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,,Je moet het met
liefde voor de die-
ren doen. Zeker
sinds ik zelf kinde-
ren heb vind ik het
belangrijk dat er
dieren in de buurt
zijn voor de kids.’’
Chantal Garcia uit
Naarden is als
bestuurslid van
Stichting de Gooise
Ark nauw betrok-
ken bij de dagelijk-
se leiding van de
kinderboerderijen
en hertenkampen
in Bussum en
Naarden. Haar
man Sebastian is voorzitter van
de stichting.
,,Ik begon als penningmeester.
Werd daar via via een keer voor
gevraagd. Vorig jaar zomer was
er sprake van dat de kinderboer-
derijen niet door konden gaan
vanwege bezuinigingen. Toen
hebben mijn man en ik samen
met twee andere nieuwe be-
stuursleden ons hard gemaakt
voor het voortbestaan’’, zegt
Chantal Garcia. ,,We worden
vaak gebeld als er iets aan de
hand is. Er zijn ook drie beheer-
ders in dienst, maar die zijn niet
24 uur per dag beschikbaar.’’
Volgens de Naardense, die samen
met haar man een eigen bedrijf
heeft en dus flexibele werktijden
kan hebben, moet je een echte
dierenvriend zijn om zo met de
kinderboerderijen actief te zijn.
,,Anders kan je er niet aan begin-
nen. We zijn grote dierenvrien-
den, maar wel heel realistisch.
We vinden zeker niet alles zielig.
Mocht er iets gebeuren, dan moet
je wel besluiten durven nemen.’’
Vorig jaar kwam Stichting de
Gooise Ark in zwaar weer toen

de gemeentes de
subsidie flink
wilden korten.
Garcia: ,,Het
toemalige bestuur
dreigde daarom
met de werkzaam-
heden te stoppen.
Ik vond dat niet
kunnen en wilde
de kar gaan trek-
ken. We worden
nu weliswaar
gekort op de subsi-
die, maar probe-
ren geld op andere
manieren binnen
te halen. Wij zijn
van huis uit on-

dernemers, dus zijn in de weer
gegaan met het zoeken van spon-
sors. Dat is voor een deel al aar-
dig gelukt.’’ Zo zijn er recent
door een aantal middenstanders
uit Naarden dieren voor de kin-
derboerderij aangekocht, weet
Garcia. ,,Een drogisterij en een
praktijk voor fysiotherapie koch-
ten een stel schapen. Het leuke is
dat een van de schapen net een
stel lammetjes heeft geworpen.
Op die manier kan je als organi-
satie geld halen uit de markt en
ben je niet alleen afhankelijk
van subsidies.’’
Ook Stichting de Gooise Ark
draait voor een groot deel op
vrijwilligers en is dus op zoek
naar mensen die iets voor de
organisatie willen doen. ,,We
zijn op zoek naar mensen die de
dieren willen voeden. Maar ook
mensen die aan de slag willen
als klusjesman zijn welkom.’’

J A S P E R  S C H O O N

Weet jij iemand die je graag ’in het
zonnetje’ zou willen zetten, mail dan
naar redactie@gooieneemlander.nl

I N  H E T  Z O N N E T J E

’We zoeken meer bevlogen
dierenvrienden’

Chantal Garcia.
FOTO STUDIO KASTERMANS

Mensen die dagelijks hun werk doen, en vaak met veel plezier, zijn
geen nieuws. Toch willen wij elke week zo’n persoon voor even ’in

het zonnetje’ zetten.

De feestdagen komen eraan. En dit zijn
natuurlijk dé aanleiding voor een teamuitje.
Uitgebreid uit eten, een dag met elkaar op
stap. Teambuilden heet dat. De bedoeling is
natuurlijk dat we elkaar op een andere ma-
nier leren kennen. Dat is goed voor de colle-
gialiteit, het stimuleert een goed bedrijfsre-
sultaat volgens de managementliteratuur en,
last but not least, het zorgt voor hilarische
momenten! 
Na een dag op pad met je collega’s bedenk je
je dat die, op een doordeweekse dag wat
rustig (lees: saai) ogende collega van finan-
ciën ineens een woeste danser blijkt te zijn.
Hij sleept iedere vrijwilliger mee de dans-
vloer op en laat iedereen versteld staan van
zijn feilloze gevoel voor ritme. En de facili-
tair manager heeft ongekende talenten als
coureur tijdens het karten. ’En dat terwijl hij
niet eens een rijbewijs heeft’, denk je nog
terwijl hij op twee wielen door de bocht voor-
bij komt scheuren. Ineens wil je meer van
hem te weten komen. Misschien is hij toch zo
saai nog niet. ’Zou hij verstand van auto’s
hebben?’, vraag je je terloops af, terwijl je je
naast hem aan de bar op een kruk laat plof-
fen. Dit soort ontdekkingen zijn hartstikke
goed, de vooroordelen kunnen opzijgeschoven
worden. Normaal gesproken was je aan ’je
eigen tafeltje’ gaan zitten met collega’s die je
goed kent.
Hoe individualistisch het bedrijfsleven ook in
elkaar zit, het is fascinerend om te zien wat

voor dynamiek er in een team ontstaat. Ga
maar eens na. Op kantoor heeft iedereen zijn
eigen ’clubje’. Die besteden de pauze samen,
zien elkaar ook privé af en toe. Iedereen heeft
zijn eigen gewoonten. Je hebt een favoriete
werkplek waar je als flexwerker graag zit en

je weet wanneer jij aan de beurt bent voor
een rondje koffie.
En dan komt het team-uitje. Het hele bedrijf
gaat met elkaar bowlen. Of lasergamen. En
ineens ontstaat er een teamgevoel. Ongelofe-
lijk hoe competitief en teamminded je wordt
als je met je eigen bedrijf een wedstrijd speelt
tegen anderen. Nou, de beest is los! No way
dat je je collega laat beschieten met een verf-
pistool. Zodra de tegenstander aanlegt om je
collega te beschieten, ga je er op z’n minst
voor liggen als het even kan. En als de tegen-
stander zich misdraagt op het veld, komt
ineens je hele team met jou samen in op-
stand. Je hebt medestanders.
Bedenk dan eens hoe grappig het is dat je de
volgende dag, met een katertje of niet, met
een heel andere bril naar je collega’s kijkt. De
vraag is hoe lang je die bril ophoudt? We
worden snel genoeg weer opgeslokt door de
waan van de dag. En die leuke collega van
facilitair heb je sinds het team-uitje niet
meer gesproken. Teambuilden heeft toch
duidelijk een functie die het wijgevoel ver-
sterkt. En los van de goede resultaten die dat
oplevert, zorgt het ook voor een hoog plezier-
gehalte tijdens het werk. Dus hopelijk hoeven
we niet altijd te wachten tot de feestdagen
voordat we weer eens met elkaar op pad
gaan om elkaar beter te leren kennen.

K I R S T E N  G O E S ,
K G U  U I T Z E N D B U R O ’ S

K I R S T E N  G O E S ’  A R B E I D S M A R K T J O U R N A A L

Team-uitje

,,Ik gebruik BN’ers als voor-
beeld omdat mensen dan weten
wat voor stem erbij hoort. Als ik
vertel over dit boek zeggen
mensen vaak: ja, maar dat moet
je toch horen? En dat is natuur-
lijk ook zo. Bij een training of
tijdens een gesprek kan ik het
voordoen. Het verschil van
presentatie met een lage zware
stem”, zegt Ebbink met een
donkere mannenstem, ,,en een
iel, hoog stemmetje”, gaat ze
door met een piepstem, ,,laat ik
dan zo horen. In mijn boek
maak ik daarom gebruik van
bekende stemmen en dat niet
alleen, er staan ook door het
hele boek heen QR-codes.” Dit
zijn streepjescodes die met een
smartphone te scannen zijn.

Door te scannen opent er een
internetpagina met een filmpje
van de betreffende persoon. ,,Zo
schrijf ik hier iets over Femke
Halsema”, laat de Bussumse
zien terwijl ze door haar boek
bladert. ,,Als mensen dan tij-
dens het lezen denken, hoe
klinkt Halsema ook al weer, dan
kunnen ze op deze manier
direct even een filmpje bekijken
en de stem horen.”

Bewust
,,Inderdaad erg leuk”, bevestigt
de stemcoach trots. Met haar
boek wil ze mensen bewust
maken van hun stemgebruik.
,,Iedereen, echt iedereen, kan
heel veel met zijn of haar stem.
Meer dan ze nu doen. Je kan
heel anders overkomen door je
stem anders te gebruiken. Veel
krachtiger, duidelijker of over-
tuigender. Veel mensen uit de
zakenwereld zetten stemtrai-
ningen in om hun presentatie
en leiderschap te versterken. Je
kan met je stem een lastige
boodschap op een warme ma-
nier brengen en iets heel neu-
traal vragen zonder zeurderig
of verwijtend te klinken. Als je
je er maar bewust van bent.
Jouw stem is niet zomaar je
stem waarmee je het maar moet

doen. Net als bijvoorbeeld een
vrouw die altijd alleen maar
beige kleding draagt omdat ze
vindt dat het bij haar past. Dat
hoeft niet. Het kan juist heel
leuk zijn om een keer blauw of
zwart te dragen.”

Je stemgebruik heeft ook alles
te maken met hoe je in de we-
reld staat. Ebbinks achtergrond
met de studies psychologie en
conservatorium vullen elkaar in
haar werk dan ook goed aan.
,,Het heeft alles met elkaar te
maken. Mensen gebruiken, als
ze zich anders voelen, hun stem
ook anders. Maar dat geldt
natuurlijk ook andersom. Als je
een andere stem opzet, voel je je
ook anders. Dat kan best heftig
zijn. Als jij altijd je naam zegt
met een heel bedeesd, voorzich-
tig stemmetje is het nogal wat
om dat ineens met een duidelij-
ke, krachtige stem te doen.”

Lieve meisjes
,,’Ik hoor het aan je stem’ is
eigenlijk een verzameling van
alles wat ik de afgelopen dertig
jaar heb geleerd. Zowel tijdens
mijn werk als operazangeres als
de afgelopen acht jaar dat ik nu
als stemcoach werk”, legt Eb-
bink uit. In haar boek beschrijft
ze allerlei verschillende soorten

stemmen. ,,Erg leuk vind ik zelf
de lijstjes door het hele boek
heen. Zoals bijvoorbeeld
’Gooisch heesch’ die ik eerder
noemde, maar ook ’lieve meis-
jes’ (Chantal Janzen, Marijke
Helwegen) ’aardige mannen’
(Daan Schuurmans, Victor Rei-
nier) en ’emotionele stemmen’
(Louis van Gaal, Marc-Marie
Huijbregts). Zo leren de lezers
om soorten stemmen te herken-
nen.”

Ook staan er wetenswaardig-
heden in het boek (waarom zijn
operazangers en -zangeressen
bijvoorbeeld vaak dik) en uitleg
over de lichamelijke werking
van de stem. Helemaal achterin
is een stoomcursus stemgebruik
te vinden. ,,Daar horen filmpjes
bij waarin ik oefeningen voor-
doe en uitleg geef. Iets waar
lezers dus echt mee aan de slag
kunnen. Op die manier werk ik
aan mijn missie”, vervolgt ze
enthousiast, ,,dat er bij steeds
meer mensen een betere uitwis-
seling tussen sprekers en luiste-
raars op gang komt. Dat zorgt
voor meer begrip, effect en
plezier in gesprekken en pre-
sentaties.” Glimlachend ver-
volgt ze: ,,En daar worden men-
sen naar mijn mening veel
blijer en gelukkiger van.”

Coach Ebbink helpt met boek stemmen herkennen en gebruiken 

’Ik gebruik BN’ers als voorbeeld’
door inger bout

B U S S U M - Irene Moors, Sa-
scha de Boer en Yvon Jaspers.
Zomaar wat stemmen uit het
lijstje ’Gooisch heesch’. ,,Je
weet wel, zo van: hé wat ge-
zellig!”, doet stemcoach Eli-
zabeth Ebbink de typische
-’wat hebben we het leuk met
elkaar’- stem van Irene Moors
na. Een van de vele voorbeel-
den van stemgebruik die ze
beschrijft in haar boek ’Ik
hoor het aan je stem’.

Elizabeth Ebbink: ,,Iedereen, echt iedereen, kan heel veel met zijn of haar stem.'' FOTO STUDIO KASTERMANS

Dop was zich rot geschrokken. Vanuit de achter-
kamer van mevrouw Piedelbach was een vreselij-
ke gil gekomen. Zijn tweelingzusje Suus! Ze was
alleen in die achterkamer en die gil was van haar.
Er moest iets ergs aan de hand zijn!

Terwijl mevrouw Piedelbach moeizaam op-
stond uit haar grote stoel, was Dop al naar de
schuifdeuren gerend. De rechter duwde hij van
de zenuwen met zoveel geweld open dat het een
harde knal gaf. In de achterkamer stond Suus. Ze
zag lijkbleek en ze wees naar iets op de grond.
,,Ddda-da-dat dat dat i-is ee-een vampier!’’, riep
ze. ,,Kijk uit, een vampier! Doe iets!’’

