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VOOR-partner Jolien Kohlmann stapt over
naar bestuurdersfunctie

Jolien Kohlmann-Bins vertrekt als partner van VOOR om bestuurder te worden bij Woon- en
Zorgcentrum Het Maanderzand. ‘Toen ik begon, heb ik gezegd: ik verbind me voor twee jaar aan
VOOR om te kijken of het me bevalt. De formule van VOOR is mooi, maar na twee jaar kwam de
uitdaging bij Het Maanderzand voorbij. Dit sloot aan bij mijn ambitie om bestuurder bij een
zorgorganisatie te worden. Het kwam op mijn pad en ik stond er voor open. Het is een bewuste
keuze. Het voelt alsof het zo moet zijn.’

Dichtbij
Drie factoren hebben Jolien doen besluiten tot de overstap: het Maanderzand is dichtbij,
kleinschalig en heeft de christelijke identiteit. Het Maanderzand staat dichtbij de gemeenschap en
is een gewaardeerde werkgever. ‘Kleinschaligheid, daar geloof ik in. Zo voelen medewerkers zich
veel meer betrokken. Ik vind dat essentieel’, vertelt ze. ‘Het gaat uiteindelijk steeds om de vraag:
als ik zelf oud ben, hoe wil ik dan verzorgd worden? Het liefdevolle van Maanderzand spreekt mij
aan.’ Ze geeft aan vernieuwing te willen brengen en tegelijk het goede, het warme, te behouden.

Genoten
‘Ik heb de schoonheid van het bemiddelen en matchen van de beste kandidaten leren kennen’,
zegt Jolien op de vraag wat ze geleerd heeft bij VOOR. Lachend voegt ze eraan toe: ‘En de
afgelopen twee jaar was een spoedcursus ‘omgaan met de onzekerheid of ik wel voldoende
opdrachten krijg. Maar als ik alles optel, denk ik: heb ik dat allemaal gedaan? Het heeft me
gesterkt in mijn ondernemerschap. Ik ben er dankbaar voor dat ik dit heb kunnen doen, voor en
met mijn netwerk. Ik heb genoten van de tijd bij VOOR. Van het werk, van de mensen die ik heb
mogen bemiddelen. Met het team van VOOR heb ik enorm veel plezier gehad. De vrijheid die je
hebt binnen de formule van VOOR heeft me altijd aangesproken.’

VOOR wenst Jolien heel veel succes bij

