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MEER TE WETEN KOMEN OVER DE MENS ACHTER DE FUNCTIE. DAT IS VOOR WILLEMJAN VELDERMAN EN TOM MORSSINK DE DRIVE BIJ HET MAKEN VAN DE PODCAST HET
KEUKENTAFELGESPREK. DE INTIEME, VERTROUWELIJKE SETTING VAN EEN GESPREK AAN
DE KEUKENTAFEL STELT HET TWEETAL IN STAAT OM VRAGEN TE STELLEN DIE RAKEN AAN
DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER. WAT MOTIVEERT IEMAND OM DIT WERK TE DOEN? HOE
IS DE LOOPBAAN VAN IEMAND GELOPEN? IS HET EEN KINDERDROOM? WAT ZEGT IEMAND
TEGEN ZIJN/HAAR PARTNER NA EEN WEEK HARD WERKEN OVER DIE WEEK?

Met podcast op zoek naar
mens achter de functie

E

en van de inspiratiebronnen
voor het keukentafelgesprek
is Erving Goffmann. Hij kijkt
vanuit de theatermetafoor
naar de wereld. ‘Wij bootsen
dat feitelijk na met onze podcast. Na een
week hard werken zitten wij bijvoorbeeld
bij een bestuurder aan de keukentafel
om de week door te nemen. Normaal
gesproken is dit een domein dat enkel
voor partner, familie en/of een vriend
beschikbaar is. Een domein “achter de
coulissen”. Wij krijgen met onze podcast
nu toegang tot dit persoonlijke domein
van onze gast.’

Richting meegeven
Met hun podcast hopen Velderman en
Morssink mensen ook richting mee te
kunnen geven. ‘Het is bijvoorbeeld voor
jonge mensen steeds ingewikkelder
geworden om een goede studie te kiezen
in het doolhof van opleidingen. Volgens
de buitenwereld hangt er ook nog al wat
van af. Daar komt dus een behoorlijke
druk bij kijken. Iedereen heeft een weg
afgelegd met twijfels. Twijfels zijn er
altijd. Daar kom je in al onze podcasts
ook achter. ‘

Gewone mensen
Door ‘aan de keukentafel’ het gesprek
aan te gaan met bestuurders, laten
Velderman en Morssink zien dat dit ook
maar gewone mensen zijn. ‘Ze lijken
soms ongrijpbaar, niet benaderbaar. ’ Met
hun podcast laat het tweetal zien dat
bestuurders ook maar gewone mensen
zijn. Soms laten Velderman en Morssink
een sidekick aanschuiven, waarmee het
keukentafelgesprek een verrassende
wending kan nemen. ‘
Dat kan iemand zijn die nog niet
begonnen is met zijn/haar professionele
loopbaan, of iemand die aan de start
staat van zijn/haar loopbaan.
Vanuit verschillende achtergronden

stellen zij fantastische vragen. Daar leren
wij ook weer van.’

Bestuurders
In het kader van de reeks
keukentafelgesprekken met
bestuurders zijn recent podcasts
verschenen met Anieke Kranenburg
(waterschapsbestuurder), Trudy Vos (lid
College van Bestuur ROC van Twente) en
Hans Verbeek (lobbyist).
De komende tijd verschijnen podcasts
met Egbert Jaap Mooiweer (Rentmeester
Twickel), Joost Leegwater (griffier Dalfsen)
Wilma van Ingen (bestuurder Domijn) en
Willem Jaap Zwart (Concordia).

Willem-Jan Velderman werkt als adviseur
Wonen en Zorg voor de gemeente Berkelland
en is daarnaast actief als onderzoeker en
moderator.
Tom Morssink werkt als zelfstandig
organisatieadviseur, docent en onderzoeker
bij Windesheim, beide in het veld van mens
en arbeid.

De podcasts ‘Het keukentafelgesprek’
zijn te vinden op de verschillende
podcastkanalen, waaronder Spotify.
En nu ook op de site van mediaplatform
TKKR: www.tkkr.nl. Meer achtergronden
op: www.hetkeukentafelgesprek.nl. 

