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‘Wat een lelijke poster!’
Dat is het eerste wat Linda Commandeur denkt 
als ze even bijkomt en naar het plafond staart. 
En dan ziet ze dat zij zelf die poster is. 
Het is een spiegel. 
Ze ziet zichzelf op een brancard, flink gehavend 
en verwond. Ben ik nu bijna dood, vraagt ze 
zich nog even af. En dan raakt ze weer buiten 
bewustzijn.

Commandeur is dan op de ringweg van het 
Zwitserse Lausanne net uit een autowrak gezaagd 
en naar een ziekenhuis gebracht. Ze heeft in het 
donker op de snelweg een enorme klap tegen de 
vangrail gemaakt.
Ze is daar, in Lausanne, omdat ze daar werkt. 
Voor het bedrijf dat op dat moment nog Numico 
heet en later Danone zal gaan heten. Als expat. 

Die gemiste bocht is niet de enige bocht die ze 
in haar leven heeft moeten nemen. Ze heeft al 
eerder een bocht moeten nemen, een concessie. 
Altijd wilde ze piloot worden. Van een heli-
kopter. Liefst van een gevechtshelikopter. Bij de 
Koninklijke Luchtmacht dus. Maar ze wordt niet 
goedgekeurd. Haar fijne motoriek blijkt net niet 
te voldoen volgens de keurmeesters daarvan.
Dan maar een andere bocht; ze gaat naar de heao 
en al snel daarna belandt ze in het bedrijfsleven. 
Bij Numico. Daar groeit ze al snel door, naar 
de functie van ‘central planning & inventory 
management’-coördinator, en dat is een functie 
in Zwitserland. Ze wordt expat, op haar 23ste. 

“Het is raar om te zeggen dat dat ongeluk in 2002 
het meest ingrijpende moment van mijn leven 
is geweest”, vertelt ze. “Maar ik sta sindsdien 

wel degelijk anders in het leven. Ik ben anders 
gaan voorsorteren. Ik was jong, ik was single, ik 
was expat, maar ik leefde wel klakkeloos, op de 
automatische piloot. Ik vervulde mijn rollen als 
was het allemaal vanzelfsprekend. Maar ik was 
tegelijk ook eenzaam, op mezelf teruggeworpen. 
Ik weet nog goed hoe eenzaam en verloren ik me 
voelde in dat ziekenhuis, ver weg van alle familie 
en vrienden, met alleen maar een mobieltje als 
communicatiemiddel. 
Ik leef sindsdien veel bewuster. Wat wil ik eigen-
lijk, en wat niet? Wat is waardevol voor mij?”

Bijvoorbeeld: als tijdens een grote bedrijfsbij-
eenkomst voor een promotie haar naam wordt 
genoemd. Tot haar grote verrassing, want ze is 
niet van tevoren ingelicht. Het management wil 
haar verrassen. 

Linda 
Commandeur, 
interimmer 
die een 
boek schrijft
Vorige maand verscheen het boek ‘Connection skills’ van Linda Commandeur. 

Zij werkt al zo’n twintig jaar bij bedrijven als Unilever, PepsiCo, Mondelez en Bakker 

Barendrecht. Het boek staat vol met mensen uit o.a. Argentinië, Tibet of het Palestijns 

gebied. Wat heeft dat met ‘onze sector’ van doen?
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Ten overstaan van al die collega’s in de zaal speelt 
ze het spel mee, maar een dag later legt ze haar 
superieuren uit dat ze er anders over denkt. Ze 
aanvaardt die functie niet. Want ze wilde die ook 
helemaal niet.
“Sindsdien weet ik: als ik me er zelf nog niet ra-
tioneel bewust van ben, maar ik krijg wel opeens 
buikpijn, dan is dat voor mij een signaal dat me 
iets niet lekker zit. Een moment tijdens een ver-
gadering, een bespreking… Mijn lijf signaleert. 
En als ik er dan naderhand over nadenk, besef 
ik pas goed waarom ik iets afkeurde.” Momenten 
van buikpijn als psychosomatische richtingaan-
wijzer

Commandeur heeft een boek geschreven. En dat 
boek is vorige maand van de persen gerold. De 
titel is ‘Connection skills’. Een boek over de wijze 
waarop je met anderen verbindingen of verbinte-
nissen aangaat.

In de jaren na dat ongeluk pakt ze de draad weer 
op. Ze werkt eerst bij Unilever, dan een jaartje bij 
Sunweb, om vervolgens tot 2015 bij Mondelez 
aan de slag te gaan.
Vanaf 2015 werkt ze verder bij veel levensmidde-
len- en fmcg-producenten, maar dan vanuit haar 
eigen bedrijf, Commandeur Advies. Ze vervult 
diverse functies, o.a. bij Bonduelle, Van Oers, 
Agrial, PepsiCo, Ahold Delhaize Coffee Compa-
ny, weer Unilever en daarna Bakker Barendrecht 
(de preferred supplier voor agf van Albert Heijn). 
En in al die bedrijven ziet ze mensen vaak met 
elkaar omgaan zoals zij zelf vóór dat ongeluk in 
het leven stond, gauw-gauw, snel-snel, haastige 
contacten, soms ook vluchtig en oppervlakkig en 
vaak ook: niet echt in contact treden met je col-
lega’s, maar vooral zorgen dat je je eigen belangen 
en plannen er goed doorheen krijgt. En natuurlijk 
ontstaan er binnen groepen collega’s ook hechte 
vriendschappen. Maar dat doet weinig af aan het 
beeld van mensen die in werk- en teamverband 
‘zakelijk’ met elkaar omgaan.
In al die jaren kan het contrast met haar vrije tijd 
bijna niet groter zijn. In haar vrije tijd reist ze, 
lang, vaak, intens, en doorgaans in haar eentje. 
Of het nu Argentinië of Armenië is, Madagaskar, 
Myanmar of Mongolië. En altijd weer treedt ze 
in contact met de mensen daar. Of het nu een 
Griekse ober is die haar op een avond rijkelijk 
van ouzo voorziet. Of een Tibetaanse monnik, 
of een islamitische vrouw uit Palestina, of een 
bakker waar ze wekenlang ‘s ochtends haar brood 
haalt.
“Hoe begrijp ik iemand die eigenlijk zo ver van 
me afstaat? Hoe kom ik erachter wat hem of haar 

voortdrijft, wat zijn of haar overtuigingen zijn? 
Hoe maak ik authentiek contact? En ik leer, door 
al die jaren met dat reizen: al die ontmoetingen 
zijn volstrekt anders dan doorgaans de contacten 
met je collega’s op het werk. Je ervaart afstand en 
barrières, maar je wilt toch dat contact. En zelfs 
al spreek ik hun taal niet, dan maar met kunst- en 
vliegwerk en met zelfverzonnen gebarentaal. In 
latere reizen gebruik ik steeds vaker mijn foto-
toestel om contact te maken. Natuurlijk, er zijn 
altijd mensen die niet op de foto willen, geeft ook 

niks, maar ook heel veel wel. Kinderen komen 
spontaan op me af en zijn nieuwsgierig, ook al 
vanwege die camera. Vaak is de camera ook een 
middel om contact te maken. