
 

GERT VAN SANTEN: ‘WIJ DENKEN WEL EENS 
DAT WIJ ONZE BAAN KIEZEN, MAAR IN ESSENTIE 
KIEST DE BAAN ONS.’

Mag ik jou als start van het interview het 
woord “pionieren” aanreiken?

Een pionier vind ik iemand die door deuren gaat waar 
eerst nog geen deuren waren. Iemand die onbegaan-
baar gewaande paden betreedt. Waar ik in mijn vak 
pionierschap heb getoond, is om spiritualiteit aan werk 
te verbinden. Meestal zal ik daarbij overigens het woord 
spiritualiteit niet in de mond nemen. Het gaat mij ook 
niet om dat woord, maar om de diepgewortelde overtui-
ging dat werken meer vanuit de ziel zou mogen plaats-
vinden. Mensen daarmee raken is waar ik me een pionier 
in voel. 

En wat is in jouw leven een moment geweest 
dat jij zelf op een vergelijkbare manier we-
zenlijk geraakt bent?

Ik weet nog dat ik bij een lezing van Daniël Ofman - op-
richter van het oude Kern Konsult - was en dat zijn ver-
haal me diep raakte. Hij zei toen: ‘Werk is een uiting van 
liefde’. Die uitspraak trof me. Ik werkte toen bij Rabobank 
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Kern Konsult begeleidt organisaties. 
Dat doen we door steeds te kijken 
naar de achterliggende vraag. Door 
goed te luisteren en dóór te vragen. 
In de pioniersportretten bieden we 
een podium aan klanten die 
vooroplopen in hun organisatie en 
daadwerkelijk verandering realiseren. 
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Gert van Santen neemt na 30 jaar gewerkt te hebben als organisatieadviseur afscheid 
bij Kern Konsult. Om in het werk zielsverlies tegen te gaan, doet deze gepassioneerde 
pionier de indringende oproep aan eenieder: luister naar de zachte stem van binnen, 
ga na wat jóuw werk is en wat jij hebt bij te dragen.
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Nederland als adviseur organisatieontwikkeling. Dat was 
rond 1986. Met twee kinderen en een hypotheek zorgde 
die baan voor financiële zekerheid. In die tijd vroeg 
Daniël Ofman of ik bij Kern Konsult wilde komen werken. 
En ondanks de zekerheden en voorrechten die ik bij Ra-
bobank Nederland genoot, moest ik toch ja zeggen.

Het was groter dan jij?

Het was groter dan al die bezwaren. In de bancaire 
wereld begon ik van lieverlee steeds meer zaken te zien 
waar Joris Luyendijk het in zijn recente boek Dit kan niet 
waar zijn ook over heeft. Ik weet nog goed dat ik dacht: 
als ik nu niet zeg dat ik dit werk niet leuk vind, dan kan ik 
het niet meer doen. Iedere keer dat ik naar het financiële 
centrum in Londen vloog, ervoer ik iets van zielsverlies. 

Zielsverlies?

Ja, echt letterlijk dat gevoel: dat er een stukje van mijn 
ziel afging. Veel geld, veel mooie arbeidsvoorwaarden, 
maar die buitenwereld paste niet langer bij mijn binnen-
wereld. De Amerikaanse psychotherapeut en voormalige 
monnik Thomas Moore heeft eens gezegd: wij denken 
wel eens dat wij ons werk of onze baan kiezen, maar 
in essentie kiest de baan ons. Dat vind ik een prachtige 
uitspraak en dat heb ik toen ook gevoeld. Die baan hield 
niet van mij en ik hield niet van die baan.

En als je dat afzet tegen het werk dat je al die 
jaren bij Kern Konsult hebt gedaan? 

Dat werk klopte. Achteraf heb ik ook gezegd: je kunt geen 
Kern Konsulter wórden. Je bént Kern Konsulter. Dus ik 
ben in essentie altijd al Kern Konsulter geweest. Voor mij 
is Kern Konsult een fijne club mensen die zich richt op 
werk wat ertoe doet. Als het werk wat je doet klopt, dan 
is dat helend. Mooie diensten leveren en mooie produc-
ten maken, dat voedt de ziel. Daar ben ik van overtuigd. 

