
  

 

 

 

HET GROTE DUBBELINTERVIEW 



Eind 2019 gaat onze algemeen directeur Yves Schorpion met pensioen.  Het is 

met veel dankbaarheid en trots dat we hem uitwuiven als directeur.  Als 

afgevaardigd bestuurder blijft hij verbonden met onze werking.  

Toen Yves in 1992 voor de Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding kwam werken, 

kwam hij aan het hoofd van 14 medewerkers. 

Onder zijn directeurschap groeide en bloeide onze organisatie.  Enkele belangrijke 

mijlpalen zijn de opstart van de dienst Begeleid Wonen Zennestreek, het 

NAH-project met experimentele middelen van het VAPH, de opstart van onze 

telefonische informatiedienst Puzzel, KOOKOS voor gezinnen met zeer jonge 

kinderen/baby’s met een ongewone start, het bereiken van de nieuwe 

doelgroep kinderen en jongeren met gedrags-en/of emotionele problemen 

door team BAMBOE, het jaar na jaar groeien van elke afzonderlijke werking 

en de samenwerking met ouderinitiatieven als Bindkracht en ’t Alternatief.   

Vzw Handicap en ambulante begeleiding werd onderweg omgedoopt tot 

Resonans vzw.  Met onze dienstverlening willen we de druppel zijn die 

resoneert en een blijvende impact mag hebben op vele domeinen van leven 

van onze cliënten.  

Resonans telt vandaag 113 medewerkers.  Allemaal gaan ze elke dag krachtgericht 

en deskundig aan de slag met ouders, cliënten en hun context.  Waarden als 

vertrouwen, respect, positief denken, transparantie en integriteit dragen ze 

hierbij hoog in het vaandel.  Ook onze niet cliëntgebonden medewerkers 

vormen een onmisbare schakel binnen Resonans. 

Het is op dit punt dat An Dejagere de fakkel mag overnemen als directeur van 

Resonans.  Al 22 jaar is An werkzaam in de vzw, eerst als gezinsbegeleidster 

bij jonge kinderen en hun ouders en sinds 2008 als directielid.  Het is met 

trots dat ze de uitdaging aangaat.  Resonans is zo’n mooie organisatie met 



een schat aan menselijk kapitaal.  Ervoor mogen zorgen dat Resonans zijn 

missie verder waar kan maken, is een boeiende opdracht.  De opstart van 

GIO, Globale Individueel Ondersteuning voor kinderen jonger dan 7 jaar 

binnen de inclusieve context vormt een eerste uitdaging.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat volgt is het dubbelinterview dat op een mooie zomerdag ergens in augustus 

plaats vond… 

  

Met onze dienstverlening 

willen we de druppel zijn 

die resoneert en een 

blijvende impact mag 

hebben op vele 

domeinen van leven van 

onze cliënten. 



Het grote dubbelinterview van Yves 

Schorpion en An Dejagere 
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Het is bijna zover.  1 januari 2020, het vertrouwde 

lijstje met wat er zoal in het nieuwe jaar in de 

wereld veranderen zal.  En bovenaan zal 

ditmaal prijken: Resonans vzw wisselt van 

directiestoel.  Voldoende aanleiding voor hèt 

dubbelinterview met Yves Schorpion en 

opvolger An Dejagere.  In de ruim 15 voorbije 

jaren was zij zijn sidekick .  

 

 

 

Als ik (cdv) toekom in De Verzonken Tuin (De Kruidtuin), 

ben ik verwonderd hoe de mobiele ziel van Resonans 

zelfs daar kan vertoeven.  De warme ochtendzon 

verwelkomt onze ontmoeting.  Ik groet mijn 2 gasten 

met een verfrissend drankje, en onze huisfotograaf (ad) 

die het verhaal beeldend zal illustreren. 

Neen, we gaan geen feiten brengen, noch een 

geschiedenis neerpennen.  Improviserend en 

gemoedelijk komen we graag en gewoon hun verhaal 

tegen.  Good to know, nice to know, to begin begin. 

 

 

“En court de route heb ik mijn inspiratieboekje waar ik 

onderweg inspiraties opschrijf“ 

“Resonans is zo’n mooie 

organisatie met een 

schat aan menselijk 

kapitaal.  Mogen zorgen 

dat Resonans zijn missie 

verder waar kan maken, 

is een boeiende 

opdracht.” 