Dop wilde best iets doen, maar hij kon niet.
Zijn knieën knikten van angst, maar verder kon
hij zich niet bewegen. Hij staarde zijn zusje aan.
,,Ee-een wáát?’’

,,Een vampier! Doe toch iets, help me dan!’’
Dop voelde de magere hand van mevrouw Piedelbach op zijn

schouder. ,,Laat mij maar even. Ga maar even opzij.’’ Leunend op
haar stok schuifelde mevrouw Piedelbach de achterkamer in.
,,Meisje toch, wat is er aan de hand?’’

Nu barstte Suus in tranen uit. Terwijl mevrouw Piedelbach een
arm om haar schouders sloeg, wees Suus nog eens naar de grond.
,,Een vampier, daar!’’

,,O dát’’, zei mevrouw Piedelbach toen ze zag waar Suus naar
wees. ,,Maar meisje, dat is geen vampier, je hoeft niet bang te zijn,
heus niet.’’ Het kostte de oude dame nog aardig wat moeite voor ze

Suus zover had dat ze meeging naar de voorka-
mer en ging zitten op de bank. Nog steeds wat
trillerig zocht Dop een plekje naast zijn zus.

Mevrouw Piedelbach schuifelde nogmaals de
achterkamer in. Ze kwam terug met een vierkant
zwart doosje in haar handen. Ze ging zitten in
haar grote stoel en zette de doos op haar schoot.
,,Die gil gaf je zeker toen je schrok van wat je in
deze doos zag, hè Suus?’’, vroeg ze. Suus knikte.
Met haar mouw veegde ze tranen van haar wan-
gen.

Mevrouw Piedelbach maakte de doos open en
haalde iets tevoorschijn: de kop van een vampier!
De bek stond open. Je zag de vlijmscherpe tan-
den! Geschrokken pakte Dop Suus’ hand.

,,Lieve kinderen, rustig nu maar’’, zei mevrouw
Piedelbach. ,,Jullie hoeven nergens bang voor te

zijn, want dit is heus geen vampier. Vampiers bestaan trouwens
niet, toch? Nee, dit is het opgezette kopje van een kalong uit Indo-
nesië. Kijk: zijn kopje lijkt wel op dat van een hondje. Daarom
noemen mensen het beest ook wel een vliegende hond. Maar het is
geen hond, het is een grote vleermuis en hij doet geen mens
kwaad. Echt niet.’’

Dop en Suus keken elkaar aan. Moesten ze dat allemaal geloven?
Misschien was die aardige oude mevrouw Piedelbach in werkelijk-
heid wel een gemene heks! 

In de volgende aflevering: De heks beloert Dop en Suus.

G O O I S E  G R A P P E N M A K E R S D O O R  A D I N D A  &  M E L A T I  &  R O N A L D  F R I S A R T

2. Is mevrouw Piedelbach een gemene heks?

Van Aken startte in 1992 met
haar eigen bedrijf. Daarnaast
werkte zij in televisieland,
onder meer als presentator van
SBS 6 Hart van Nederland en
Actie Nieuws. Ook leende ze
haar stem voor diverse commer-
cials en programma’s en is zij
tot de dag van vandaag de stem
van Nickelodeon.

,,Op een gegeven moment
kon ik mijn eigen ei niet meer
kwijt in de programma’s die ik
presenteerde. Ik wilde program-
ma’s schrijven. Programmafor-
mats bedenken met een positie-
ve insteek, maar vanwege het
geld staakte het steeds. En nu
zie je steeds meer van die feel-
goodprogramma’s die ik voor
ogen had op de buis. Ik was
mijn tijd kennelijk vooruit!’’,
stelt Van Aken lachend.

Kernbehoeftes
Spijt van de keuze die ze maak-
te om volledig voor haar onder-
neming te gaan, heeft ze nooit
gehad. ,,Ik combineerde het
tv-werk altijd al met het trainen
van mensen. Mijn eigen kernbe-
hoeftes kwamen in het tv-werk
helaas niet genoeg aan de orde.
Ik wil graag iets bij een ander
losmaken. Mensen een bepaald
inzicht geven, een ander op een
hoger plan brengen. Natuurlijk
wil ik zelf ook stralen, maar ik
vind het ook fantastisch om te
zien hoe anderen stralen.’’

