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strictly personal

WEG MET DIE

STRESS
De passie van Gladys Nurmohamed
(52) is dans. Ze wil met dans en
beweging een bijdrage leveren aan
de vitaliteit van mensen.

tekst CORINE DINGELDEIN beeld SUZANNE BLANCHARD

In huize Nurmohamed stond
vroeger altijd muziek aan en
baby Gladys zat, zo klein als ze
was, al in de box te draaien met
haar achterwerk. Dansen is haar
passie. Vanuit haar ervaring als
communicatieprofessional, coach
en trainer is zij op dit moment bezig
haar droom te verwezenlijken.
‘Mijn hele leven lang vervult dans
een belangrijke rol. Mijn moeder
deed klassiek ballet en van jongs
af aan ben ik actief bezig met dans
en beweging: ballet, jazz, salsa,
oriëntaalse dans en pilates.’
Voor Nurmohamed is een dag niet
bewegen een dag niet geleefd.
Toen ze een paar jaar geleden
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carrière
Jeffrey Wolvekamp (36)

voor haar masteropleiding
Management, Cultuur en
Verandering een onderwerp voor
haar afstudeeropdracht zocht,
hoefde ze niet lang na te denken.
Stelling
‘Dans heeft een positieve bijdrage
aan teamontwikkeling, zo luidde
mijn stelling. Ik was benieuwd naar
de effecten van de workshops die
ik gaf. De deelnemers varieerden
in leeftijd van 28 tot 54 jaar en
in niveau van mbo tot WO. Van
operationeel tot directie.
Uit het onderzoek bleek, naast
het ontstaan van groepscohesie,
een duidelijke toename in mentale
veerkracht, ontspanning en energie
van de deelnemers. Opvallend was
het positieve effect op de vitaliteit
van alle deelnemers.’
De onderzoeksresultaten
overtuigden Nurmohamed ervan
haar eigen vitaliteitsprogramma
op te zetten en dat te vermarkten.
Daarbij zet ze ook hoog in op het
bijbrengen van mindfulness, want
dat is volgens haar een voorwaarde
om fit en optimaal te werken.
Stress
‘Als interim consultant kom je in
de praktijk nogal eens terecht in
werksituaties waar veel stress is.
Ik zie vaak dat medewerkers niet
lekker in hun vel zitten. Men vraagt
mij dan hoe ik het voor elkaar krijg
om altijd zo rustig te blijven.’
Het geheim is dat
Nurmohamed iedere dag een
kwartiertje vrijmaakt voor een
ontspanningsmoment. Dan
doet ze oefeningen en maakt
ze haar hoofd leeg. ‘Als je te
druk bent ligt afbranden op de
loer. Met beweging laad je de
batterij weer op. Bovendien zijn
de ontspanningsoefeningen erg
eenvoudig. Ik deel dat graag met
anderen.’
Ze vervolgt: ‘Betrokkenheid is een
eigenschap die echt bij mij hoort en
mij zelfs bijna de kop kostte: ik nam
te veel hooi op mijn vork en kende
geen grenzen. Als interimmer
houd je dat niet vol. Nu kies ik mijn
prioriteiten en geef ik mijn passie
door. Ik laat mensen zien hoe je
met beweging en mindfulness aan
je eigen vitaliteit kunt werken.’

