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EDITORIAL EDITORIAAL 

 
According to Wikipedia a complementary currency is used to 
supplement to a national currency.  Leander Bindewald is a 
German researcher working at the Institute for Leadership 
and Sustainability of the University of Cumbria, in the UK.  I 
solicited his views on these complementary currencies. 
 
Catherine Schoesetters dreamed of going to law school, but 
joined the family business instead.  She lost both her parents 
at a very young age and was Executive Vice President at the 
age of 30.  She spent many years in the travel business, but 
when she felt that she had insufficient time for her daughter, 
she made a drastic career change. 
 
For 27 years Jean-Paul Close roamed the world as a corporate 
executive.  Upon returning to The Netherlands, his native 
country, he was disappointed to find a money oriented society 
that totally ignored essential human needs.  He decided that 
he would no longer accept this concept and that he certainly 
didn’t want to pass it on to his children.  He developed a 
whole new social vision, which he is now successfully rolling 
out. 
 
Our editorial team wishes you a Merry Christmas and a Happy 
New Year. 

Het werkwoord ‘rouwen’ roept bij de meesten onder ons 
beelden op van in het zwart geklede mensen die met 
wezenloze blikken achter een lijkwagen aan stappen.  Dat 
beeld is uiteraard correct, maar er zijn tal van andere 
levensfases die eindigen in een rouwproces.  Als therapeute 
begeleidt Nicole Allaert dergelijke processen in haar praktijk. 
 
Het enorme succes van het artikel over de voor- en nadelen 
van een leven als single, dat zich ontpopt heeft tot het 
absolute topartikel van onze herfsteditie, heeft me ertoe 
geïnspireerd om ook in mijn cursiefje even aandacht te 
besteden aan het relationele, zij het dan op ludieke wijze.  Je 
leest het in ‘Monogamie in beweging’. 
 
Sandra Martens heeft zelf geen kinderen.  Maar dat vindt zij 
niet erg.  “Want,” zegt ze, “daardoor kan ik mij beter toespit-
sen op mijn vak.”  En dat vak is nu net haar passie.  Sandra is 
zelfstandige vroedvrouw en kan zich geen ander beroep 
voorstellen.  Jonge moeders bijstaan, daar leeft ze voor! 
 
Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar vanwege Paul, 
Laraine en Chris. 
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copyright under Belgian law.  Nothing in this 
publication may be reproduced in part or in 
whole without the written consent of the 
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however, be forwarded freely. 
 
Alle artikels in deze nieuwsbrief zijn 
onderworpen aan auteursrechten onder de 
Belgische wetgeving.  Niets uit deze 
publicatie mag worden gereproduceerd, 
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder een 
geschreven toelating van de auteur. 
De nieuwsbrief in zijn geheel mag echter 
vrij worden doorgestuurd. 

 
Paul Carremans thanks you in 
advance for forwarding this 

newsletter to as many of your 
contacts as possible. 

 
Paul Carremans dankt u bij voorbaat 

om deze nieuwsbrief naar zoveel 
mogelijk van uw contacten door te 

sturen. 
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SOCIAL ECONOMY 

 

COMPLEMENTARY CURRENCIES FOR A MORE SOCIAL ECONOMY 
 

 
 

PAUL CARREMANS 
 

According to Wikipedia a complementary currency is used to supplement to a national 
currency.  It is an agreement to use a medium of exchange that is not usually legal 
tender.  The purpose may be to protect or stimulate a particular economy.  Another purpose 
may be to orientate the economy towards social, environmental or political aims.  Leander 
Bindewald is a German researcher working at the Institute for Leadership and Sustainability 
of the University of Cumbria, in the UK.  I solicited his views on these complementary 
currencies. 
 
MONEY: THE MEASURING STICK, THE 
FACILITATOR AND THE ACTIVATOR OF 
THE ECONOMY 
 
Leander Bindewald did a Master in Neu-
robiology and in parallel a Master in Phi-
losophy and Business.  Then a friend of 
his challenged him.  He said: “OK, smart-
arse!  Master of Science, Master of Arts!  
Now explain to me, how does the world 
work and what are we to do in it after 
university?”  Leander started drafting 
something, but in the end he said: “Oh, 
wait a minute!  I can’t actually tell you 
much about the state of the world in 
confident and manageable terms to 
start with, because the main measuring 
system that we have in our globalised 
society - that money thing - doesn’t 
really tell me how well our societies are 
doing and certainly not how well our 
natural environment is doing.  With such 
incoherent and meaningless systems 
you will always find that people are 
working against each other and never 
achieve what they actually wish for.  I 
think we have to do something about 
money, otherwise we will really be 
struggling there.  You cannot change the 
economy without changing the moneta-
ry system, because it is the measuring 
stick, the facilitator and the activator.” 
 
During a conversation, when they 
touched on that topic, someone said: 
“Ah, I think you are talking about 
complementary currencies.”  That is 
how Leander realised that there was 
already a field of inquiry and practice 
that was looking into these things.  For 
him that was a unique moment. 

 
 
Leander explains: “Complementary cur-
rencies have always existed.  There was 
never a period in history with really only 
one currency anywhere.  People always 
had a variety of very different currencies 
and there is a lot of misunderstanding 
about them in history books and eco-
nomic books.  If you Google ‘origin of 
money’ you will always end up with a 
story about how people used to ex-
change a cow for a number of chickens 
and then someone had the bright idea 
to introduce golden coins.  That is just 
factually untrue!  Anthropology, history 
and sociology have proven that this pri-
mordial barter economy never existed.  
But golden coins are, of course, what 
you find in archaeological sites because 
they last very long, while there is very 
little record of alternative ways of 
running an economy.” 
 
THE OTHER ECONOMIC SUMMIT 
 
Leander lived in Brussels for two years 
and was really happy to work with 
Bernard Lietaer, one of Belgium’s com-  

plementary currency experts.  “Lietaer 
used to be at the Belgian Central Bank, 
introducing the ECU, the predecessor of 
the Euro,” clarifies Leander.  “But he 
was very disappointed with the role that 
central banks play in the economies, be-
ing conservative and guardians of the 
system, that is with very little scope to 
create a better world.  He left and be-
came one of the big advocates for these 
complementary currencies.” 
 
So this is what Leander has been doing 
for the last five years now.  He just fi-
nished a job at The New Economics 
Foundation which has been around for 
30 years.  Thirty years ago, during the 
G7 summits, they organised what they 
called ‘The other economic summit’ and 
brought together a number of people 
from around the world who had expe-
rience with or ideas for different kinds 
of economies.  “Along with many other 
topics, they have always worked on 
some form of these kinds of currencies,” 
says Leander and elaborates: “Those 
complementary currencies are actually 
quite similar to what you do with a 
normal currency.  People mostly use an 
electronic currency through payment 
cards or their smartphones and compu-
ters.  There are places where they actu-
ally print notes.  They have a different 
colour and size and they try to stay away 
from the normal currency notes as far as 
possible not to get into trouble with 
matters of forgery and such.  The objec-
tives of these complementary currencies 
are so different that there are different 
ways to issue them and back them up.  
But in the end you go to the people or 
companies that participate in that sys- 

https://en.wikipedia.org/wiki/Medium_of_exchange
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_tender
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_tender
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tem and purchase their goods or servi-
ces.” 
 