Van Aken kan zich goed ver-

plaatsen in mensen die het
moeilijk vinden om zichzelf te
presenteren in een grotere
groep. Ze komt nu zelfbewust
over, maar dat is lang niet altijd
zo geweest. ,,In mijn jeugd,
vooral in mijn pubertijd, ben ik
heel onzeker geweest. Ik heb er
hard aan gewerkt om zelfver-
trouwen te krijgen en dat ver-
volgens ook uit te stralen.’’ 

De communicatievrouw wil-

de na de middelbare school naar
de toneelschool, maar haar
ouders zagen dat niet zitten. Ze
deed de opleiding tot logope-
dist en akoepedist en kwam
toch bij de kleinkunstacademie
terecht, als stemtherapeut.
Daarna rolde ze de radio- en
televisiewereld in. Een ervaring
die haar heel veel leerde. ,,Ook
over dicht bij mezelf blijven.
Alleen de dingen doen waar je

zelf ook achter kunt staan. Toen
ik het journaal op SBS presen-
teerde, werd mij gevraagd of ik
mijn haar wat blonder wilde
laten maken en of ik de knoop-
jes van mijn blouse wat meer
open kon doen. Dat ging mij te
ver.’’

Plezier
Sinds 2008 richt Van Aken zich
met haar trainingen vooral op

het bedrijfsleven. ,,Daar wordt
het nut en de noodzaak van
interne communicatie steeds
duidelijker. Juist in tijden van
verandering en bezuinigingen
is het goed om in werknemers
te investeren. Plezier op het
werk is heel belangrijk. Een
klaagcultuur is killing. Veel
bedrijven gaan op de schop,
omdat men alleen met geld
bezig is en niet met mensen.

Targets zijn natuurlijk belang-
rijk, maar de manier waarop je
dat doet, daar gaat het om!’’

,,Je ziet dat het bedrijfsleven
nu secuurder met het geld
omgaat. Een training wordt nu
niet zomaar tussendoor gedaan,
maar wordt echt gezien als iets
waardevols. Sommige bedrijven
koppelen mijn training aan een
uitje. Andere bedrijven bieden
meerdere sessies aan. Een be-
ginsessie hier in Peg’s pandje en
daarna een aantal incompany
trainingen.’’

Kwetsbaar
,,Er wordt hier in Peg’s pandje
veel gelachen, maar er vloeien
hier ook nog wel eens tranen.
Mensen zijn soms bang om hun
eigen koers te varen, om op hun
eigen gevoel af te gaan en zich
kwetsbaar op te stellen. Ik krijg
op dit moment vooral opdrach-
ten van banken en ICT-bedrij-
ven, waar veel mensen meer in
hun hoofd dan in hun lichaam
zitten. Als zij leren om rekening
te houden met de signalen die
hun lichaam geeft, komt dat
hun werk ten goede. Het levert
hun vaak ook een aha-erlebnis
op, zo van: ’dus daarom kan ik
al zolang niet slapen!’ Ik vind
het mooi om dat mee te maken.
Want daar draait het bij mij om:
inspiratie, inzicht en beleving
bieden.’’

Mediatrainer Pauline van Aken geniet ervan om anderen te laten stralen

’Elke opdracht is een missie’
door petra messelink

L O E N E N - ,,Veel mensen zijn
het contact met zichzelf
kwijtgeraakt. Ze zitten te
veel in hun hoofd en niet
in hun lichaam. Maar bij
communicatie is het juist
heel belangrijk om het
lichaam te laten spreken en
stralen.’’ Mediatrainer en
presentatiecoach Pauline
van Aken uit Loenen aan de
Vecht wordt er blij van als
ze mensen kan laten stra-
len. ,,Elke opdracht die ik
krijg, noem ik een missie.’’

Pauline van Aken: ,,In de televisiewereld leerde ik het belang van dicht bij mezelf te blijven.’’ FOTO STUDIO KASTERMANS

Na boeken ook spel

Pauline van Aken heeft inmid-
dels twee boeken op haar
naam staan. Recent heeft zij
samen met Sabina Meiling
het DLP-spel ontwikkeld, naar
het gelijknamige boek van
Pauline van Aken: ’Durf, Leer
en Presenteer, zet jezelf neer’
(DLP). Het DLP-spel, exclusief
voor het bedrijfsleven, heeft
meer dan honderd praktische
presentatietips. In 2012 komt
Van Aken met een derde boek:
’Communicatie vanuit je IK,
terug in contact’.
Voor contact:
www.Gomedia.nl en voor
meer informatie:
www.dlpspel.nl
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