Als jij een mooie reporta-
ge maakt, dan gaat er 
iets in vervulling. Dat is 
kloppend.
 

Kun je nog een voorbeeld noemen waarin het 
voor jou eens niet klopte? 

Ik moet dan denken aan die keer dat ik gevraagd werd 
voor een opdracht die ik niet bij mij vond passen. Ik vond 
het lastig - en nog steeds trouwens - om te zeggen dat 
ik iets niet wil doen. Dus ik bedacht: ik vraag gewoon de 
dubbele prijs. Toen bleek dat ze ook met die prijs ak-
koord gingen. Ik heb me daar erg schuldig over gevoeld. 
Voor mij gaat rijkdom over kloppend maken wat ik doe 
voor mijn werk. Mijn vraag naar meer geld was in feite 
een vermomde afweer tegen het gegeven dat ik moeilijk 
grenzen kan stellen. Rijkdom is per definitie een subjec-
tieve ervaring, maar kan slechts volledig worden ervaren 
als er geen afwijzing van iets anders, of een gevoel van 
tekortkomen, aan ten grondslag ligt. Dit raakt ook een 
centraal uitgangspunt van Kern Konsult; om te willen 
leven en werken vanuit de overtuiging dat er in essentie 
overvloed is. Rijkdom is dan - letterlijk - te gelde maken 
van wat kloppend is. En dat is altijd ook een zielsvraag. 

“Als het werk wat je doet 
klopt, dan is dat helend.”

Biografie 
Gert van Santen

Gert leerde Kern Konsult in de jaren 
’80 kennen als opdrachtgever vanuit 
zijn management-rol bij de Rabo-
bank. Het grensvlak van zingeving 
en resultaatgerichtheid, waar Kern 
Konsult op opereerde, sprak hem aan. 
Hij was van 1989 tot 2005 verbonden 
aan Kern Konsult en is sinds 2011 
partner. In de tussentijd heeft hij 
nog bij ZIN in werk gewerkt en is hij 
Director Wisdom School of Graduate 
Studies Netherlands aan de Ubiquity 
University geweest (2011-2016). Op 
8 juni 2018 nam hij officieel afscheid 
van Kern Konsult. 

Gert schreef (mee aan) twee boek-
publicaties. In De kracht van arche-
typen (2007) beschrijft hij twintig 
archetypische beelden die helpen om 
je eigen talenten in te zetten. The 
Wisdom Factor (2012) gaat over een 
nieuw soort leiderschap dat beschik-
baar is voor iedereen, ongeacht waar 
je werkt en welke functie je bekleedt. 
Gert van Santen stelde dit boek 
samen, en bevat een bundeling van 
ideeën van Will Taegel, Jim Garrison, 
Irene van Lippe-Biesterfeld, Matthijs 
Schouten en hemzelf. 



Dus het gaat steeds om ziel én zakelijkheid, 
om een term uit je tijd bij ZIN in werk aan te 
halen …

Ja, en dat woordje “en” zorgt daarbij voor de broodnodi-
ge verbinding. Zodra we dat achterwege laten, splitsen 
we de werkelijkheid en klopt het niet meer. Vaak onbe-
doeld hoor. Maar het gebeurt wel. En dat is een volgend 
thema wat me raakt in veel organisaties en leiderschaps-
problematiek: polarisatie. Mensen die zeggen: ik heb een 
baas die heel verticaal optreedt, dus ik kan met hem niet 
meer horizontaal omgaan. Onzin! Je kunt er altijd voor 
kiezen om de verbinding met een ander aan te gaan.

Je stelling is dus dat jij je kunt verbinden, ook 
als een ander zich niet wil verbinden?

