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ROEPING
Pionieren is leuk om te doen. Ik vind het bijvoorbeeld 
uitdagend om nieuwe activiteiten op te zetten en deze 
daarna in goede staat over te dragen aan iemand die 
het beheersen van bestaande activiteiten weer graag 
doet. Even googelen waar een pionier ook alweer 
voor staat: ‘Een pionier kan omschreven worden 
als iemand die als een van de eersten een bepaald 
gebied betreedt, zodat hij daar zijn weg moet vinden 
zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring van 
anderen. Kenmerkend voor het werk van een pionier, 
het zogenaamde pionieren, zijn de ontberingen die 
worden ondergaan en de grote inspanning die men 
zich moet getroosten omdat allerlei voorzieningen 
nog ontbreken. Het werk van een pionier gaat vaak 
gepaard met mislukkingen en tegenslagen, omdat 
de pionier nog niet kan beschikken over methodes 
die zich in de praktijk bewezen hebben. Het werk 
van een pionier is belangrijk, omdat anderen erop 
kunnen voortbouwen.’ Interessant en een beeld van 
herkenning. Pionieren staat voor mij voor een roeping 
om iets anders te doen vanuit vertrouwen, moed en 
enthousiasme.

VERTROUWEN
Zo is het ook gegaan met de oprichting van Stichting 
Een-Twee (SET). Deze autonome school is opgericht 
vanuit het vertrouwen om verschil te kunnen 
maken. ‘Waar beginnen wij aan?’, had een gedachte 
kunnen zijn. Er zijn immers al heel veel instituten 
voor opleiding en ontwikkeling van mensen. Drie 
pionierende bestuursleden denken daar anders over. 
Tekenend daarvoor is de volgende tekst die ook op de 
website van SET staat: ‘Iedereen wist dat het niet kon 

totdat er iemand kwam die dat niet wist’. – Uitspraak 
van filosoof Epictetus. Als SET vertrouwen wij erop 
dat oplossingen vaak meer voor de hand liggen dan 
mensen denken en daar ligt de uitdaging! Een mooi 
voorbeeld daarvan heb ik zelf ervaren met een goede 
vriend van mij. Hij liet een medaille zien met daarop 
een tekst in het Hebreeuws. ‘Je kunt het lezen’, zei 
hij. Ik bleef staren naar de tekst en hoopte dat het 
antwoord mij zou toevallen. Een wonder bleef uit. 
‘Waarom heb je de andere kant van de medaille 
niet bekeken?’, zei hij. Aan de andere kant van de 
medaille stond dezelfde tekst in het Engels. Iets van 
de andere kant bekijken is één van de belangrijkste 
lessen in mijn leven. Vooral tijdens pionierstrajecten 
helpt deze les om bij de les te blijven en te zoeken 
naar mogelijkheden die ik eerder niet kon zien. Dat is 
inspirerend en vraagt om vertrouwen in jezelf.

MOED
Pioniers zijn in staat om minder voor de hand 
liggende oplossingen te vinden voor uitdagingen die 
zij tegenkomen. Zij hebben de moed hiervoor open 
te staan en rekenen daarbij op momentum. In dit 
kader heb ik, naast SET, ook het netwerk Momentum 
gelanceerd. Een pionier afkomstig uit de satelliet 
communicatie was de eerste spreker. Hij heeft een 
niche ontdekt waardoor met kleine satellieten een 
bijdrage aan het ‘Internet of Things’ kan worden 
gerealiseerd. Steeds meer apparaten kunnen data 
verzenden. Daarvoor is wel een verbinding nodig. 
Dat is nog niet zo eenvoudig. Ik wist bijvoorbeeld 



Stichting Een-Twee is een opleidings- en 
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Stichting Een-Twee heeft twee doelstellingen: 
• Samenbrengen van professionals uit diverse 

disciplines waardoor een creatief kader ontstaat 
voor vernieuwende oplossingen van complexe 
vraagstukken;

• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en 
ontwikkelen van professionele vaardigheden, 
verbonden met thema’s die relevant zijn in en voor 
het publieke domein.

niet dat GSM en/of Wifi slechts 10% van de wereld 
dekken. Reguliere satelliet communicatie dekt bijna 
85% en is tegelijkertijd veel te duur voor alle daags 
gebruik. Vanuit dit perspectief heeft startup Hiber 
een technologie ontwikkeld waarmee organisaties 
overal ter wereld hun activiteiten kunnen monitoren. 
Daarvoor worden de komende periode de eerste twee 
satellieten gelanceerd. Door dit initiatief kunnen de 
levens van veel mensen verbeteren en dat geeft deze 
pionier een geweldig gevoel. De pionier heeft daarvoor 
een team met mensen om zich heen verzameld die 
hetzelfde doel nastreven. Tegelijkertijd vond hij het 
opvallend dat teamleden daarbij totaal verschillende 
drijfveren kunnen hebben. De één wil de wereld 
verbeteren, de ander wil een puzzel oplossen, weer 
anderen zijn gefascineerd door de techniek en er 
zijn ook mensen die vooral het financiële perspectief 
aantrekkelijk vinden. Wat is bijgebleven van deze 
lezing, is de moed die nodig is om wat onmogelijk lijkt, 
toch mogelijk te maken. Dat is waar pionieren ook om 
draait!

ENTHOUSIASME
De derde belangrijke factor voor succesvol pionieren 
is enthousiasme. Dit geeft energie en nodigt uit om 
mee te doen met pionieren. De drie pioniers van SET 
hebben dat enthousiasme vanaf het begin gehad. Als 
initiatiefnemer heb ik mijn tijd genomen om de eerste 
ideeën en concepten te ontwikkelen. In 2016 heb ik 
mijn mede bestuurders met enthousiasme benaderd 
en zijn wij in gesprek gegaan over het gedachtegoed 
van SET. Het is goed dat wij daarna regelmatig bij 
elkaar zijn geweest om ons enthousiasme ook te 
vertalen in praktische modules en programma’s. Dit 
was een belangrijke fase van pionieren die uitmondde 
in de testfase met vier workshops. Twee met young 
professionals, een met compliance officers en 

een met bestuurder en toezichthouders. Door het 
delen van ons enthousiasme met deze deelnemers 
hebben wij veel teruggekregen en geleerd van de 
deelnemers. Daardoor hebben wij onze propositie 
kunnen aanscherpen. Vanuit deze propositie draagt 
SET bij aan realistische oplossingen voor organisaties 
en de mensen die daar werken. Uitgangspunt is stap 
voor stap creëren van vernieuwende mogelijkheden. 
Dit komt ook tot uitdrukking in de door ons 
beplakte Zwaluw luciferdoosjes, die wij geven aan 
onze gesprekspartners. De lucifers staan voor de 
programma’s die organisaties en de mensen die daar 
werken figuurlijk in vuur en vlam zetten. De zwaluw 
staat daarbij symbool voor geluk. Tevens trekt de 
zwaluw in de winter naar de evenaar. Een mooi 
voorbeeld van pionieren in de natuur. Dat vraagt ook 
van de zwaluw, net als van SET, vertrouwen, moed en 
enthousiasme voor een succesvolle tocht!
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