IS directeur bij Yellowbrick
WAS commercieel manager bij Yellowbrick
Doel in je nieuwe functie is om 100 procent acceptatie van het bricken te bereiken. Hoe wil je dat voor
elkaar krijgen? ‘Door samen te werken met alle stakeholders binnen onze markt en via tevreden, betrokken klanten.
Zij zijn onze ambassadeurs en zullen familie en vrienden aansporen ook te gaan bricken.’
Innovaties in betalingsverkeer zijn helemaal jouw ding. Wat ligt er nog in het verschiet op dit terrein?
‘Contactloos en mobiel betalen staan in Nederland nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.
Mobiel betalen in combinatie met andere diensten zoals het sparen van punten of het verzilveren van coupons is de
volgende stap. Grote implementaties of samenwerkingsverbanden blijven vooralsnog uit.’
Yellowbrick is een familiebedrijf dat al sinds 1927 bestaat. Wat merk je daarvan? ‘Het uit zich in grote
betrokkenheid, daadkracht, loyaliteit naar personeel en een enorme passie voor het werk. We hebben een
fitnessruimte waar je onder professionele begeleiding kunt sporten. Via verschillende activiteiten wordt gewerkt aan
gezond bewegen en gezond leven. Die betrokkenheid spreekt mij erg aan.’
Wat voor baas ben jij? ‘Dat moet je aan mijn collega’s vragen. Ik wil graag gezien worden als een leider die visie en
richting geeft, betrokken is bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, die luistert en vertrouwen geeft.’
Wat doe jij het liefst na een lange en intensieve werkdag? ‘Sporten. Het is een van mijn grootste passies
en tegelijk een manier om het hoofd leeg te maken en de accu opnieuw op te laden. Een uur of anderhalf fitness,
hardlopen of kickboksen is genoeg om energie te krijgen om de volgende dag weer te presteren.’

OP DE VLOER

NOG EFFE
DOOR
Soms ga je nog even een paar
uur door omdat er morgen of
de dag erna iets belangrijks op
stapel staat.
Dat is goed. Dat hoort zo. Gek
vak en zo.
Maar soms, steeds vaker
eigenlijk, ga je door omdat je
iets moet maken dat vooral je
‘leidinggevenden’ geruststelt.
Negen van de tien keer was
er helemaal geen sprake van
ook maar enige urgentie, maar
was het gewoon fijn ‘dat er
iets lag’. Iets waar je tegenaan
kon pissen. ‘Nee, dit werkt dus
niet, we gaan het anders doen,
dankjewel.’
Met een soepele, alles
wegvagende tred verlaten ze
je kamer.
En jij gaat nog even door. Want
helemaal comfortabel voelde
hun vertrek niet.
Schrijfster werkt op de vloer.

SUZANNE PRONK
MEC

MAURICE HOLS
VIMN

Mediabureau MEC wil search in
de middelenmix integreren en trok
Suzanne Pronk aan als search director. Pronk, die aan het hoofd staat
van het team van searchspecialisten
binnen MEC, was een korte periode
directeur van belangenbehartiger
IAB. Daarvoor deed zij ervaring op
op het terrein van search bij o.a. bol.
com, Kelkoo en iProspect.

Maurice Hols is per direct verantwoordelijk voor het gehele
portfolio van Viacom International
Media Networks in de Benelux. In
zijn nieuwe functie leidt Hols alle
lineaire basis- en digitale kanalen
van het VIMN portfolio, met daarin
merken als Comedy Central, MTV
en Nickelodeon.

SHANDOR GANCS
BSUR

HENK ESSEN
BOOST GROUP

Rein Hendriks is aan de slag
gegaan als mediamanager bij Vodafone Nederland. Hendriks wordt
verantwoordelijk voor de mediastrategie, inkoop en planning. Hij begon
in 2011 bij Vodafone en werkte
daarvoor op de afdeling marketing &
communicatie van Pon Equipment.
REIN HENDRIKS
VODAFONE

TONIE BROEKHUIJSEN
SANOMA

BSUR trok de Australiër Shandor
Gancs aan als creative director. Tot
nu toe vervulde Joost Perik, chief
creative officer van BSUR Group,
de rol van creative director in zijn
eentje. Gancs heeft als cd veel internationale ervaring en werkte onder
meer voor klanten als Peugeot,
Polaroid en L’Oréal.

Henk Essen trad onlangs aan als
commercial director bij Boost
Group. Hij is eindverantwoordelijk voor de verdere groei van het
non-food segment. Essen heeft een
achtergrond in zowel non-food als
retail en was voorheen werkzaam
als general manager voor Stanley
en Black&Decker in de Benelux en
Nordics.

Tonie Broekhuijsen verlaat Sanoma
na dertig jaar dienst. De laatste
jaren was Broekhuijsen betrokken
bij de ontwikkeling van mobiele
applicaties, was hij interim hoofdredacteur bij Nu.nl en stond hij aan
de wieg van NuTech.nl en WTF.nl.
Broekhuijsen: ‘Nu is het voor mij tijd
om mijn eigen weg te gaan.’