Ja, verbinding kan altijd en verbinding werkt altijd. Alleen 
weet ik op voorhand nog niet wat de uitkomst is. Zo is 
er het verhaal van de Japanse martial arts leraar Kase. 
Die betrad ’s avonds in een grote stad de ondergrondse 
en zag dat hij langs twaalf junks moest lopen. Hij schatte 
in dat ze hem zouden gaan beroven. Zijn eerste reactie 
was: nou, ik kan er wel zes of zeven hebben. Maar er 
zaten er twaalf. Hij bedacht toen: ik ga het gevecht niet 
aan, ik ga de verbinding aan. Dus liep hij vriendelijk naar 
ze toe en gaf ze allemaal een hand. “Hello, I am mr. Kase  
from Japan. How do you do?” En hij kon zo doorlopen. 
Dat is wat verbinding doet. Dat raakt mij ten zeerste. 

Voor mij klinkt er ook uit door dat ‘verbin-
ding met de ander’ begint bij ‘verbinding met 
jezelf’.

Absoluut. En dat is ook, vrij naar de Duitse monnik 
Anselm Grün, één van de stellingen van leidinggeven: 
je kunt pas goed leidinggeven aan een ander, als je ook 
goed leiding kunt geven aan jezelf. Daar is verbinding 
met jezelf voor nodig. Zorg dus dat je in ontwikkeling 
blijft. Dat je je bewust bent van je valkuilen. Leer daar-
van. Wat maakt nu dat ik geïrriteerd raakte, of boos 
werd? Het effect van dat soort emoties is dat ik me niet 
meer goed kan verbinden. Want als ik geïrriteerd, boos 
of gekwetst ben, dan leg ik bijna per definitie de schuld 
bij de ander neer. En zelden bij mezelf. Probeer je eigen 
aandeel te zien, zonder daarbij over schuld te praten. 
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“Rijkdom is - letterlijk - te gelde 
maken van wat kloppend is. En dat 
is altijd ook een zielsvraag.”

“Je kunt er altijd voor kiezen om 
de verbinding met een 
ander aan te gaan.”

Collega’s van Kern Konsult 
over Gert

Wanneer organisatieadviseur je roeping is 
Zijn collega’s noemen hem compleet 
gepassioneerd en uitermate principieel. 
Een man van contrasten die aan de ene kant heel 
vasthoudend kan zijn én vanuit diezelfde kwali-
teiten juist ook veel ruimte kan geven. 
Een verhalenverteller en levensgenieter die 
mensen uitnodigt om ook hun verhaal te doen 
en zo steeds weer connectie weet te maken. Een 
man die de grondslag van Kern Konsult geëmo-
tioneerd kan hoeden en die tegelijkertijd met 
veel humor zaken juist kan relativeren. 
Hij is een vat vol kennis dat - naast wijsheid 
in woorden - ook de kracht en de praktijk van 
ki aikido in een groep kan demonstreren. Een 
spirituele man die vanuit een geïnspireerde 
diepte betekenis weet te geven en zingevings-
vraagstukken moeiteloos aan zakelijkheid weet 
te verbinden.

Op zijn visitekaartje prijkte lange tijd de tekst: 

Wellicht zijn alle draken in ons leven,
uiteindelijk prinsessen
die er in angst en beven slechts naar haken,
ons eenmaal dapper en schoon te zien 
ontwaken.
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft,
in diepste wezen wel niets anders dan iets,
wat onze liefde nodig heeft.

- Rainer Maria Rilke

Gert is er sterk in om in opdrachten bij men-
sen de draak te zien, deze te benoemen, deze 
een stem te geven én ook weer de prinses in de 
draak tevoorschijn te brengen. 



Als er één inzicht is dat je zou mogen doorge-
ven, welk inzicht is dat dan?

Het inzicht: ga na wat jóuw werk is. Wat is het werk dat 
jíj te doen hebt. Dan gaat het niet alleen om de activi-
teit waar je je geld mee kunt verdienen, of waar je je 
hypotheek van kunt betalen, maar ook waar je jouw ziel 
in kwijt kunt. Als de baan jou kiest is het belangrijk goed 
te luisteren naar de stem van binnen en naar de ziel in 
jou. Die ziel heeft iets te doen en wordt aangeroepen 
door de baan. Dáárom ben ik bij Kern Konsult gekomen. 
En de vraag die daarmee samenhangt wordt te weinig 
gesteld. Wáárom ben ik leraar geworden? Wáárom ben ik 
directeur van deze mbo-school geworden?
Het is mij opgevallen dat iedereen eigenlijk wel met die 
vraag bezig is, maar dat die vraag vaak alleen impliciet 
wordt gesteld. Stel jezelf maar expliciet de vraag: wat heb 
ík bij te dragen? Om John F. Kennedy te parafraseren: 
“Vraag niet wat het land voor mij kan doen, maar wat ik 
voor het land kan doen.” Oftewel: vraag niet wat Kern 
Konsult voor mij kan doen, maar wat ik voor Kern Kon-
sult kan doen. Vraag niet wat deze school voor mij kan 
doen, maar wat kan ik voor deze school doen. Dan stuit 
je op het vraagstuk wat je echt te doen hebt.