 ~  An Dejagere 

 

 

Resonans, afgeleid van ‘resoneren’?  T is toch een stap, van “Brabantse 

Dienst voor Thuisbegeleiding zo’n bijna 40 jaar geleden ” naar 

“Resonans”.  Hoe was de overtocht van toen naar nu?  Zo in ‘t kort 

gevat … 

 

An: Toch al een hele trip afgelegd.  Om er datums op te plakken, niet makkelijk.  

Voor jou, Yves, makkelijker gezien je er bijna van in begin bij was? 

Ys: Klopt. Data heb ik niet meteen, in mijn beleving is het een organisch gebeuren 

geweest.   We waren BDT en Handicap & Ambulante Begeleiding geworden 

omwille van BWZ als vzw, en H&A is nu ook niet de meest flatterende naam 

om te gebruiken, zo hebben we er Resonans van gemaakt.     

An: Ik herinner mij die switch van H&A naar Resonans.  Memorabele avond, in 

ontspannen sfeer samen met de medewerkers, rondom meeneem pizza’s, toch 

ook doelgericht.  We zijn geslaagd in het resultaat.  Dat typeert jou wel dat je 

er bij dat zoekmoment niet bij hoefde te zijn, Yves, vanuit je vertrouwen dat 

er iets moois zou uitkomen.  Een lachsalvo, die hele avond.  Het werkt al 

binnen het landschap, “Resonans”.   

Ys: De oudere benamingen zijn, ook extern, al wat verdrongen door Resonans, 

tenminste zeker in de mond van de nieuwere lichting.  Bamboe was al van in 

begin een ‘begrip’, gezien de iets andere werking…  

 Ja, binnenkort 40j Resonans, sinds de erkenning van de eerste werking BDT in 

Tienen (Brabantse Dienst Thuisbegeleiding).  In 1988 startten de plannen om 2 

diensten (in Tienen en Dilbeek) samen te brengen, eerst enkele jaren onder 

een koepelvzw met behoud van autonome werkingen, waarbij in 1992 officieel 

de fusie kwam.  Er kwam 1 Raad van Bestuur i.p.v. 2.   



Er kwam een apart trajectconsulententeam. 

Dit jaar de grote interne verandering dat JOVO (Thuisbegeleiding Jongeren 

Volwassenen) en BWZ (Begeleid Wonen Zennestreek) voortaan geen 

onderscheiden teams meer zijn, maar samen het Jongeren Volwassenteam 

vormen.  

 

 

 

Stond het in je sterren geschreven of was het work in progress?  

Directeur, nature of nurture? 

 

An: Work in progress.  Geen enkele voorbestemming, maar meegegroeid met de 

vzw. 

Ys: In feite ben ik er in ‘gesukkeld’.  Ik heb het nooit geambieerd.  Op zoek naar 

ander werk, stootte ik op de vacature voor coördinator.  Maar ik was te laat, 

er was al een geselecteerde kandidaat, die het niet aangenomen had.  Ook bij 

de tweede vacaturestelling was ik te laat, waarbij ook een tweede kandidaat 

het liet afweten.  De derde keer was ik op tijd, na testen bij de VDAB, en ben 

van start gegaan. 

An: Ik ben hulpverlener in hart en nieren.  Toen het directieteam opgericht werd, 

zag ik toch graag andere kansen en het proberen waard.  Vooruitkijkend zette 

ik graag mijn blik op iets anders. 

Ys: Ik had snel door dat ik me niet met de inhoud bezig moest houden.  Ik zag de 

talrijke omringing van hulpverleners, pedagogen, maatschappelijk werkers die 



sterk met de inhoud bezig konden zijn.  Mijn opdracht lag vanaf dan niet in 

het discussiëren over de inhoud (ik kwam vanuit de sector Pleegzorg, toch wel 

een andere inhoud), maar om er echt één ‘dienst’ van te maken.  Mijn focus 

kon bij de organisatorische facetten liggen, eerder dan het inhoudelijke. 

