
Het belang van een goede voorbereiding! 

Ik was nog een beginnend broekie, begin jaren ‘90,  en werkte als 

eindverantwoordelijke van een business unit in een regio. Mijn 

eerste baan. En wat voor één. Een superbaan! 

Ik was uitgenodigd om te komen spreken met één van onze klanten 

in Noord Holland. Dit zou op een avond plaatsvinden. Prima, ik zal 

er zijn. Verder niet over doorgevraagd en niet meer aan gedacht. 

Oliedom! Ik had natuurlijk moeten doorvragen. Wie zijn er bij? Wat 

verwachten jullie van mij? Wat worden gespreksonderwerpen? Enz. 

Maar niets van dat al. Ik had mijn eigen invulling gegeven.  

Dus ik kom daar. Ik wordt gevraagd even in de hal te wachten. Nog 

steeds naïef. 

Toen ging de deur open en werd ik binnen gelaten. Ik kwam, via een 

deur achter de B&W stoelen een overvolle, kokende 

gemeenteraadszaal binnen. Ik keek gelijk recht in de gezichten van 

alle gemeenteraadsleden en daarachter een flinke hoeveelheid 

gasten. De burgemeester stond op schudde mij de hand en stelde 

mij aan de zaal voor. Vervolgens stond hij op en zei: “Gaat u maar 

op mijn stoel zitten en ga uw gang!” 

Toen moest ik improviseren. Maar ik kon het publiek niet geven 

waarvoor ze gekomen waren. Dit waren agrariërs die eigenlijk maar 

in één ding waren geïnteresseerd, namelijk; “Wat gaat de 

verandering voor ons agrariërs betekenen nu er wordt overgegaan 

van de oppervlaktegrondslag naar de waardegrondslag en hoe 

wordt er dan getaxeerd?”  

Mijn hakkelende, geïmproviseerde verhaal gaf hier echt geen 

antwoord op. 



Maar als ik mij wel goed had voorbereid, dan had ik natuurlijk een 

gespecialiseerde taxateur meegenomen en had ik een mooie 

powerpoint presentatie voor bereid.  

En ik had mij zelf natuurlijk moeten voorbereiden! 

Dit was eens maar nooit weer in mijn carrière. 

Wees altijd voorbereid! Ook op het onverwachte! 

Hans Konig 