En dus eigenlijk ook: “wat je altijd al te doen 
had ” …?

Ja! Ken je de Acorn Theory van James Hillman? In essentie 
zegt die theorie het volgende: ieder mens heeft een 
identiteit in zich die al aanwezig is voordat je gebo-
ren wordt en die wil leven. Dat zijn dus minimaal drie 
inzichten. Eén: “je hebt je identiteit en die is al aanwezig 
in jou”. Dat is het vruchtdragende van een eikel, waarin 
alle informatie van de eikenboom al besloten ligt. Twee: 
“die er al is voor je geboren wordt”. Die identiteit is dus 
onvervreemdbaar in jou. En drie: “die wil leven”. En dat 
laatste zinnetje dat triggert mij: “die wil leven”. Wat hij 
zegt is: uit een eikenvrucht groeit altijd een eikenboom. 
Uit een appel groeit altijd een appelboom. Ik ben een 
fruittelerszoon, dus deze metafoor spreekt mij aan. Ik 
heb nog nooit een appelboom gezien die dacht: dit jaar 
verander ik van strategie en vanaf nu ga ik peren voort-

brengen. Dat kan helemaal niet. Maar ik zie dat mensen 
tot bloedens toe doen. Ik zie soms mensen uit alle macht 
proberen om een notenboom te zijn, terwijl ze een 
appelboom zijn. Dat is wat mij raakt in mijn werk. Als ze 
peren proberen voort te brengen, of kersen. Stop daar-
mee! Word de beste appelboom die er is, de mooiste 
appelboom, met de mooiste appels. Word wie je al bent. 
Ik dacht ooit dat je op het moment dat dat gebeurt een 
hoop trompetgeschal zou horen. Maar dat is niet zo.

Dan klopt het gewoon. 

Dan klopt het gewoon. Het is de normaalste zaak van 
de wereld dat jij schrijver bent geworden. Dat moest 
gewoon gebeuren. Dus zorg dat je weet dat je een 
appelboom bent en word dan de mooiste appelboom. 
En de enige die voelt welke vruchtdragende boom jij nu 
eigenlijk bent, dat ben jij zelf. De enige die kan voelen of 
het klopt, bén jij ook. Want mijn vader vond het natuur-
lijk fantastisch dat ik zo’n mooie baan had met veel geld. 
Hij was hartstikke trots op me. Maar ik bloedde van 
binnen. Voel je? Natuurlijk was ik gevoelig voor wat mijn 
vader vond. En natuurlijk was ik ook gevoelig voor het 
feit dat Daniël Ofman mij vroeg om bij hem te komen 
werken: dat streelt. Maar wat is nu de zachte stem in mij 
die gehoord wil worden? En dat vind ik een interessante 
vraag. Dat is wat ik ook bij opdrachtgevers probeer over 
te brengen: wat is bij jullie de zachte stem die tot leven 
wil komen?

Ik vind het een heel mooi gesprek, Gert.

Leuk, hè? Snap je nu dat ik eigenlijk ook niet wil stoppen 
met werken?

Guido van de Wiel  is schrijver van managementboeken en 
executive coach bij meerdere business schools. Trendwat-
cher of the Year 15-16. Voor Kern Konsult werkt hij aan een 
reeks portretten van pioniers.

www.kernkonsult.nl
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“Je kunt pas goed leidinggeven aan een ander, 
als je ook goed leiding kunt geven aan jezelf.”

 ©  KERN KONSULT JUNI 2018