 

… de dorst lessen, de geesten voeden, we vullen de glaasjes bij met het 

verfrissend drankje met komkommer & munt … 

 

Ys: De tijden waren toch anders: we kregen een fax, een budget aan de lage kant, 

het was zoeken naar extra geld.  De inhoud liep goed, die bekommernis 

hadden we niet, integendeel.  We hebben sterk inhoudelijk gerichte en vooral 

autonome medewerkers, wat inwerken vraagt voor nieuwe mensen om 

aansluiting te weten.   Mensen die zelfstandig aan de slag kunnen, graag hun 

gang gaan, is dit een ideale werkplek met veel ruimte.  Mensen die meer 

steun nodig hebben, hebben het moeilijker om hun plek te vinden, of vinden 

het zelfs ongewoon om zoveel ruimte te krijgen. 

An: Stond het in de sterren geschreven dat je in de’ zorg’ zou gaan ?  Bij mij 

althans wel. 

Ys: Neen, ik heb maatschappelijk werk gedaan omdat het me interessant leek, ruim 

leek, stage bij Oikonde gedaan, daar ingewoond.  Uiteindelijk 10j bij 

Pleegzorg gewerkt.  Mijn burgerdienst deed ik in het vluchthuis (project 

opgericht vanuit Oikonde), als man niet zo logisch, maar ik ondersteunde er 

de vrijwilligers, dus niet rechtstreeks de bewoners.  De basis voor deze keuze 

van maatschappelijk werk was vanuit een rechtvaardigheidsgevoel.  

An: ik ben mijn hele leven opgegroeid en omringd door de aanwezigheid van een 

kind/persoon met een beperking, en heb me daarin sterk geappelleerd 

gevoeld.  ‘Je kan er iets voor betekenen’, verder groei je daarin.  Mooie 

combinatie … 

Ys: Ik had wel een neef met een meervoudige handicap, die in een voorziening van 

de Broeders van Liefde verbleef, waar mijn nonkel directeur was.  Deze 



voorziening lag verder weg, maar zo zie je maar, dan toch zelf in de sector 

gerold.  Ik nam er een postgraduaat Bedrijfsbeleid bij, na de 2-jarige sociale 

opleiding in de Interactie Academie.  Niet in eerste instantie voor mij de focus 

op hulpverlening, maar richting beleid & management. De sector wordt ook 

meer economisch gezien en vraagt management of toch enig begrip van 

principes hierrond.  Als je je werk doet, moet je het goed doen, en was dit 

voor mij de meest logische weg. 

 

 

Loslaten om dan terug te verwelkomen: wat laat je vandaag los, 

wat niet, wat zal er knagen, wat zal rust brengen ?  Wat wordt 

je nieuwe koestering/uitdaging? 

 

Ys: Ik was gewend om dingen te regelen, te organiseren met de middelen en 

mogelijkheden die ik tot nu had.  Het zal de grootste aanpassing vragen dat ik 

dit niet meer zal moeten doen.  Het gaat niet om de hoeveelheid, maar wel 

dat er zich een probleem aanbiedt dat om een oplossing vraagt, dat heb ik me 

heel eigen gemaakt.  Ik kan nu nog niet inschatten hoe ik hiermee zal omgaan?   

An: Het is natuurlijk ook al een hele poos dat je de dingen regelt, he.  Zelfs zo’n 

30j 

Ys: sinds 1992.  Afwachten, geen dingen meer hoeven regelen, want dat zal er niet 

meer in zitten natuurlijk.  De evolutie van de laatste jaren maakte het al wat 

comfortabeler ook, met de veranderde subsidiering.  

An: Zal de rol als gedelegeerd bestuurder de overgang wat geleideker maken ? 

Ys: Het blijft toch beperkt in mogelijkheden, naar regelen en organiseren, het zal 

meer praktische dingen omvatten, financiën, thema’s die wat verderop liggen 

…  Het denken en beleid mogen uittekenen zoals invullen van PVF, GIO, enz. 

zal ik niet meer actief kunnen doen.  Ik heb mogen meewerken aan het in 



gang zetten van, creëren, doen en zien evolueren.  Het is natuurlijk ook 

gezond dat het stopt, maar daarin zal voor mij de grootste verandering zitten. 

An: Ik moet altijd lachten als jij thema’s zoals afrekeningsdossiers en financiën niet 

als moeilijk en zo goed als vanzelfsprekend bestempelt.  Voor een 

buitenstaander is het een complexe materie. 

Ys: Je zit te midden van cijfers bij het organiseren.  We geven per maand meer uit 

dan wat vroeger het jaarbudget was, zo heb ik de evolutie en veranderende 

verhoudingen gezien, zo ben ik midden in de cijfers mee geëvolueerd. 