“How does this change anything?” I ask.  
“What is the difference between paying 
with such a complementary currency or 
paying with the Dollar, the Euro or the 
Yen?” 
 
Leander explains: “Those currencies are 
there to support the local economy and 
raise the profile of the idea that, in 
order to change the economy, you have 
to redesign the monetary system as 
well.  Why our current monetary system 
and the way it is governed is wrong is a 
whole different chapter, which would be 
too much to elaborate here.” 
 
COMPLEMENTARY CURRENCIES, 
COMMUNITY CURRENCIES AND SOCIAL 
CURRENCIES 
 
Some of these currencies are really 
local.  “Take the Bristol Pound, for exam-
ple,” says Leander.  “This is a very popu-
lar regional currency in the UK that tries 
to capture purchasing power locally.  So 
when you buy into the Bristol Pound, 
you are vouching for your money to stay 
in the region of Bristol and not go to the 
shareholders of some big supermarket 
chain in the City of London or even fur-
ther afield.  It will go to the small inde-
pendent shops that would also have lo-
cal suppliers and thus you kind of rein-
vest your money in your area.  This is 
what a local economy thrives on.  Buying 
into the Bristol Pound and using it to do 
your shopping doesn’t change the 
world, but it does change people’s per-
ception of money as well as their per-
ception of the economy and their res-
ponsibilities and possibilities within it.” 
 
But complementary currencies are not 
necessarily local.  “They encompass eve-
rything that is not a conventional cur-
rency,” enlightens Leander.  “Within 
these complementary currencies you 
have community currencies, behind 
which there is the idea of bringing peo-
ple closer together.  But there are also 
currencies that are really commercial.  
Companies offer credits in a currency 
that one can only use within their net-
work, but that are cheaper than going to  

a bank and get an overdraft facility or a 
loan for your business.” 
 
“In the community currency idea, diffe-
rent values are prominently present,” 
Leander continues.  “Some are for the 
local economy and some are purely in 
the social domain, trying to help the 
marginalised population to enter back 
into some kind of exchange with each 
other.  I’m thinking more specifically 
about the long term unemployed, dis-
abled, elderly people, but also young 
people; everybody who does not have 
an easy access into the normal econo-
my.” 
 
Some of these social currencies are set 
up as time banks.  Leander says: “What-
ever you do in these systems – whether 
you are a dentist, someone who mows 
somebody else’s lawn, or you offer com-
panionship by playing scrabble with an 
elderly person – you will always be paid 
by the hour, earning time credits – 1 
hour worth for each hour of service you 
provide.  Then you can use these time 
credits within the network to access 
other goods or services, again on a 1:1 
basis.  Paying with time credits is so far 
away from the normal monetary system, 
but it encourages people to do more 
things for others.  The City of Amster-
dam is running a time bank for a neigh-
bourhood where they want to engage 
people into taking more responsibility.  
This neighbourhood has a big migrant 
community of different countries of ori-
gin, all feeling a bit isolated from each 
other and the city or their environment.  
With this local currency they got people 
to meet each other, help each other and 
go to the NGO’s that work there.  That is 
something unique and you cannot buy 
that with a regular currency.  There is 
another initiative in Belgium, which runs 
a particularly environmental currency 
that is offered to households by the 
public waste collecting companies.  If 
you recycle, have less waste, do some-
thing that is environmentally friendly, 
you earn points which you can spend in 
your municipality, again on environ-
mentally friendly things such as energy 
saving light bulbs or public transport.  Or 
you can buy composting machines with 
your points, thus reducing your waste.” 

FOSTERING PUBLIC AWARENESS 
 
“How do you sell this idea to people in 
the street who are completely ignorant 
of the existence of these currencies and 
the way they work?” I wonder. 
 
“That’s not so easy,” confesses Leander.  
“The example I just gave about the envi-
ronmental currency is run by munici-
palities, so they can actually build that 
into their communications.  In the re-
gion of Limburg they handed out flyers 
to all the households.  The commercial 
currencies do one-on-one marketing to 
businesses like any other salesman.  
Some local currencies have engaged 
with mass media.  In England everyone 
knows the Bristol Pound.  They did a 
great job of working even with interna-
tional media there.  When they laun-
ched the currency they had cameras 
from all over the world pointing at the 
Mayor of Bristol making the first pay-
ment with the Bristol Pound.  But the 
way they approach this of course de-
pends on the sort of currency they run, 
who they want to engage and what 
objectives they try to achieve.” 
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LEVEN EN MAATSCHAPPIJ 

 

ROUWBEGELEIDING 
 

 

PAUL CARREMANS 
   

Het werkwoord ‘rouwen’ roept bij de meesten onder ons beelden op van in het zwart 
geklede mensen die met wezenloze blikken achter een lijkwagen aan stappen.  Dat beeld is 
uiteraard correct, maar er zijn tal van andere levensfases die eindigen in een rouwproces.  
Als therapeute begeleidt Nicole Allaert dergelijke processen in haar praktijk. 
 
WANNEER ROUWEN WIJ? 
 
De praktijkruimte van Nicole Allaert 
ademt een huiselijke sfeer uit.  Hier vind 
je niet het typische bureau waarachter 
de therapeute plaatsneemt, maar ge-
woon enkele zetels die uitnodigen tot 
een vlotte babbel.  “Rouwverwerking is 
een heel breed begrip,” vertelt Nicole.  
“Elke levensfase die je afsluit is een ver-
lies.  Alles wat je moet achterlaten ver-
oorzaakt een rouwproces.  Dat kan in-
derdaad een overlijden zijn, maar net zo 
goed het stoppen van je baan door ont-
slag of pensionering, een relatiebreuk of 
een levensbedreigende ziekte.” 
 
OVERLIJDEN 
 
“Dat is het rouwproces zoals de mees-
ten het kennen.  Maar,” zegt Nicole, “ik 
durf niet beweren dat rouwverwerking 
het meest voorkomt bij mensen die ie-
mand verliezen door overlijden.  Die 
mensen zie ik natuurlijk ook in mijn 
praktijk, maar over het algemeen wordt 
er goed omgegaan met dit soort verlies-
processen.  Mensen aanvaarden dat er 
een overlijden is en gaan verder met 
hun leven.  We weten nu eenmaal dat 
het leven eindig is en hoeveel we ook 
van onze ouders of familieleden hou-
den, we zijn er ons van bewust dat we 
ze ooit zullen moeten afgeven.  In een 
partnerrelatie beseffen we dat we 
meestal niet samen zullen sterven en 
dat er één van de twee zal achterblijven.  
Wanneer iemand een kind moet afgeven 
is dat wel een heel ander verhaal.” 
 
LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE 
 
“Wanneer mensen geconfronteerd wor-
den met een levensbedreigende ziekte is 
dat toch ook wel een stukje een rouw-
proces,” gaat Nicole verder.  “Wegens 
hun ziekte moeten deze mensen vaak  

het leven dat ze tevoren hadden achter-
laten.  En dan is er natuurlijk ook nog de 
angst voor de dood.  Voor iemand die 
kanker gediagnostiseerd krijgt is dat een 
shock!  Dat veroorzaakt heel veel verzet, 
boosheid en verdriet.  Ze beginnen dan 
te kijken naar de zin van hun leven.  Wat 
hebben ze allemaal niet gedaan?  Wat 
hadden ze moeten doen?  Wat kunnen 
ze nog doen?  Eens ze daarmee in het 
reine zijn, komt dan toch een stuk 
aanvaarding.  Ik heb een aantal MS 
patiënten.  Die weten dat ze lichamelijk 
aan het aftakelen zijn.  Ik heb ook een 
aantal mensen met kanker; ook mensen 
die de kanker overwonnen hebben, 
maar toch steeds met die ongerustheid 
blijven zitten.” 

 
RELATIEBREUK 
 
“Meer nog dan bij overlijden komen 
rouwprocessen op gang bij het stopzet-
ten van een relatie,” zegt Nicole.   “Dat 
gebeurt vaak heel plots.  Dikwijls is er 
ontrouw.  Dat zijn geweldige shockmo-  

menten die aanleiding geven tot boos-
heid en verdriet.  Wanneer iemand over-
lijdt blijft meestal een liefdevolle herin-
nering over.  Maar bij een liefdesbreuk 
zijn de rouwprocessen vaak heel wrang.  
Die persoon valt ook weg, maar men 
blijft zelf gekwetst achter.  Je partner 
heeft je gekwetst, want hij heeft geko-
zen voor iemand anders.  Je ervaart dat 
als: 'Ik ben niet goed genoeg meer’ en 
vervalt dus in een dubbel rouwproces.  
Bij een scheiding komt trouwens nog 
van alles kijken: de kinderen, de job, 
zien dat je alleen het huishouden bered-
dert, enzovoort.” 
 
BAANVERLIES 
 
Wanneer je ontslagen wordt veroor-
zaakt dat ook een rouwproces.  Maar 
Nicole verklaart: “Ik zie niet zoveel men-
sen ná hun ontslag.  Ik zie veel meer 
mensen vóór hun ontslag.”  Ze doelt 
hiermee op mensen die hun ontslag zien 
aankomen.  Oudere werknemers, bij-
voorbeeld, die moeite hebben om zich 
aan te passen aan de constant veran-
derende bedrijfscultuur en werkmetho-
den.  Fin-de-carrières die niet meer zo 
vlot nieuwe dingen aanleren en daarom 
ondanks hun ruime kennis en enorme 
ervaring door de jonge generatie voor-
bijgestoken worden.  Deze mensen be-
schikken over voldoende realiteitszin om 
te beseffen dat de situatie voor hen uit-
zichtloos wordt.  “Zij hebben angst om 
ontslagen te worden en proberen ook al 
een stuk afscheid te nemen van een job 
die ze vaak met veel liefde gedaan heb-
ben en een nieuwe plaats te vinden in 
de maatschappij,” aldus Nicole.  Zij ziet 
ook veel mensen met een burn-out die, 
wanneer ze langdurig ziek zijn, schrik 
hebben om hun ontslag te krijgen.  Die 
mensen maken datzelfde proces mee.  
‘Wat gebeurt er hier?’  ‘Die baas begrijpt 
mij niet!’  ‘Ze gaan mij in een andere  
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functie zetten!’  ‘Ik ben niet zoveel meer 
waard!’  
 
PENSIONERING 
 
Wanneer je met pensioen gaat, sluit je 
een levensfase af.  Ook dat vergt rouw-
verwerking.  “Bij een overlijden heb je 
het shockmoment,” legt Nicole uit.  “Bij 
pensionering weet je wel dat het eraan 
komt, maar toch moet je nu je leven 
heel anders gaan inrichten.  Er zijn heel 
veel mensen die problemen hebben om 
met oude dingen te stoppen en iets 
nieuws te beginnen.”  Ik knik en denk 
onmiddellijk aan Armand Pien, die het 
na zijn pensionering niet kon laten om 
nog elke dag naar het KMI te gaan.  
“Aan een job hangt een bepaalde waar-
dering,” verklaart Nicole.  “Je hebt een 
functie, een positie, een zekere graad 
van belangrijkheid.  Wanneer die be-
langrijkheid stopt, moet je een nieuwe 
positie innemen.  Meestal is dat dan in 
het gezin, waar je vrouw aan het roer 
staat en je je moet gaan inpassen in 
haar leefwereld.  Mensen met veel hob-
by’s en een brede waaier aan interesses 
hebben daar minder problemen mee.  
Die kunnen nu eindelijk hun ding gaan 
doen.  Die hebben buiten dat gezin nog 
een uitlaatklep.  Maar mensen die heel 
sterk gebonden zitten in de gezins-
situatie ervaren deze nieuwe situatie 
vaak als een probleem.  Voor de vrouw 
valt het soms zwaar wanneer de man 
zich plots gaat moeien met het huis-
houden.  Dat kan leiden tot serieuze 
relatieproblemen.  Op dat ogenblik is 
het zoeken naar aanvaarding.  Je beseft 
dat je ouder wordt, dat een stuk van je 
leven voorbij is en dat je nu in een fase 
zit die naar je levenseinde leidt.  Dat kan 
nog vele jaren duren, maar toch…  Veel 
mensen hebben daar angst voor.” 
 
DE STAP NAAR THERAPIE 
 
Voor velen is de stap naar therapie zeer 
groot.  Nicole probeert het hen gemak-
kelijker te maken door hen in de moge-
lijkheid te stellen haar te mailen.  “Er 
zijn veel mensen die het moeilijk heb-
ben met bellen,” heeft ze ervaren.  
“Daarom mogen ze mij gerust mailen en 
ik zal hun een afspraak geven per mail.  
Soms vraag ik hen dan ook in die mail of 
ik hen mag opbellen.  Zo’n eerste ge-  

sprek langs de telefoon boezemt ver-
trouwen in en werkt drempelverlagend.” 
 
De weg vinden naar de therapeute is 
eigenlijk al de tweede stap.  De eerste 
moeilijke stap is de aanvaarding dat ze 
het echt nodig hebben om met een 
professioneel iemand te gaan praten.  
“Voor veel mensen is die stap heel 
groot,” weet Nicole, “en als de nood 
echt hoog is, worden ze vaak door een 
huisarts doorverwezen, omdat die voelt 
dat het niet anders kan.” 
 
