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BouW een kathedraal
inFormatie
aan deze inspirerende sessie ligt de unieke aanpak van 

Finext in talentontwikkeling in Finance ten grondslag.

in juni 2013 is hierover een artikel gepubliceerd in het 

tijdschrift Controlling, met de titel trend in Finance: 

talentontwikkeling.

Wil je meer informatie over daan Quakernaat? kijk dan 

op www.quakernaat.nl.

Wil je meer informatie over inspirerende kennissessies 

die Finext organiseert? neem dan eens een kijkje op 

finextcontrol.nl en financialservices.finext.nl. of neem 

contact op met helen reedijk:

helen reedijk  

e-mail:  helen.reedijk@finext.nl

telefoon:  + 31 (0)6 30 36 51 38
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BommeldingSFormulier

Naam 
 

ANR  _ _  _ _  _ _

Adres

Woonplaats  

Postcode _ _ _ _  _ _

 personeelslid  student  bezoeker  

Plaats 

Datum _ _ - _ _ -  2 0 _ _

Te stellen vragen aan bomlegger

Wanneer springt de bom?

Waar ligt de bom?

Hoe ziet de bom eruit?

Wat voor soort bom is het?

Waarom doet u dit?

Bij melding uit tweede hand

Van wie heeft u dit gehoord?

Hoe heeft u dit gehoord?

omschrijving van de stem

 man 
 kind 

 nederlander

 vrouw 
 

 buitenlander

leeftijd

 Jonger dan 20 jaar  Tussen de 35 en 50 jaar

 Tussen de 20 en 35 jaar  Ouder dan 50 jaar

Spraak

 Langzaam 
 Normaal 

 Snel

 Afgebeten 
 Ernstig 

 Lachend

 Hakkelend 
 Lispelend 

 Hees/schor

 Accent 
 Dialect 

 Hard

 Duits/Engels/Frans  Zacht 
 Vervormd/verdraaid

 Andere bijzonderheden

Achtergrondgeluiden

 Muziek 
 Werkplaats 

 Praten

 Verkeer 
 Vliegtuigen 

 Kinderen

 Andere geluiden

Gegevens melder

De verstrekte gegevens worden  

verwerkt conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.

Datum en plaats bommelding

Telefonische bommelding

Signalement dader(s)

Kruis aan wat van toepassing is

Kruis aan wat van toepassing is

Dit formulier inleveren bij Facility Services 

/ Safety and Security Vigilant gebouw
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Gegevens melder

De verstrekte gegevens worden  
verwerkt conform de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens.
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Dit formulier inleveren bij Facility Services 
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Afbeelding en uitvergroting uit boek/publicatie 

‘Ga kathedralen bouwen!’ over de ‘zwarte’ wereld, door Daan Quakernaat.

www.finext.nl
www.quakernaat.nl
http://finextcontrol.nl
http://financialservices.finext.nl


BouW een kathedraal

het thema van de Wake up!, het jaarcongres van Finext 

editie 2013, was niet voor niks ‘Fasten your seatbelts’. 

de lezing die beroepsspreker daan Quakernaat gaf, 

deed de imposante Fokker terminal op z’n minst een 

beetje op zijn grondvesten schudden. 

Geluk
het begint al goed. “Wanneer was jij voor het laatst 

gelukkig?” vraagt Quakernaat aan één van de 23 

deelnemers aan de sessie. Gelukkig had de persoon 

in kwestie een antwoord klaar, een antwoord uit “de 

witte wereld”. Volgens Quakernaat vinden mensen het 

geluk in een goed gevoel, een zinvolle bijdrage of in iets 

onmogelijks bereiken. “iedereen is graag in control, 

maar echt gelukkig word je daar niet van”. ‘Ga kathe-

dralen bouwen!’ is de titel van zijn lezing en zijn boek. 

dat bedoelt Quakernaat uiteraard niet letterlijk, maar 

zijn theorie vloeit wel degelijk voort uit de achtergrond 

van de kathedralenbouw. de kathedralenbouwers in 

de middeleeuwen begonnen aan iets waarvan ze niet 

wisten of ze gingen slagen of dat ze het eindresultaat 

ooit zouden bewonderen. Ze werden gedreven door 

een droom, een passie. een onmogelijke opgave, maar 

toch! die kathedralen staan er nu nog. de kathedraal 

als metafoor voor mooie ideeën of prachtige dromen die 

niet gehinderd worden door angst of de verlammende 

behoefte aan zekerheden. 

kraCht
als hedendaagse kathedralen noemt Quakernaat Goog-

le en de hubble-telescoop: “niemand wist van tevoren 

of het een succes zou worden. Ze zijn gewoon begon-

nen, vanuit een droom in de witte wereld. dat de hubble 

het dan eerst niet doet, is natuurlijk een grote teleur-

stelling, maar zo ging het met de kathedralenbouwers 

ook. er donderde wel eens wat naar beneden en dan kon 

je weer opnieuw beginnen. het eindresultaat is uitein-

delijk briljant. en ook al stort je goede idee in elkaar, ook 

tachtig procent van een briljant idee is geweldig. en wat 

doen wij? Wij kijken vanuit onze zwarte wereld alleen 

maar naar die overige twintig procent, de cijfers achter 

de komma. dat is funest. Voor het bouwen van kathe-

dralen heb je de witte én zwarte wereld nodig: dromen 

én in de praktijk brengen. en daar dan voortdurend tus-

sen schakelen. dát is de kracht van de kathedralen.” 

