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Inge Schats

Interview met Nils Roemen

Waardebepaling
achteraf
De coach in zaken is tevens ondernemer. Onze businessplannen, facturen, offertes en uurtarieven zijn gebaseerd op
het leveren van diensten en producten in ruil voor geld. Als
ondernemer ken je de onzekerheid van het geld en het gevoel daar de regie over te moeten houden. Het went eigenlijk nooit. Geen klanten en klussen betekent geen geld. Nils
Roemen, zelf ondernemer, kijkt daar heel anders tegenaan.
Een inspirerend gesprek over sociale overwaarde en een
andere kijk op betaling ‘in natura’.

issue

“Als ik aan mensen vraag: ‘Wat is je waarde?’
beginnen ze altijd over hun werk. De bijzondere hobby, vrijwilligerswerk of speciale
eigenschap van iemand blijft meestal uit
beeld of onderbelicht. Het mooie is dat Social Media deze waarde (en nog veel meer!)
van mensen wél boven tafel haalt. Kijk maar
naar de LinkedIn-, Twitter- en Facebookprofielen. Ik vraag altijd: ‘Waarom zet je die
extra waarde niet in?’ Aan het woord is Nils
Roemen, initiatiefnemer van onder meer
#Durftevragen, de Waarmakerij en 7 Days of
Inspiration.
“Ik heb zelf tien jaar gewerkt als coach.
Toen de groei van coaches opkwam, vogels
van diverse pluimage met uiteenlopende
werkvormen én tarieven, vroeg me ik me
opeens af wat de werkelijke waarde was
van coachtrajecten en dus ook van de
mijne. Ik besloot mijn klanten uit te dagen
om achteraf te onderzoeken wat het coachtraject hen had opgeleverd en vervolgens
het tarief te bepalen. Sinds die tijd ontvang
ik niet alleen voldoende geld, maar – nog
belangrijker – wáárde voor mijn diensten. Ik
heb het ‘geld verdienen’ losgelaten en werk
op een andere manier. Het is een constant
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voelen of de dingen die ik doe me blij
maken en energie geven. Daar waar mijn
hart zit, zit mijn waarde en komt er ‘terug’
wat terug moet komen voor de zaken die ik
doe en geef.”
Een nieuw betalingssysteem
Waardebepaling achteraf is een soort
betalingssysteem.“Ik ben ondernemer, ik
stuur facturen, maar maak nooit meer offertes. Ik bepaal met de klant achteraf wat
de waarde is van mijn inzet. Als de klant
toch vooraf een kostenindicatie wil hebben
zeg ik: ‘Meestal ontvang ik voor deze dienst
‘zoveel’’ én ik refereer aan mijn verlanglijstje,
dat ik online heb staan. Ik doe overigens
nooit iets gratis.
Op de vraag ‘Waarom doen we het niet
allemaal?’ zegt Roemen: “Waar bij veel mensen de ‘kramp’ zit is de regie, het geld, het
applaus dat ze nodig hebben en de angst
dat het niet lukt. Ik ben altijd ondernemer
geweest. In het begin had ik ook de angst
dat ik geen geld (genoeg) zou verdienen,
maar op een gegeven moment raakte ik
eraan gewend. Het hoort bij het onderne-
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merschap. De schijnzekerheid van een vaste
baan en de onzekerheid van het ondernemerschap zijn in feite gelijk; ze zijn beide
eindig. Je wordt er alleen in de tijd van de
baas niet dagelijks mee geconfronteerd.”
Roemen plaatst het voorbeeld in een groter
geheel: “Laten we opnieuw nadenken over
ons prijskaartje. We leven in een monetair
systeem waarin de enige ruilwaarde geld is.
Kijk eens naar alle verspilling van zaken van
duurzame waarde die we in plaats van geld
zouden kunnen teruggeven. De waarde van
geld is niet duurzaam, het is eindig!”
“Tot nu toe hebben we het gehad over lineair uitruilen. Ik praat liever over waarde die
in omloop is. Mondiaal heerst de illusie van
bezit, maar eigenlijk hebben we dit bezit
maar tijdelijk, namelijk tot we doodgaan.
In de tussentijd dénken we dat we het
hebben, maar feitelijk hebben we hooguit
de regie. Als een soort dirigent schuiven
we als het ware de waarde van de ene plek
naar de andere. Het is bovendien maar één
soort waarde: geld. Dat kan anders! Ik geloof er heilig in, op het gevaar af zweverig
te worden gevonden, dat waarde die je
het universum instuurt op zeker moment
onverwacht weer bij je terugkomt, in welke
vorm dan ook.”
Onbenutte waarden
“Sociale overwaarde is alles wat we op deze
wereld van waarde onbenut laten; fysieke
en materiële zaken, maar vooral ook denken voelkracht, zoals een arm om iemand
heen. Veel van deze waarden blijven onbenut. Toch vindt iedereen het leuk om een
ander te helpen als er tijd en ruimte is.”
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Roemen geeft een voorzet voor coaches:
“Veel coaches hebben geen klanten. Ze
zeggen allemaal: ‘Ik houd ervan om mensen
in hun kracht te zetten.’ Tegelijkertijd zijn er
veel mensen die in de problemen zitten, die
hulp nodig hebben, maar geen geld hebben om een coach te betalen. Ik denk dan
meteen: ‘Waarom kom je niet gewoon in
actie?’ Je verdient er geen geld mee, maar
geeft op deze manier wel invulling aan je
droom! Bovendien krijg je er zichtbaarheid
en ruchtbaarheid (waarde!) voor terug, die
je niet krijgt als je ‘thuis’ blijft zitten.”
Als je nieuwe inspiratie zoekt voor je
ondernemerschap (of het gaat niet goed
met je bedrijf en je hebt geen geld voor
een adviseur of workshop), kun je overwegen om eens een dag met iemand mee
te lopen. Roemen: “Een vriend van me
ging met zijn bedrijf door een moeilijke
fase. Hij zei tegen me: ‘Ik weet niet meer
wat ik moet doen. Mag ik een tijdje met je
meelopen?’ Hij kreeg al kijkend, luisterend
en voelend nieuwe inspiratie en is weer op
weg geholpen. Het is als met de sleeplift (bij
het skiën): je gaat zitten en pakt het touw
tot je ‘klik’ hoort/voelt en je de helling op
wordt getrokken. Coaches zonder klanten
kunnen ook uit hun comfortzone stappen
en hetzelfde doen. Ga eens op pad met een
collega of iemand die je inspireert. Durf te
vragen en laat je verrassen!”
Durftevragen
Door het mobiliseren van sociale overwaarde zijn er inmiddels een aantal
krachtige voorbeelden gerealiseerd zoals
Durftevragen. Nils Roemen is, samen met
Herman Dummer, grondlegger van dit