“Hebben mensen die in een rouwproces 
zitten ook fysische klachten?” vraag ik.  
Nicole knikt.  “Dat zie je vooral bij burn-
out.  Mensen met burn-out zijn vaak 
doodmoe, hebben echt geen fut meer 
om iets te doen, ontwikkelen angsten en 
krijgen paniekaanvallen.  Dan voelen ze 
zelf ook wel dat het  niet enkel mentaal 
maar ook lichamelijk is.” 
 
HOE VERLOOPT ZO’N SESSIE? 
 
Nicole begint een eerste sessie met een 
situatieschets.  Hebben die mensen een 
gezin, zijn ze al dan niet getrouwd, heb-
ben ze kinderen, … ?  “Zo krijg ik een 
beeld van de persoon die voor mij zit,” 
zegt ze.  “Afhankelijk van hun specifieke 
problematiek beslis ik dan of het nodig is 
terug in het verleden te gaan.  Als 
therapeuten hebben wij vaak de neiging 
om te gaan kijken naar de jeugdjaren, 
maar zelf vind ik dat niet altijd nodig.  Ik 
vind dat nuttige informatie om na te 
gaan hoe een bepaald probleem ont-
staan is, maar wat ik belangrijker vind is 
het heden.  We leven vandaag, morgen 
en overmorgen.  We moeten dus verder.  
Daarom ga ik eerder kijken hoe ik hen 
kan helpen zodat ze zich morgen en de 
dagen daarna goed zouden voelen en 
niet zozeer naar het verwerkingsproces 
van toen.” 
 
Na deze situatieschets stelt Nicole 
samen met haar cliënt doelen vast.  
Waar wil deze persoon naartoe?  Hij of 
zij wil terug gelukkig zijn, terug kunnen 
genieten van het leven.  “Dat is een 
enorm veelomvattend doel,” beseft 
Nicole, “en dus ga ik kijken wat ze nodig 
hebben om dat doel te bereiken.  Welke 
stappen moeten er gezet worden tussen 
vandaag en het eindpunt?  Hun doel is  

een andere job zoeken, anders omgaan 
met hun partner, kinderen of ouders, hun 
gezondheid beter verzorgen.  Ik vraag 
hen dan wat de stappen zijn die zij den-
ken te moeten nemen om dat doel te 
bereiken.  Eens we dat hebben vastge-
steld, gaan we elk van deze stappen apart 
bekijken.  Dat opsplitsen in stappen is 
echt wel belangrijk, want als je iets teveel 
in een groot geheel doet, heb je het 
gevoel dat je niets doet en dat er niets 
verandert.  Alle stappen die we noteren 
zetten we in volgorde van prioriteit en 
dan beginnen we met de moeilijkste.  Ik 
geef hen ook taken mee naar huis omdat 
ik vind dat mensen beter thuis kunnen 
nadenken dan dat ze dat betalende uur 
hier in de praktijk daarvoor moeten ge-
bruiken.  Dankzij die huistaken brengen 
ze concrete zaken aan en hoe concreter 
je iets kan maken, hoe sneller je vooruit-
gaat.  Dus al na het eerste gesprek krijgen 
mensen enkele tools mee om aan hun 
probleem te beginnen werken en een 
veranderingsproces op gang te brengen.  
Eens ze in die verandering zitten, zien ze 
zelf ook wel dingen.  Ik geef het aan, 
maar zij moeten het uitvoeren.  Ik kan het 
niet voor hen doen.” 
 
Ter afronding van ons gesprek besluit 
Nicole: “Wat heel belangrijk is in rouw-
begeleiding is jezelf toelaten in zo’n fase 
te zitten.  Je mag je slecht voelen!  Als je 
een masker opzet kan die emotie niet 
weg en word je er zelfs ziek van.  Laat het 
er zijn, laat het deel uitmaken van je 
leven en ga van daaruit kijken wat je er 
nu mee kan doen.” 
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WOMEN IN BUSINESS 

 

EXECUTIVE VICE PRESIDENT AT THE AGE OF 30 
 

 

 
PAUL CARREMANS 

 

Catherine Schoesetters dreamed of going to law school, but joined the family business instead.  She 
lost both her parents at a very young age and was Executive Vice President at the age of 30.  She 
spent many years in the travel business, but when she felt that she had insufficient time for her 
daughter, she made a drastic career change. 
 
FILLING HER FATHER’S SHOES 
 
Catherine Schoesetters started working 
at ATI, the travel agency of her parents.  
Being the boss’ daughter didn’t give her 
any prerogatives.  She had to work her 
way up the ladder like everybody else.  
First, a job student, she became a travel 
agent dealing with the airlines, then she 
started taking the customers’ orders.  
Sometime later she became responsible 
for the public relations of ATI, prior to 
becoming the Assistant to the Managing 
Director (her father).   
 
Charles Schoesetters was not an easy 
man; neither at home, nor at the office.  
But she learned everything from him 
and thought him severe but fair. 
 
Charles was a lot stricter with Catherine 
than he would be with any of the other 
staff.  He asked her everything he 
couldn’t ask from his other employees.  
If a group was leaving on Christmas day, 
that was a job for Catherine.  If someone 
had to drive to the airport for a VIP pick-
up at 6am or 9pm, it was Catherine he 
would send.  As a result of this, the rest 
of the staff never had the impression 
that Catherine was favoured because 
she was the boss’ daughter.  That’s why, 
when Charles became ill, his authority 
was naturally passed on to Catherine.  
They didn’t go to the General Manager 
for other directions, they came to 
Catherine.  When Charles passed away 
and the GM wanted to take his position, 
headquarters told him to “wait until she 
falls flat on her face”.  But she didn’t. 
 

“Wait until she falls 
flat on her face!” 

 
Charles Schoesetters passed away at the 
age of 56; two years older than his wife  

Myrèse was when she died one year 
earlier.  Catherine was only 30 years old 
when her father died, but determined 
to carry on his legacy at the head of ATI.  
When Charles died, Catherine reported 
directly to Karel Buytaert, the President 
of Transintra, of which ATI was a 
division.  Catherine was told she could 
not carry the title of Managing Director 
anymore, because there was only one 
MD for the group.  That’s when things 
started changing little by little.  It was 
decided to give Catherine the title of 
Executive Vice President, which more 
adequately described her position in the 
group, as she was reporting directly to 
the President at that time. 

 
“We went from 500 million to  
1 billion.  We celebrated with 

my entire team at The Warande 
in Brussels.  Our president 

participated in the celebration.  
It was a great moment and it was 

a great team!” 
 