 Ik heb geen nieuwe uitdaging of koestering, omdat ik nooit iets heb moeten 

laten vallen, niet het idee dat ik mijn leven anders wilde organiseren.  Ik ben 

nooit tegen mijn zin gaan werken.  Ik kijk ook niet uit naar mijn pensioen, die 

datum heb ik vastgelegd en die is er nu. 

An: Dat typeert je zo. Wat komt komt, niet achterom kijken, niet bezig zijn met te 

bedenken wat anders had moeten zijn, dingen zijn zo. 

Ys: Ja, dingen nemen zoals ze komen.  Ik moet mijn opzeg nog eens geven, 

trouwens      .  Ik moet mezelf maar eens gaan opzeggen. 

 

 

Inspiratie, dat bevalt altijd.  Wie, wat zijn jouw inspiratiebron(nen) geweest? 

 

An: Ik heb ontelbare inspiratiebronnen.  Op inhoudelijk werkvlak heeft K.D, een 

collega van weleer, me heel wat geleerd …  Yves, jij leerde me zoveel 

rondkijken naar de organisatie, omgaan met veranderingen, beslissingen 

nemen.   

 Ik heb mijn inspiratieboekje bij: en court de route heb ik mijn 

inspiratieboekje waarin ik onderweg inspiraties opschrijf, waarin ook mijn 

partner wijsheden en inspiraties neerschrijft.  Ik neem het boekje wel eens in 

een moment van indommeling of zwakker moment, het kan me dan terug 



aanwakkeren en inspireren.  Er is nog ruimte in, er kunnen nog inspiraties in.  

Zal ik eens bladeren? 

 Hier … ik kan soms wel heel hard gaan, en niet meer voelen hoe het mijn 

energiepeil zit; dan ga ik er over.  Dan schreef mijn partner: er is een 

natuurkundige wet van Newton, die stelt: 1. Er is energie.  2. Die energie is 

een constante (Je kan geen energie bijdoen).  3. Hoe meer energie jij 

verbruikt, hoe minder er elders of later ingezet kan worden.  Dit slaat op de 

balans privé/werk.  De kunst van doseren.  Zo barst mijn boekje van wijze 

dingen, althans voor mij, heel persoonlijk. 

 Net als een ander neergeschreven wijsheid in mijn boekje: Je moet tijd 

nemen om te denken, wat jij gisteren zei, Yves.  Dat is Covey …. Het slijpen 

van het mes.  Stil vallen geeft vooruitgang. 

 

Ys: Ik heb steeds interesse getoond in het kijken naar organisaties, organisatieleer.  

Neem nu Mc Gregor, bijvoorbeeld:  als directie kan je op verschillende wijze 

naar je medewerkers kijken.  Je kan ernaar kijken als dat ze de kantjes er 

komen aflopen, tegen hun zin komen werken, en vaststellen dat we zo 

contraproductief te werk gaan. Met het andere uiterste zie je je medewerkers 

die hun werk echt goed willen doen, hun werk ter harte doen, eer halen uit 

hun werk.  Je moet in je blik naar medewerkers ook daarbij aanvoelen, welke 

mate van controle of vertrouwen ga ik aan, je blik voedt die mate.  Mintzberg 

is ook interessant binnen organisatiekunde. 



We zijn een organisatievorm die vraaggestuurd werkt, maar de efficiëntie is 

niet onze sterkste kant.  Hoe efficiënter je wil zijn, 

hoe meer je met protocollen en dergelijke moet 

werken, en verlies je aan creativiteit.  Het is een 

zoektocht naar het juiste werkbaar evenwicht. 

 Ik heb volgende economische regel in mijn 

achterhoofd: investeer niet in dingen die je niet 

kan, zorg dat het geen nadeel vormt, wat op zich 

eigenlijk ingaat tegen het hele welzijnsdenken.  

Zorg dan minstens dat je zoekt naar iets of iemand 

die dit wel kan.  

 Dagelijks gaan wandelen met de hond is ook 

inspirerend, dagelijks een moment om even stil te 

vallen, tot rust te komen.  De rustige leef- en 

woonomgeving waarin ik vertoef is hiervoor ideaal.  

 Verder geloof ik niet in grote inspirators, het zit in de kleine dagdagelijkse 

dingen. 

