
Vraag: hoe krijg je honderd ondernemers zo ver
dat ze flink betalen om direct vanuit hun werk,
in een race tegen de klok, de 20 meest uiteen-
lopende vragen te beantwoorden? 

Antwoord: doe zoals Lionsclub Woerden
Castellum Laurum en laat 20 bedrijventeams
van elk 5 personen het tegen elkaar opnemen,
noem deze quiz de ‘Slag om Woerden’, laat
voetbaltrainer Foppe de Haan een peptalk hou-
den, zorg voor lekker eten en drinken en
besteed het ingezamelde geld aan een Woerdens
goed doel. En voor wie dit te gezellig vindt 
klinken: benadruk het competitiegevoel, 
de teambuilding en het netwerken.

De ‘Slag om Woerden’ werd onlangs gestreden in
het gebouw van de Rabobank aan de
Steinhagenseweg. Er waren die avond 20 meer-
keuzevragen over de plaatselijke politiek, geschie-
denis, sport en management van Woerden. Deze
waren op hun beurt uitgesplitst in 10 deelvragen.
Over elke serie van 10 mocht slechts 4 minuten
worden gedaan. Geen wonder dat er al gauw een

raampje opengezet werd; het was afzien voor de
deelnemers, want de vragen moesten worden
beantwoord tussen de soep en het buffet door. 

Gevoel, verstand en doen 
Ook Foppe de Haan sprak nog even tussendoor,
want de dag erna moest de Fries weer vroeg op,
zo luidde de boodschap. Ervan uitgaande dat
het coachen van topsporters hetzelfde is als het
managen van medewerkers, had Foppe de Haan
nog meer boodschappen voor zijn toehoorders.
Om het luchtig te houden verpakte hij zijn
adviezen in anekdotes uit zijn dagelijkse leven
als trainer, maar goed verstaanders hebben er
het volgende van opgestoken: 

- wees blij als je ‘toeschouwers’ hun mening 
geven, want daar kun je wat mee; 

- werk vanuit je gevoel en niet alleen voor 
de centen; 

- regel eens per jaar de contracten, dan 
werk je voor de rest zonder gezeur; 

- heb gevoel voor het team, wees trots 
op elkaar; 

- laat weten dat je het goed voor hebt 
met iemand, ook als je hem een keer 
moet kwetsen; 

- als verstand, gevoel en doen bij 
elkaar komen, dan komt alles goed. 

Gerritsen IJzerwaren 
Voor speciale gaste Mirjam Bijlenga, directeur
van de Stichting Terminale Thuiszorg Woerden
e.o. en Hospicehuis ‘De Mantelmeeuw’, was het
ook zonder deze adviezen een welbestede
avond. Zij mocht na afloop een cheque ter
waarde van 6.000 euro in ontvangst nemen voor
het 5-jarige hospicehuis. Als ‘tegenprestatie’
deelde zij haar jubileumboekje ‘Zo gewoon, zo
bijzonder’ uit aan de teamcaptains. 

Dit avondje informeel netwerken ging uit van
een win-win situatie voor alle aanwezigen, al
won de één iets meer dan de ander. Het
Minkema College eindigde op de eerste plaats in
de ‘Slag om Woerden’. Gerritsen IJzerwaren en
de gemeente Woerden werden een goede tweede
en derde. 
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De eerste ‘Slag om Woerden’ is gestreden 

Foppe de Haan: ‘Werk vanuit je
gevoel en niet alleen voor de centen’

De Slag om Woerden De Slag om Woerden 

Accountant John van der Meer (Arenthals Grant Thornton, links) en Jan de Jong (BAM, rechts), beiden lid van Lions Club Woerden Castellum
Laurum, krijgen van Foppe de Haan te horen waarom ze eens per jaar de contracten moeten regelen.