Catherine Schoesetters 

DOUBLED BOTH STAFF AND REVENUE 
 
So there she was: Catherine Schoeset-
ters, a young woman of barely 30, car-
rying responsibility for running the com-
pany, managing the budget, dealing with 
HR issues.  But she made it all right!  She 
started out with 48 staff and five years 
later she had 96 people working with 
her.  Catherine doubled the revenue in 
five years’ time.  “That was an explo-
sion,” Catherine recalls, not  without 
pride.  “We went from 500 million to 1 
billion.  We celebrated with my entire 
team at The Warande in Brussels.  Our 
president participated in the celebra-
tion.  It was a great moment and it was a 
great team!”  After that event, Catherine 
just continued raising the revenue to 1.8 
billion over the next five years.  Then, 
one day, they were all called into the 
meeting room, only to be informed that 
Transintra had made the decision to sell 
all their travel agencies and ATI became 
part of Holland International, which was 
in turn part of the German group 
Kaufhof.  At the same time, Holland 
International also acquired Transconti-
nental.  “We were joined together as 
Belgium International Travel, with a 
Dutch management that in my opinion 
didn’t take any decisions for two years,” 
complains Catherine.  She continues: “I 
also had the impression that the take-
over had not been prepared in the best 
possible way.  They purchased Trans-
intra Travel, ATI Travel and Trans-
continental, and then came to the con-
clusion that they had two General Mana-
gers.  Then they found out that they had 
two different computer systems that 
were not compatible.  I could feel that 
this was going the wrong way.  And in-
deed, it didn’t take very long before they 
were in turn taken over by TQ3 and later 
became BCD Travel.  But by that time, I 
was long gone.”  
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WOMEN IN BUSINESS 

 
ONLY WOMAN ON THE BOARD 
 
But Catherine didn’t jump ship immedi-
ately.  She made what she now knows to 
be a wrong career move.  The Dutch 
directors said: “You are doing such a 
good job at ATI Travel that we want you 
to come and do it for the entire group!”  
She became one of the three directors 
of the group and the only woman on the 
Board.  They gave her a fancy office and 
a very attractive salary, but no budget.  
She had to do Sales & Marketing for 
Belgium International Travel without a 
budget.  Someone else had been ap-
pointed to run ATI, so she lost all con-
tact with her customers and all the em-
ployees that she had hired and trained.  
It was impossible for Catherine to 
achieve any kind of success in this posi-
tion without the necessary financial 
means to back her up.  So one day, she 
decided that this was leading nowhere 
and started working with Wagon-Lits 
Travel. 
 
OTHER COMPANY, SAME BUSINESS 
 
Catherine joined Wagon-Lits at the time 
of their merger with Carlson Travel.  
They became Carlson Wagon-Lits Travel 
and Catherine was the Sales Director 
Belgium/Luxembourg before moving to 
International Account Management.  
Looking back on that period, Catherine 
says: “I loved that job, and yet I think it 
was the most difficult one I ever had.  I 
started out with 12 smaller accounts, 
but one year later I was left with only 
three very big ones.  I had to keep three 
customers satisfied: Kodak, Oracle and 
Bristol-Meyers Squibb.  The central pur-
chasing departments for travel of Kodak 
and Oracle were based in London.  BMS 
operated their central purchasing from 
Paris.  They were my contacts and I had 
to visit them frequently.  I also had to 
ensure that every national account 
manager followed the procedures that 
were specific for their particular custo-
mers.  But I had no power over these 
national employees.  I had no say about 
their salaries, their bonuses, their ca-
reers, or their development.  I had to 
manage them on relations only.  Some-
times they would say: ‘Catherine, things 
don’t happen like that in Spain!’  Then I 
would say: ‘Sorry, they need to happen  

like that in Spain, it’s in our global con-
tract!  What can we do about it?’ and 
that took a lot of time.” 
 

Now that she had a child, 
she wanted to be  
part of her life. 

 
PUTTING HER DAUGHTER FIRST 
 
The reason Catherine left CWL was 
connected to her private life.  By that 
time, she had a 6-year-old daughter, 
who rarely saw her mother. Catherine 
never came home before 10pm.  At that 
time, the little girl was al-ready in bed.  
Catherine wanted a child ever since she 
was 25, but she only had Alexandra 
when she was 36.  Now that she had a 
child, she wanted to be part of her life.  
One day, Alexandra’s father said: “I 
think we should sit down together and 
do some calculations.  We have a 
housekeeper to clean the house and a 
nanny to look after Alexandra.  We pay 
someone to walk the dogs and someone 
else to do the gardening.  You are 
working to pay the people who give you 
the time to work.  Where’s the logic in 
that?”  He was right!  It didn’t make 
sense! 
 

“No, madam!  You will never 
be able to take orders 
from someone else!” 

 
OVERQUALIFIED 
 
So Catherine took a career break.  But 
after three months at home she was 
already pacing the floor.  When she 
started job hunting again, they always 
told her she was overqualified.  A job is 
a job for Catherine.  She doesn’t care 
about job titles and even applied as a 
management assistant.  But the HR 
Manager took one look at her CV and 
said: “No, madam!  You will never be 
able to take orders from someone else!”  
Catherine replied: “I’ve taken orders 
most of my life!”  But she didn’t get the 
job in which she would have had to 
work for the new boss of a security 
Group.  Later, Catherine met that 
gentleman at a cocktail party and told 
him that she applied for the job of his 
assistant before.  He asked: “Why didn’t 
they propose you to me?”  She an-  

swered: “They said I would never be 
able to take orders.”  “Damn pity!” he 
said.  But in the meantime, Catherine 
had moved on in another direction. 
 
A COMPLETE CAREER SHIFT 
 
A friend of hers, who was giving training 
courses, asked her if she would be 
interested in doing the same.  Catherine 
said: “I’d like to try!”  She started her 
career as a trainer with a Dutchman who 
had developed his own time mana-
gement programme.  There, she learned 
a lot about managing her time, setting 
priorities and working efficiently.  It was 
a very good programme.  She would give 
a two hour training course to seven 
people and then coach each one indivi-
dually for 45 minutes.  And this was 
repeated another three times over a 
period of two months where she would 
help people on the road to change, 
which is much more effective than sen-
ding them on a two day training course 
and hoping they will do something with 
it.  In this set-up, the return on invest-
ment would be considerably higher.  It is 
a very effective programme and 
Catherine is still doing it.  The Dutchman 
meanwhile passed away.  But two of his 
co-workers had started their own com-
pany, Performance Partners, of which 
Catherine is an associate since 2006. 
 
But Catherine doesn’t work exclusively 
for Performance Partners.  She also gives 
other training courses.  She studied psy-
chology and NLP (neurolinguistic pro-
gramming).  Then she took on syner-
gologie and she currently trains people 
in different communication related sub-
jects, such as customer focussed com-
munication, non-violent communication, 
non-verbal communication, emotional 
intelligence, etc.   
 