ZWart en Wit
er bestaan ook genoeg anti-kathedralen. “Veel mensen 

denken dat we in een zwarte wereld leven. dat zijn men-

sen die bommeldingsformulieren bedenken of een woud 

aan verkeersborden neerzetten. die mensen menen dat 

de werelden van Finext en daan Quakernaat liggen dicht bij elkaar. Finext spreekt over 
onderstroom en bovenstroom, Quakernaat noemt het de witte en zwarte wereld. omdat 
structuur, regels en systemen heel belangrijk zijn, krijgen de bovenstroom en zwarte wereld 
vaak de meeste aandacht. de kracht van de onderstroom, de witte wereld, wordt echter 
onderschat. Zonder gevoel, lef, wensen en dromen worden talenten niet ontdekt, mensen 
niet weerbaar en organisaties niet wendbaar. hoogste tijd dus om kathedralen te bouwen. 

de wereld enkel bestaat uit regeltjes. Wij staan erbij 

en kijken ernaar. We moeten durven vragen te stellen, 

ons morele kompas aan te spreken.” ook de financials 

hebben ‘de laatste tachtig jaar’ in de zwarte wereld 

geleefd. “op zich is dat niet verkeerd”, verontschuldigt 

Quakernaat zich aan zijn toehoorders. de zwarte we-

reld vormt belangrijke zaken als fundamenten, regels 

en het meetbaar maken van zaken. “maar er mag wel 

wat meer aandacht naar de witte wereld gaan. Ga weer 

dromen, denk na over wat jíj bij te dragen hebt aan deze 

wereld, spreek je morele kompas aan, ontdek je talen-

ten! Zolang we dat niet doen, worden er geen kathedra-

len gebouwd.” overigens pleit Quakernaat niet voor een 

uitsluitend witte wereld: “dat is de wereld van hippies 

en politici. Zo’n wereld met alleen idealen en zonder re-

gels heb je ook niks aan’.

CreatieF
de financiële wereld ziet er volgens Quakernaat mo-

menteel uit als een platgebombardeerde kathedraal. 

maar ook uit puinhopen is weer iets moois te maken: 

“je gaat creatiever te werk, gaat slimmere oplossingen 

bedenken, wordt innovatiever. het is dé kans om een 

nieuwe kathedraal te bouwen die duurzamer is en een 

meerwaarde aan de wereld geeft. dat kan alleen als je 

óók vanuit de witte wereld redeneert.” het gegeven dat 

steeds meer financials bewust worden van doelgeving 

in hun werk, wijst erop dat de witte wereld wel degelijk 

in het financiële werkveld doordringt. “op een gegeven 

moment kom je erachter dat goed zijn in je vak belangrij-

ker is dan geld verdienen”, aldus een van de deelnemers. 

Winnaar
oud-voetbaltrainer Foppe de haan was een van de deel-

nemers aan deze sessie. ook hij heeft een kathedraal 

gebouwd: “Bij een voetbalclub staat maar één ding cen-

traal: het voetbalveld, dát is de kathedraal. daar moet 

iedereen met al zijn passie en gevoel voor willen strij-

den. daarom ben ik ook tegenstander van bonussen. als 

je mensen vooraf een bonus belooft bij winst, dan doen 

ze het niet voor het voetbal, maar voor het geld. dat is 

niet de juiste motivatie. ik maak ze liever ‘medeplichtig’ 

aan het bouwen van onze kathedraal. en de beloning is 

dan dat jíj de winnaar bent”. 

Weerbare mensen maken wendbare organisaties. dat 

was de titel van deze Finext-sessie. “de zwarte wereld 

stimuleert geen weerbaarheid en excelleert niet in wend-

baarheid”, stelt Quakernaat met gevoel voor understate-

ment. Zijn pleidooi om de witte wereld een grotere rol te 

laten spelen, doet veel deelnemers instemmend knikken. 

ook de parallel met de unieke aanpak van Finext om de ta-

lenten van financials te ontwikkelen, is overduidelijk. in de 

Finext-onderstroom is denken, voelen en vinden van es-

sentieel belang om mensen weerbaar te maken en in hun 

kracht te zetten. en degenen die dat talent ontdekken, zijn 

de kathedralenbouwers van nu en de toekomst.

‘ en ook al Stort je Goede idee in elkaar, 

ook taChtiG proCent Van een Briljant 

idee iS GeWeldiG.’

‘ de ZWarte Wereld Stimuleert Geen 

WeerBaarheid en exCelleert niet in 

WendBaarheid’
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