An: Ik ben hier ook wel nuchter in. 

 

“Het slijpen van het mes.  Stil vallen geeft 

vooruitgang.” 

 ~  Yves Schorpion 

 

 

Yves, hoe heb je graag dat we je herinneren als directeur? 

An, hoe heb je graag dat we je verwelkomen als directeur? 



 

Ys: Hoe ik herinner wil worden, is het minst van mijn zorgen.   

 Een zalige stilte volgt, we glimlachen allen om de nuchterheid, het is wat het 

is. 

 Ik wilde altijd consequent blijven in het beleid dat ik voerde, sommigen 

vinden dit goed, anderen niet.  Ik heb verder geen enkele verwachtingen, 

neen. 

An: Verwelkomen … liefst wens ik dat er niets verandert in de manier waarop 

mensen naar mij kijken.  Het is niet omdat ik een andere functie invul, dat ik 

als persoon verander.  Van een aantal medewerkers kreeg ik leuke reacties ‘Je 

blijft An’.  Ik ben ook niet iemand die graag in het middelpunt van de 

belangstelling sta en heb er ook nu geen nood aan.   

 

Nvdr: met dit interview zetten we je nu wel graag even in de belangstelling, An.  

De glazen mogen zich terug wat vullen, want … er is nog een vervolg die jullie 

niet aangekondigd was.  Hadden jullie de Verzonken Tuin maar niet 

gevonden, om van dit komend stuk bespaard te blijven … 

 

 

  



 

 

En dan nu een vluggertje: 50 Quick Fire Questions 

Vergat ik nog iets te vragen?  Of zoiets als ‘wat we altijd al hadden 

willen weten, maar nooit durfden te vragen’ ?   

{met dank aan alle medewerkers en het Bestuur van Resonans voor hun bijdrage 

tot dit vluggertje }   

 

 

 

 

Keuken of salon? 

Ys Keuken 

An Keuken 

 

Wat zou je graag zeggen als iemand vraagt wat voor werk je 

doet/deed? 

Ys Ik ben bediende. 

An Ik zit in de zorg. 

 



 

 

Met wie wil je wel eens een dag ruilen? 

Ys Dat ik het niet weet. 

An Met degene die nu het interview van ons afneemt. 

 

Meneer Yves of gewoon Yves?  Mevrouw An of gewoon An? 

Ys Yves 

An An 

 

Ik ga op reis en neem zeker mee … 

Ys Mijn vrouw 

An Mijn kinderen 

 

Wat mag er blijven zoals het nu is? 

Ys De gewone gang van zaken. 

An Mijn leven, het gewone, niks speciaals. 

 

Welke vraag van mensen irriteert je steeds? 

“Ik kan er niks over 

zeggen” – dat is al 

gênant genoeg, het zal 

voor in de wandelgangen 

zijn.  Dat hebben we dan 

nog te goed. 



Ys Hoe lang moet gij nog gaan? 

An Ik erger me eigenlijk nooit aan vragen. 

 

Boeiend onderwerp? 

Ys Ik volg de politiek wel. 

An Het klimaat, naar de kl**te brengen van onze aarde. 

 

Hoe was de eerste reactie als je thuis zei: Ik ga met pensioen – ik 

word directeur ? 

 

Ys Ze zagen het aankomen, geen uitgesproken reactie, ik kondig het al 

3j aan. 

An Kinderen: “yes, doen” , en veel gebabbeld hierover met hen. 

 

  Gênant momentje in Resonans gehad? 

Ys “Ik kan er niks over zeggen” – dat is al gênant genoeg, het zal voor in 

de wandelgangen zijn, dat hebben we dan nog te goed. 

An Als ik gezinsbegeleider was, ben ik eens met de jas van een mama 

thuisgekomen. 

 

 Je krijgt de volgende weken een achtste weekdag: hoe ga je die 

invullen ? 

 

Ys Knikt bevestigend op het antwoord van An. 

An Niks doen, denken, reflecteren.  Niet willen inhalen, dat is dan wel 

de valkuil. 

 

  Zonder welke uitvinding kan je vandaag niet meer leven? 

Ys Auto 

An GSM, alle technologie 

 



  Alarm secretariaat gaat af: welke eerste reactie/woord komt in je 

op ? 

Ys Ik denk nu aan een 4 letterwoord (nvdr: biep).   Iemand die zijn code 

vergeten is … 

An Oei, welk is het wachtwoord alweer? 

