrij om hem te delen, want:

Ik gun elke organisatie bevlogen starters
en
elke starter een bevlogen organisatie!