Her job as a trainer and coach may not 
be as prestigious as the positions she has 
held before, but she has much more of a 
life now.  Also, she discovered this was a 
new passion and she was able to play an 
active part in the upbringing of her 
daughter; and isn’t it that what counts? 
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CURSIEFJE 

 

MONOGAMIE IN BEWEGING 
 
Wat ik nog graag zou willen doen is cursiefjes schrijven waarin ik op een 
humoristische manier vergelijkingen maak tussen vroeger en nu, gezien 
door de bril van een vijftigplusser.  Geïnteresseerde tijdschriften kunnen mij 
contacteren op paulcarremans@hotmail.com. 

PAUL CARREMANS 

 
De schoolpoort gaat open.  Anneke en 

Janneke komen naar buiten.  Zegt 

Anneke: “Kijk!  Daar is mijn nieuwe 

papa!”  Waarop Janneke: “Wauw!  Dat is 

een toffe!  Die hebben wij ook al ge-

had!”  Deze grap is niet nieuw, maar ze 

schetst wel een perfect beeld van hoe 

de maatschappij in vijftig jaar tijd geëvo-

lueerd is van een absolute monogamie 

naar een successieve monogamie.  Daar-

mee bedoel ik dat de meesten onder 

ons nog steeds één partner tegelijk heb-

ben, maar dat het aantal monogame re-

laties elkaar opvolgt naarmate ons leven 

vordert. 

 

Ik zou hierover psychologen en relatie-

deskundigen allerhande kunnen inter-

viewen.  Ik zou het kunnen hebben over 

de veranderde rol van de vrouw in de 

maatschappij, de ontkerking, de manier 

waarop de media seks bagatelliseren tot 

een consumptieartikel wars van diepere 

gevoelens, en over nog zoveel meer.  

Maar dit is een cursiefje.  Dit is licht ver-

teerbare kost met een vleugje humor.  Ik 

neem dus afstand van de analytische 

journalistiek en waag mij aan enkele  

persoonlijke beschouwingen. 

 

Toen ik in de jaren ’60 en ’70 van de 

vorige eeuw op de schoolbanken zat, 

was de ‘tot de dood ons scheidt’-relatie 

de norm.  In een klas van 25 à 30 leer-

lingen waren er amper één of twee van 

gescheiden ouders en die gingen dat 

heus niet aan de grote klok hangen, 

want in de katholieke jongensscholen 

die ik gefrequenteerd heb, was dat een 

blaam. 

 

Met de echtscheidingsratio van twee op 

drie waarin we nu terechtgekomen zijn, 

kijkt niemand daar nog van op.  Eenen-

twintigste-eeuwse ouders mogen zich 

verwachten aan vragen als: “Is het waar 

dat jullie vroeger maar één mama en 

één papa hadden, jullie hele leven lang?  

Was dat niet saai?” 

 

Nee!  Saai was dat niet!  Toen ik jong 

was, was dat normaal!  Mensen huw-

den, kregen kinderen, en bleven samen 

in goede en slechte tijden.  Ik ben een 

kind uit een huwelijk dat 55 jaar heeft 

standgehouden.  Mijn ouders deden  

alles samen.  Zij gingen niet ieder met 
hun eigen vrienden of vriendinnen uit. 
Zij hadden geen verborgen agenda.  
‘Samen uit, samen thuis’ was het motto 
dat garant stond voor een levenslange 
verbintenis.  Mijn moeder heeft mijn 
zieke vader tot de laatste dag thuis ver-
zorgd.  Zouden vrouwen dat met hun 
derde of vierde partner ook doen? 
 
Het geluk dat mijn vader heeft gekend, 
was mij niet beschoren.  Want ik behoor 
al tot de twee-op-drie generatie.  Mijn 
ultieme droom was een leven in verbon-
denheid met één enkele partner en ster-
ven in de armen van mijn geliefde.  
Maar overspel maakte een einde aan 
mijn huwelijk. 
 
Wat gebeurt er toch met de monoga-
mie?  Stevenen wij af op een wereld 
waarin mensen huwen met een interim 
contract?  Ben ik een ouwe lul die blijft 
vasthouden aan een voorbijgestreefde 
moraal?  Blijven wij ons verlagen tot het 
niveau van een hitsige reu die elke loop-
se teef naloopt?  Of is er nog hoop op 
een terugkeer naar de familiale waarden 
van weleer? 
 

   

PAUL’S PYRAMID  
currently has subscribers in over 40 countries on 5 continents 

 
AFRICA: Botswana – Ghana – Mauritius – Nigeria – South Africa 
THE AMERICAS: Brazil – Canada – Grenada – Mexico – Peru - Saint Vincent and the Grenadines – USA  
ASIA: China – Hong Kong – India – Iran – Israel – Japan – Pakistan – Philippines – Saudi Arabia – Singapore – Thailand 
– Turkey – United Arab Emirates – Vietnam 
AUSTRALIA: Australia – New Zealand 
EUROPE: Belgium – Croatia – Czech Republic – Denmark – France – Germany – Ireland – Italy – Norway – Russian 
Federation – Spain – Switzerland – The Netherlands – UK 
 
Are you reading PAUL’S PYRAMID and is your country not on the list? 
Send an e-mail to paulcarremans@hotmail.com and I will gladly add it! 

mailto:paulcarremans@hotmail.com
mailto:paulcarremans@hotmail.com
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SOCIAL ECONOMY 

 

Creating a new economic reality 
 

 PAUL CARREMANS 

 

For 27 years Jean-Paul Close roamed the world as a corporate executive.  Upon returning to 
The Netherlands, his native country, he was disappointed to find a money oriented society 
that totally ignored essential human needs.  He decided that he would no longer accept this 
concept and that he certainly didn’t want to pass it on to his children.  He developed a whole 
new social vision, which he is now successfully rolling out. 
 
“I started looking into the how and why 
of societies that were very constructive 
after WWII, rebuilding their countries, 
setting up social security systems and 
other things that were really for the be-
nefit of the people, and then suddenly, 
decades later, became greedy, vindictive 
and inhuman,” says Jean-Paul with dis-
appointment.  He built his own vision of 
an ideal society that would be able to 
handle all major challenges of modern 
times; a society that is not based on po-
litics and economics, but on the core 
values of human existence.  He defined 
those core values as:  
 Health 

 Safety 

 Self-reliance  
(taking collective responsibility) 

 Self-consciousness  
(realising what it is all about) 

 Food and drinking water  
(because they are our daily needs) 

 
“The streams of refugees that we are 
currently facing make it crystal clear that 
we are exhausting our planet, which 
causes wars and mass migration,” says 
Jean-Paul.  “A human drama is awaiting 
us and we all have to act upon these 
core values if we want to avoid further 
harm.” 
 