 

  Wit, Grijs of Zwart ? 

Ys Wit 

An Grijs 

 

  Zondag was heerlijk, omdat … 

Ys Het een keer een rustige dag was. 

An De rust er was, niets moest. 

 

  Wat zat er gisteren in je lunch box? 

Ys Boterhammen, appel, sinaasappel 

An Kommetje havermout 

 

  Wat is de meest voorkomende voornaam bij je medewerkers 

Resonans? 

Ys Vroeger was het ‘An’ 

An ‘Sarah’ 

 

  Wat moet je eens eindelijk weggooien? 

Ys ? 

An Speelgoed van de kinderen waar ze niet meer mee spelen. 

 

Een wandeling met collega’s/ medewerkers : tetterend of 

stiltewandeling ? 

 



Ys Afhankelijk met wie, er zijn er die zwijgen, anderen niet… 

An Stiltewandeling, als ik eens kan kiezen. 

 

  Hoe zeg je de mensen dag als je weggaat? 

Ys Dag. 

An Dag, tot morgen. 

 

Iets wat je kinderen aan jou bijzonder vinden …. – Iets wat de 

kinderen aan jou zooo saai vinden? 

 

Ys Bijzonder: zeer consequent 

Saai: Ik ben geen wereldreiziger, altijd naar Frankrijk. 

An Bijzonder: weinig in de zetel zitten, altijd ‘bezig’ 

Saai: mijn bezorgdheid 

 

Wat mag dit jaar onder de Kerstboom voor je liggen?  Welk cadeau 

kreeg je ooit waarvan je hoopt(e) dat het een heel korte 

levensduur zou hebben? 

 

Ys Kerstcadeau: We zullen zien … 

Foute cadeau: een boek over fotografie (nvdr: geef het dan maar aan 

onze huisfotograaf.  Ys: heb ik het boek nog ?) 

 

An Kerstcadeau: Ik hoef niet veel meer.  Gezelligheid, iets dat niet te 

kopen is. 

Foute cadeau: geen idee 

 

2 dingen waar je vandaag dankbaar voor bent 

 

Ys De dagelijkse dingen.  (Dat zijn er al 7, eentje iedere dag) 

An Het leven an sich - Mijn gezonde kinderen 



 

 

 

  Karwei die je liefst vermijdt … 

Ys Ze zijn al vermeden, de dingen in één keer doen, om er weer een 

tijdje tegen te kunnen.  Trouwens, ik ga gewoon naar de 

carwash, An.     

An De auto wassen 

 

  Kunnen mensen veranderen? 

Ys Ja 

An Ja 

 

  Vrijdagavond, maandochtend of toch nog liever een andere 

weekdag? 

Ys Dat blijft hetzelfde. 

An Vrijdagavond, uitbollen 

 

   

Resonans is een begrip in het zorglandschap: JA of NEEN 

 

Ys Ze kennen ons. 

An Ja, dat is echt zo. 

 

 

  Wordt het vandaag een gewone dag? 

Ys Ja 

An Ja, gewoon is goed genoeg. 

 



  Hoeveel mails zitten er nu in je werk INBOX – gelezen en 

ongelezen? 

Ys 15000 

An Ook zoiets 

 

 Schrijf de eerste zin van je biografie … 

Ys Niks spannends 

An In den beginne was er … 

 

 Nieuwsfeitje van voorbije week bij Resonans? 

Ys Nieuwe mensen, ‘t heeft iets van ‘nieuwe meisjes’ van Yevgueni 

An Ja, we hebben weer nieuwe mensen kunnen onthalen 

 

 Wat deed je laatst (glim)lachen? 

 

Ys Een zeer domme mop “wat hebben een tablet en een pistolet 

gemeenschappelijk? h()eps/apps”  (nvdr: aan de lezer om er al 

dan niet mee te lachen) 

An De mop van Yves 

 

 

 Welk boek ligt op je salontafel?  Wat wordt je volgend boek? 

Ys Nee, wel “Le monde diplomatique”.  Geen idee voor een volgend 

boek. 

An Op de salontafel liggen strips en boeken van de jongens, op mijn 

nachtkastje ligt op dit moment … oh, goh, wat was de titel zelfs, 

ah, “Het achtste leven”. Het is zo’n boek waarin je moet kunnen 

doorlezen.  Lukt me niet, zal het moeten opzij leggen tot een 

vakantie, denk ik…  Nog geen idee voor een volgend boek. 

 



Welke beste, plezantste, opvallendste eigenschap kwam/komt bij 

jou door het werken bij Resonans naar boven? 

 

Ys Relativeren 

An Integriteit 

 

  Als je stemming een weertype zou zijn, zou het … zijn 

Ys Herfstweer  

 

Er dwarrelt net op dat moment een blad op Yves’ hoed   

 

An 

 

Zonnig 

 

  Km vergoeding of Leasing wagen? 

Ys Km 

An Km 

 

  Wat gaf je vader/ moeder jou als kostbaar mee ? 

 

Ys Niet direct iets waarop ik kan komen. 

An Mildheid en relativeringsvermogen 

 

 

 Wat deed je het eerste kwartier bij start van de dag? 

 

Ys Opstaan, hond binnen laten, rolluiken naar boven, ontbijttafel 

zetten, ontbijten, krant halen, papier buiten zetten (nvdr: van 

efficiëntie gesproken) 

An Mijn yogaoefeningen, de vaatwas leegmaken 

 

 Herfst winter zomer of lente? 



 

Ys Herfst  (er valt deze keer geen blad van de boom op de hoed …) 

An Lente 

 

 

Welke 3 woorden beschrijven jou het best?  Of hoe mensen jou 

omschrijven … 

 

Ys Moeilijk te peilen (telt voor 2 woorden       ) – rustig  

An Optimistisch – rustig - zorgzaam 

 

 

 Je bent op tijd – juist op tijd – niet op tijd 

 

Ys Op tijd 

An Niet op tijd, helaas 

 

 

 Gisteren heb ik te veel … 

 

Ys Niks te veel 

An Niks te veel 

 

 

Zekerheid of avontuur? 

 



Ys Avontuur (nvdr: maar dan alleen in Frankrijk zeker ?).  Ik ben altijd 

onderweg, Frankrijk is een groot land. 

An Tussenin. Maar dat mag zeker niet?  Binnen zekerheid wat avontuur 

opzoeken 

 

 

 Ergens toch bang voor? 

 

Ys Neen … of toch, slangen.  Ik heb de eerste levensjaren in Congo 

gewoond. 

An Dat mijn dierbaren iets overkomt. 

 

 

 Wie is je favoriete schurk? 

 

Ys Een speciaal iemand vond ik wel Khadafi. 

An Ik heb er geen. 

 

 

 Iets waar je je voorbije WE, of werkweek aan ergerde? 

 

Ys Nee (nvdr : we zitten echt met 2 rustige mensen) 

An Nee … toch wel, iets dat bij regelmaat terugkomt: omgaan met 

schermen & pubers. 

 



 

Wat is troostend voor je? 

 

Ys Natuur, de rust 

An Natuur, wandelen, mezelf terugtrekken 

 

 

 Ritueel, gewoonte? 

 

Ys Iedere avond een uur met de hond wandelen 

An Ik begin en eindig mijn dag met mijn 3 yogaoefeningen. 

 

 

 Geheime passie? 

 

Ys Een geheim, is er om niet te vertellen.  Ik kan goed een geheim 

bewaren. 

An ‘t Is geheim. 

 



 

 Je hebt geen geduld voor … 

 

Ys Prullen, bv iemand die zijn tijd verdoet met prullen op zijn GSM.  

An Als dingen steeds terugkeren, terug op dezelfde spijker kloppen, geen 

genoegen nemen met het gegeven antwoord. 

 

 

  Realisatie in Resonans waar je trots op bent? 

 

Ys Ik heb ooit op een personeelsvergadering gezegd dat we naar 100 

medewerkers zouden gaan, toen louter een uitspraak.  Nu zitten 

we er al boven. 

 

An Mee richting geven aan de geïntegreerde volwassenwerking en het 

NAH team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen zekerheid 

wat avontuur 

opzoeken 



 

 

 

 

“Het is met veel 

dankbaarheid en 

trots dat we jou, 

Yves, uitwuiven als 

directeur.  

 

Het is met veel 

respect en trots dat 

we jou, An, 

verwelkomen als 

directeur. “ 

 

 

 

 

 ~  Alle medewerkers en het 

Bestuur van Resonans vzw 

 

 


