
Volle overgave! Ramses Shaffy 

Ik vind het altijd mooi wanneer mensen hun beroep uitoefenen of 

hun bedrijf vertegenwoordigen met volle overgave. Dat is volgens 

mij de sleutel tot succes 

Ter voorbereiding van een gezamenlijk uit te voeren project, met 

als partijen de afdeling Belastingen van de gemeente Groningen en 

Konig Taxaties, trokken beide partijen met hun teams zich terug om 

en plan van aanpak te maken voor dit complexe, meerjarige 

project. En geloof mij, in deze dagen werd keihard gewerkt. Van 

vroeg op de dag tot laat in de avond. Na afloop werd er  dan in 

hotelbar nog een afsluitingsdrankje gedronken. 

En op een avond kwam Ramses Shaffy met zijn muziekteam langs. 

Zij hadden net een optreden in de buurt achter de rug en 

overnachtten ook in hetzelfde hotel.  Ramses oogde als een oude, 

futloze en aangeschoten man. Wij wisten hem over te halen om 

achter de piano te gaan zitten en een paar liedjes te  zingen.  

Hij sjokte naar de piano. Zodra hij zat, hield iedereen zich muisstil. 

Alle aanwezigen gingen rondom de piano zitten. 

En toen veranderde Ramses. Zelden heb ik iemand in een seconde 

zo zien veranderen. Bij de eerste noot, veranderde Ramses in een 

krachtige, levendige en vooral gepassioneerde man. Een ster begon 

te schijnen. Het publiek, en ook zijn team, die het  wellicht al 1000x 

had gehoord, veranderde ook. Volle aandacht, bewondering en 

applaus kwamen Ramses toe. 

Wat een groot artiest! Een excellente uitvoering! 

Ik denk dat deze man, ondanks zijn lichamelijke gesteldheid, zo 

goed kon ‘performen’ omdat hij werkelijk vol van liefde voor zijn 

vak was. In een biografie over hem lees ik dat nu ook terug.  



En iemand die van zijn werk houdt, is vaak heel erg goed!  

De afdeling Belastingen van de gemeente Groningen en Konig 

Taxaties hadden toen ook medewerkers in het team zitten, waar de 

betrokkenheid van af droop. Deze mensen hielden van hun werk, 

het project en de organisaties waar zij voor werkten. 

En een goede leidinggevende weet dat gevoel te organiseren en te 

faciliteren! Dan wordt de uitvoering excellent.  

En de gemeente Groningen had zo’n leidinggevende en zeer 

gemotiveerd team en zo had Konig Taxaties ook een prachtteam. 

Het project werd dan ook een succes net als het optreden van 

Ramses.  
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