So Jean-Paul invited the City Council of 
Eindhoven to look at his model for 
sanitising the city.  They subscribed to it 
and in the meantime they have been 
working on it for five years.  Helmond 
and Breda have copied the approach, 
which comes down to a multidisciplinary 
cooperation in which innovative entre-
preneurship is paramount in order to 
come up with innovations that facilitate 
healthy urbanisation.  Jean-Paul started 
up negotiations with the provincial 
authorities of Brabant to use abandoned 

farms for the total implementation of 
food programmes. 

 
Jean-Paul has brought all the stake-
holders around the table: the corporate 
world – which is important from an 
innovation point of view -, the scientific 
world – which supplies knowledge –, 
and the local authorities – that gua-
rantee the implementation.  Jean-Paul 
acts as a chairman because he can gua-
rantee, from his neutral position, that 
they all act as equal partners.  “This is 
not about politics and economy,” he 
says, “but about the core values that we 
have neglected over the last 200 years 
and that are now causing climate chan-
ges and other major problems.  I con-
vince people to collaborate on all levels 
and with a little patience you will see a 
new economy arising.” 
 
But Jean-Paul’s ambitions reach far be-
yond his own city, his own province, or 
even his own country.  The day after I 
interviewed him, he was expecting visi-
tors from Liege.  “Yes, Belgium also 
wants to participate in our concept,” he 
smiles.  “We already have contacts with 
Zaventem, which I want to turn into the 
healthiest airport in the world.  That 
doesn’t only involve aviation, but also 
the entire airport territory, the mobility 
to and from the airport, the security of 
the people working at the airport and of 
the millions of passengers who use the 
airport every year.” 

Not only a delegation from Liege was 
scheduled for a visit, also the Chinese 
were coming to The Netherlands to 
learn more about Jean-Paul’s initiative.  
The delegation represents a very large 
province with 78 million inhabitants and 
they want Jean-Paul to assist in the roll-
out of a similar concept.  In the mean-
time, a 5-million-people harbour city in 
Turkey has also joined upon the initia-
tive of its mayor, who really believes in 
the programme. 
 
“It is important for us to have the parti-
cipation of high-tech companies with 
which we, for example, created the 
most state-of-the-art measuring equip-
ment which has already been installed in 
Eindhoven.  And now the Chinese are 
coming, offering the opportunity for this 
company to sell millions of their pro-
ducts.  We at Aireas (that’s the name of 
the organisation Jean-Paul founded for 
this purpose) receive a small percentage 
of their revenue in royalties which en-
ables us to feed our own innovation 
fund as we are not subsidised.  We 
created a whole new world within the 
old one; a world in which we generate 
our own economy.” 
 
Throughout the interview, I consistently 
refer to ‘social economy’, but Jean-Paul 
likes to call it a ‘transformation econo-
my’.  “We are talking about the transfor-
mation of our government system and 
our laws,” he clarifies.  “Most of our 
laws have been designed to accommo-
date an economic reality rather than a 
social reality.  We have to live through 
this entire shift of our society.  Hence, 
we do not only have to deal with social 
issues, but with all issues regarding man-
kind.” 
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BEROEPEN IN DE KIJKER 

 

ZELFSTANDIGE VROEDVROUW 
PAUL CARREMANS 

 

Sandra Martens heeft zelf geen kinderen.  Maar dat vindt zij niet erg.  “Want,” zegt ze, 
“daardoor kan ik mij beter toespitsen op mijn vak.”  En dat vak is nu net haar passie.  Sandra 
kan zich geen ander beroep voorstellen.  Jonge moeders bijstaan, daar leeft ze voor! 
 
“Na mijn studies ben ik onmiddellijk in 
een ziekenhuis in Turnhout gaan werken 
als vroedvrouw,” vertelt ze.  “Nu, zestien 
jaar na afstuderen, merk ik toch dat er 
terug meer natuurlijke geboorten zijn.”  
Sandra werkt nog steeds in een hospi-
taal en is zelfstandige in bijberoep.  Na 
Turnhout heeft ze negen jaar in het UZA 
in Wilrijk gewerkt en nu werkt ze in het 
ziekenhuis van Herentals. 
 
Op de vraag waarom ze als zelfstandige 
vroedvrouw wou werken, legt Sandra 
uit: “Een thuissituatie is altijd anders 
dan in een ziekenhuis.  Waar je in een 
materniteit 10, 20 tot 30 patiënten hebt, 
kan je als zelfstandige vroedvrouw één-
op-één werken.  Je gaat daar binnen 
voor een uur bij die mevrouw, bij dat 
kindje, bij die papa en je zit daar echt 
alleen voor hen.  Je hebt dus heel veel 
tijd voor die mensen, wat het gemakke-
lijker maakt om hen de juiste informatie 
te geven.” 
 
Doet Sandra dan thuisbevallingen?  
“Nee,” zegt ze.  “En ook geen prenatale 
consultaties.” Waarom ze dat niet zo 
ziet zitten?  “Er zijn vroedvrouwen die 
dat wel willen doen,” zegt ze, “ maar ik 
zou het liever houden bij poliklinische 
bevallingen in het ziekenhuis.  Dat is een 
persoonlijke keuze, omdat ik daar meer 
medische back-up heb.  Ik kom uit een 
Universitair Ziekenhuis en heb spijtig ge-
noeg reeds minder goeie dingen gezien.  
Met die bagage in mijn rugzak doe ik het 
toch liever in een ziekenhuis.  Als vrou-
wen ervan overtuigd zijn dat ze thuis 
willen bevallen, mogen zij dat zeker 
doen, maar toch zal ik hen altijd aan-
raden in het ziekenhuis te gaan bevallen, 
omdat dat veiliger is.  Je kan een heel 
deel van je arbeid thuis hebben, maar 
voor de bevalling zelf ga je dan naar een 
ziekenhuis om daarna onmiddellijk terug 
naar huis te gaan, waar je zelfstandige 
vroedvrouw je verder begeleidt.  In dat 
geval ben je dus enkel maar in het zie-  

kenhuis voor de bevalling.  Die gebeurt 
gewoon door de vroedvrouw maar, 
moest er iets mis gaan, zijn daar gynae-
cologen en kinderartsen die kunnen ko-
men helpen.  Zolang het puur fysiolo-
gisch is kan het gewoon door de vroed-
vrouw gebeuren, maar zodra er een zui-
ger moet geplaatst worden of er een 
keizersnee moet worden uitgevoerd, 
neemt de gynaecoloog het over.” 
 

