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Het was weer een bijzonder jaar! Of
niet? We hebben altijd de neiging om
terugkijkend over een jaar alles uit te
vergroten. Maar hoe bijzonder is 2017
nou eigenlijk geweest?
Natuurlijk was het zakelijk gezien vooral een jaar
van herstel en vooruitgang, maar ook een jaar
van wachten op een nieuw kabinet met wellicht
andere plannen. En wat dacht u van het wachten
op de uitwerking van de Brexit-plannen? Allemaal
opmerkelijke zaken, maar ook allemaal heel
bijzonder?
Voor ons is het ook een jaar geweest van het
verwelkomen van nieuwe collega’s en hen een
optimale plek binnen onze organisatie en regio’s
geven. Van een kleiner aantal hebben we afscheid
genomen, omdat ze elders een plek vonden.
Natuurlijk wensen we zowel de nieuwkomers als
de vertrekkers veel succes!
Collega’s hebben afscheid moeten nemen van
ouders en andere geliefden. We hebben met ze
meegeleefd en doen dat natuurlijk nog steeds.
Heel bijzonder? Nee, dat doe je voor elkaar!
Medewerkers zijn dit jaar opnieuw of soms voor
de eerste keer, vader of moeder geworden. We
hebben dat gevierd! Bijzonder? Nee, ook dat
hoort erbij!
Kinderen van ons zijn ziek en gelukkig weer beter
geworden! Collega’s hebben elkaar daarbij
gesteund. Collega’s maakten zonder morren
extra tijd vrij, zodat onze opdrachtgevers er geen
last van zouden hebben. Heel bijzonder? Voor
ons niet!
Anderen hebben intern promotie gemaakt.
Felicitaties en ondersteuning kwamen als
vanzelfsprekend binnen. Is dat bijzonder? Bij ons
gelukkig niet!
Ik heb zelf dit jaar een eerste volledig jaar als
algemeen directeur gedraaid en heb de support
van iedereen binnen onze organisatie ook echt

gevoeld. Heel bijzonder? Ik heb werkelijk geen
idee, maar het voelt echt fantastisch!
Ook in werkzaamheden zelf zit het weleens
tegen en gaan zaken niet vanzelf. Dan is het heel
prettig dat je op je omgeving kunt terugvallen.
Bijzonder?
Misschien maken bovenstaande gewone
zaken ieder jaar juist wél bijzonder. We staan
er eigenlijk nooit bij stil, maar het is toch echt
bijzonder dat je onderdeel bent van een prachtig
team! Mensen met verschillende achtergronden,
wensen, karakters en competenties, maar ook
mensen die samen dezelfde doelen nastreven.
Het lijkt zo normaal, maar het is zo bijzonder.
Misschien maakt dat een jaar elke keer wel
speciaal. Wellicht nemen we daarom altijd met
een bepaalde weemoed afscheid van een jaar,
maar kijken we tegelijkertijd uit naar het nieuwe.
Ik wens u net zo’n bijzonder team toe als wij
hebben!

Een succesvol en gezond 2018!
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