
Afternoon Career Generators Event – 1 september 2010 
Na een ochtend vol deadlines snel ik naar Zuiderwoude. Eindbestemming van mijn reis naar dit plaatsje 
onder de rook van Amsterdam is theehuis ‘t Einde. Daar organiseren Patricia Becker en Henk Ritmeester 
van Career Generators een inspiratie-event voor een selecte groep topvrouwen. Centraal thema van het 
event, dat geleid wordt door consultant en onderzoeker Farida Farhadpour, is ‘Co-creatie op basis van 
collectieve intelligentie.’

Ik erg nieuwsgierig naar wat Co-creatie inhoudt en prijs me gelukkig dat ik door Career Generators gevraagd 
ben verslag te doen van deze middag. 

Als ik mijn auto parkeer naast het theehuis, waan ik me letterlijk aan ‘t Einde van de bewoonde wereld. Zo ver 
mijn oog strekt zie ik weilanden, water en een oer-Hollandse blauwe lucht met onvervalste schapenwolken. 
De stress van vanochtend ligt inmiddels veel verder achter me dan de 14 kilometer die me scheidt van hartje 
Amsterdam. 

Eenmaal binnen word ik door Patricia en Henk voorgesteld aan Farida Farhadpour en de vijf deelneemsters 
van vanmiddag. Ter voorbereiding op wat komen gaat, leg ik zorgvuldig een nieuw, leeg schrijfblok binnen 
handbereik neer. Ik ben vastbesloten om alle informatie die tot mij komt vast te leggen. 

“Misschien kennen jullie het wel” begint Farida “Je bent in gesprek en ineens, zonder enige aanwijsbare 
reden, raakt het gesprek in een stroomversnelling: een flow. De juiste woorden, vragen en zinnen vallen je 
uit het niets binnen en het kost je geen enkele moeite om je gesprekspartner volledig te begrijpen. Dat is 
wederzijds. Je voelt een diepe verbinding en vanuit die verbinding ontstaan onverwachte ideeën en creatieve 
oplossingen voor vraagstukken of persoonlijke dilemma’s waar je voor staat. Dat is Co-creatie.” 

De kracht en creativiteit van Co-creatie is ongekend. Alleen daarom al is het interessant om te onderzoeken 
hoe mensen in het stadium geraken waar Co-creatie ontstaat. Farida is met dat wetenschappelijk onderzoek 
bezig. Rustig en overtuigend vervolgt ze haar verhaal: “Wat ik in ieder geval ontdekt heb, is dat Co-creatie 
voorbij alles gaat waaruit we gewoonlijk handelen: voorbij ons ‘dikke ik’, voorbij ons denken, voorbij onze 
emoties, voorbij onze herinneringen en voorbij ons doen. Het is alles inclusief een beetje meer. Om er te 
komen is het belangrijk dat we ons verbonden voelen met het gespreksonderwerp. Zonder dat we geraakt 
worden, is er geen echte verbinding en zonder verbinding ontstaat er geen Co-creatie.” 

Na deze inleiding vraagt Farida om, bij wijze van introductie, met de groep te delen wat ons persoonlijk 
geraakt heeft in de afgelopen week. Farida bijt zelf het spits af. Aansluitend op haar verhaal hoor ik mezelf, 
met een door tranen vervormde stem, vertellen over het mooie gesprek dat ik afgelopen weekend gehad 
heb met de zoon van een onlangs overleden vriendin. 

Na mijn ontboezeming voel ik dat ik vanmiddag geen observator kan zijn. Dit 
onderwerp en de setting waarin ik me bevind, grijpen me aan. Ik kan niet anders 
dan deze middag vanuit mijn persoonlijke beleving verslaan. Ik vertrouw op 
mijn geheugen en mijn hart en laat mijn pen links liggen. Mijn schrijfblok blijft 
maagdelijk wit vandaag. Ik wil kunnen ervaren wat hier gebeurt. 

De herkenning die ik in de groep voel na het rondje 
ontroerende, grappige en persoonlijke verhalen is groot. 
Farida vat dit gevoel krachtig samen: “We zijn allemaal geraakt 
in  ontmoetingen met medemensen.” 

Farida nodigt ons vervolgens uit een stap te zetten op weg 
naar Co-creatie. Wie wil mag een persoonlijk vraagstuk ter 
bespreking met de groep inbrengen. In de openheid die tussen 
ons in zo’n korte tijd ontstaan is, dienen de thema’s zich 
gedurende de middag als vanzelfsprekend aan. Ik vind het 
een prachtig proces en bewonder in stilte de moed van de dames die hun dilemma’s naar voren durven te 
brengen. 



Voordat we beginnen vraagt Farida ons zonder oordeel te luisteren, om als het ware onze ‘vind- en 
weetknopjes’ uit te zetten. Onszelf volledig open te stellen voor de ander en onze reacties alleen te laten 
voeden door de energie en emoties die we opvangen. Zo bespreken we met elkaar drie prachtige thema’s: 
de balans tussen gedrevenheid en rust, het feminien leidinggeven (ben ik een grote vrouw?) en de vraag hoe 
sta ik voor wie ik ben. 

We bewijzen en passant maar weer eens dat vrouwen kunnen multitasken. 
Moeiteloos switchen we van de thee met tongstrelende 
sandwiches en taartjes in het theehuis naar een fluisterboot 
waarop we - onder het genot van wijn en olijven - door de 
rietlanden naar Broek in Waterland varen. Ondertussen laten we 
elkaar niet los en spiegelen we elkaar in verbinding. Er wordt gelachen en 
gehuild, gevoed en geheeld en zo nu en dan drukken we – zonder dat we 
het zelf door hebben – toch weer op onze ‘vind- en weetknopjes’. Ondanks 
dat is alles wat we zeggen en voelen net zo echt als de schoonheid van het 
landschap om ons heen. 

Te snel naar mijn zin arriveren we op het eindpunt van onze gezamenlijke reis. Onder begeleiding van Farida 
‘checken’ we uit en delen we dit maal wat ons die middag het meeste geraakt heeft. Ik hoef daar niet lang 
over na te denken. Voor mij is het de enorme herkenning en de rijkdom aan inzichten die ieder mens kan 
verkrijgen door zich in alle  kwetsbaarheid te laten zien. 

Ik kijk terug op een prachtige intervisiemiddag, maar heb de sensatie van Co-creatie niet mogen ervaren. 
Teleurgesteld ben ik echter niet. Farida vertelt dat er meer tijd, rust, afstemming en voelen voor nodig is om 
elkaar op dat niveau te ontmoeten. 

Onderweg naar huis denk ik daar nog eens over na. Farida heeft gelijk. Ik kan voor mezelf bijvoorbeeld 
feilloos terughalen wanneer ik vanmiddag met mijn vingers aan mijn ‘vind- en weetknopjes’ heb gezeten. En 
te veel weten en vinden, blokkeert uiteindelijk de informatie die in voelen, stiltes en trillingen ons toe kunnen 
vallen. Dit inzicht landt nu pas echt in me. En geloof me, dat smaakt absoluut naar meer.  
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