 
 
In de kraamafdelingen is de ligduur sinds 
kort verkort tot drie dagen.  Daarom zijn 
mensen meer geneigd een zelfstandige 
vroedvrouw te laten komen.  Vanuit het 
hospitaal wordt dit trouwens ook gesti-
muleerd.  Zeker voor een eerste kindje 
of voor vrouwen die borstvoeding ge-
ven.  “Dan ga ik al vanaf dag één na de 
thuiskomst kijken of alles goed ver-
loopt,” zegt Sandra.  “Hoe gaat het met 
de mama?  Hoe gaat het met het kindje?  
Hoe gaat het met de voeding?  Eet de 
baby genoeg?  Plast hij genoeg?  Maakt 
hij genoeg stoelgang?  Wordt het kindje 
niet geel?  Ik ga het kindje wegen en 
geef informatie over de voeding.  Hoe is 
het met de knip van de mevrouw?  Is die 
niet ontstoken?  Hoe is het met de 
wonde van de keizersnede gesteld?  Als  

die dame tijdens de zwangerschap een 
hoge bloeddruk heeft gehad ga ik nog 
bloeddrukcontroles doen.  Hoe is het met 
de baarmoeder?  Echt heel medisch!” 
 
“Dus jouw verhaal begint eigenlijk eerst 
na de bevalling,” vat ik samen.  “Meestal 
wel,” bevestigt Sandra.  “Soms bellen 
mensen ook vóór de bevalling, maar dan 
geef ik hen eerder informatie dan echt 
aan prenatale consultatie te doen.  Hoe 
verloopt een normale zwangerschap?  
Welke klachten kan ik verwachten?  Hoe 
gaat mijn arbeid verlopen? Hoe weet ik 
dat ik in arbeid ga?  Wanneer moet ik 
naar het ziekenhuis gaan?  Hoe gaat de 
bevalling eigenlijk in zijn werk?  Mensen 
hebben heel veel vragen – vooral als het 
een eerste kindje is – en daar geef ik hen 
informatie over.” 
 
Wat Sandra als zelfstandige vroedvrouw 
doet, vult haar werk in het hospitaal 
mooi aan.  “Na mijn shiften ga ik de men-
sen bezoeken,” vertelt ze.  “Voor mij is 
dat niet werken.  Dat is een hobby, een 
passie, een prachtig beroep!  Ik kan dan 
ook aan alle mensen aanraden om hulp 
te zoeken bij een vroedvrouw.  Blijf niet 
alleen thuis aanmodderen!  Het is er!  
Gebruik het!  De mutualiteit betaalt dit 
trouwens integraal terug.” 
 
Tot slot van ons gesprek trakteert Sandra 
ons nog op een weetje.  “Iemand die 
natuurlijk wil bevallen gaat nooit in een 
horizontale houding liggen met de benen 
in beensteunen.  Dat is louter voor het 
comfort van de arts.  Als je bevalt in een 
verticale houding laat je de zwaarte-
kracht haar werk doen.  Daarvoor heb-
ben we een baarkruk.  Er zijn ook vrou-
wen die in bad bevallen, of op hun zij 
liggend.  De gynaecologische stoel is 
zeker niet de keuze van de vrouw!” 
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Paul Carremans’ 
WorldWide Writing Service 

 

How can I be of service to you? 
Hoe kan ik u van dienst zijn? 

 

Magazines and newspapers 
 
 

If you want to add a new prospective to 
your publication, you may want to draw 
on my experience writing for the busi-
ness press or my eagerness to write 
about more general topics for a wider 
audience. 

Wil je een nieuwe wind door je publi-
catie laten waaien?  Maak dan gebruik 
van mijn ervaring met de zakenpers of 
mijn gedrevenheid om over meer 
algemene onderwerpen te schrijven 
voor een breder publiek. 

Tijdschriften en dagbladen 

From one man operation to 
multinational corporation 
 
 
 

Letters, flyers, commercial messages, 
presentations, manuals, annual reports, 
company magazines, advertisements, 
press releases, scripts for corporate 
videos or contingency plans...  If you can 
think it, I can write it!   
And for small businesses: don’t just 
assume you can’t afford it!  Just ask for a 
free quote! 

Brieven, folders, commerciële bood-
schappen, presentaties, handleidingen, 
jaarverslagen, bedrijfsmagazines, adver-
tenties, persmededelingen, scenario’s 
voor bedrijfsvideo’s of rampenplannen…  
Als u het kan bedenken, kan ik het 
schrijven!   
En voor kleine zelfstandigen: denk niet 
te gauw dat jullie het niet kunnen beta-
len!  Vraag gewoon een gratis offerte! 

Van eenmansbedrijfje tot 
multinationale onderneming 

Trainers, consultants and academics 
 
 

Presentations, course books, business 
advice, etc.  Just collect the necessary 
information and let me turn your intel-
lectual property into something that 
people like to read! 
 

Presentaties, syllabi, bedrijfadvies, enz.  
Verzamel gewoon de nodige informatie 
en laat mij uw intellectueel eigendom 
omtoveren tot een tekst die de mensen 
boeit! 

Trainers, consulenten en academici 

Politicians and political parties 
 
 
 
 
 
 
 

Speeches, flyers, propaganda...  Your 
voters have heard and seen it all!  The 
right emphasis and the use of a langu-
age that is understood at all social levels 
can make the difference between indif-
ference or enthusiasm! 
I have the ability to promote your points 
of view as if they were my own, even if I 
do not embrace them, but I will not 
work for regimes, parties or politicians 
who violate human rights, ignore demo-
cratic principles, or encourage xenopho-
bia. 

Toespraken, pamfletten, propaganda...  
Uw kiezers hebben het allemaal al ge-
hoord en gezien!  De juiste klemtoon en 
het gebruik van een taal die door alle 
lagen van de bevolking begrepen wordt, 
kunnen het verschil maken tussen 
onverschilligheid en enthousiasme! 
Ik beschik over de vaardigheid om uw 
standpunten te promoten alsof ze de 
mijne waren, zelfs als ik er niet mee 
akkoord ga, maar ik weiger te werken 
voor regimes, partijen of politici die de 
mensenrechten schenden, de democra-
tische principes aan hun laars lappen, of 
xenofobie aanwakkeren. 

Politici en politieke partijen 

Individuals 
 
 

You have to write a very important let-
ter, speech at the wedding of your 
daughter, send out application letters 
and CVs, ...  Professional help is not by 
definition unaffordable to individuals!  
Just contact me and you will see! 

Je moet een heel belangrijke brief 
schrijven, speechen op het huwelijk van 
je dochter, sollicitatiebrieven en CV’s 
uitsturen, …  Professionele hulp is niet 
per definitie onbetaalbaar voor particu-
lieren!  Contacteer me en je zal het zien! 

Particulieren 

Students 
 
 

Do you have the intelligence to come up 
with stunning ideas for a thesis, but lack 
the linguistic ability to present a paper 
that your professors will enjoy reading?  
Then you and I can achieve great things 
together! 

Heb jij het brein om met fantastische 
ideeën voor een thesis naar voor te 
komen, maar beschik je niet over de 
taalvaardigheid om een tekst af te 
leveren die je professoren met plezier 
zullen lezen?  Dan kunnen wij samen 
grootse dingen doen! 

Studenten 

 