landelijk netwerk van mensen die elkaar in
workshops graag een stap verder helpen.
Martijn Aslander gaf hem de tip de hashtag
#durftevragen op Twitter te lanceren, die
vervolgens de meest gebruikte hashtag
van 2010 werd. Het biedt je de mogelijkheid online snel de hulp in te roepen van
mensen die je wellicht in het echt nog niet
kent. Zonder schroom publiceert Roemen
zijn eigen wensenlijst op zijn weblog.”‘Ipad’
is al doorgestreept, die is binnen. ‘Mediaaandacht’ nog niet, maar hoe meer het
Durftevragen-concept verspreid raakt, hoe
beter het is.”

Durftevragen drijft op sociaal kapitaal.“Veel
mensen hebben iets over: materiaal, hulp,
kennis. Als je mensen verbindt, kunnen ze
het delen. Ik raakte enorm geïnspireerd
door een project in Estland; een land dat
vergeven was van de vuilnis. Daar hebben
ze via internet 50.000 mensen gemobiliseerd die in één dag het hele land hebben
opgeruimd. Totale kosten: een half miljoen
euro. Dat had de overheid drie jaar en 22,5
miljoen euro gekost. Binnenkort gaan we
de wereld schoonmaken in twaalf dagen!”
Bekijk vooral het filmpje op internet:
http://bit.ly/1yWVun

Roemen: “Vijf jaar geleden werd ik door
Herman Dummer uitgenodigd op een
beurs. Hij had een stand over en we
mochten ’m hebben, mits we er een idee
voor hadden. We bedachten Durftevragen
en beantwoordden vragen van bezoekers.
Daarna schreef ik er een blog over: ‘Hallo, dit
is Durftevragen. We weten zelf ook niet wat
het inhoudt. We weten alleen dat mensen
het leuk vinden om te helpen. Dus vraag
maar’.” Daarna ging het volgens Roemen ‘als
een wilde’. Samen met Herman organiseerde hij een eerste Durftevragen-sessie
in een bedrijfspand in Hilversum (hij vroeg
om ruimte en kreeg die, gratis). Inmiddels
organiseren tien begeleiders drie bijeenkomsten per week. Dagelijks bereikt de
hashtag #durftevragen tussen de 200.000
en 260.000 mensen.
“We hebben overvloed, maar vraag en
aanbod komen niet samen,” ontdekte
Roemen.“Bedrijven vervangen hun laptops
en gooien de oude weg, terwijl een ander
bedrijf subsidie aanvraagt voor nieuwe
laptops.” Het toverwoord is ‘verbinden’.

Toekomstdroom
De wereldarmoede is volgens Roemen
ook één groot logistiek probleem dat met
verbinden te regelen is.“Kan dan werkelijk
alles, als je er maar om vraagt?” vraag ik
Roemen. “Ik kan geen huis optillen, maar als
iets niet lukt, heeft dat bijna altijd te maken
met een innerlijke worsteling. ‘Niet lukken’
is voor mij ‘nóg niet lukken’.” Eén tot twee
maal per week geeft Roemen een lezing.
In juni ligt er een boek in de winkel over
het initiatief Durftevragen en één maal per
maand organiseert de Waarmakerij een
‘Meeting of minds’-dag waarin mensen
met elkaar worden verbonden.“Mijn droom
is om dit met de hele wereld te doen; het
grit over Nederland en vervolgens over de
wereld te verbinden.”
Geïnspireerd? Je kunt Nils volgen op Twitter
(roemen), LinkedIn en zijn website
www.roemen.nl en www.durftevragen.nl
verige links ter inspiratie zijn:
http://bit.ly/1vRSxg (Once Upon a School)
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Nils Roemen
Initiatieven
http://www.sevendaysofinspration.com
http://waarmakerij.nl/
http://www.durftevragen.com
http://www.nederlandindialoog.nl
Slimmer werken en lifehacking
http://www.lifehacking.nl
http://www.slimmerwerkencoach.nl/
Lezingen van Nils Roemen
http://www.youtube.com/
watch?v=0bM66usiQZ8
http://www.viddler.com/explore/durftevragen/videos/1/
Roemen in de media
http://www.nilsroemen.com/nils-roemen/
publicaties-media/
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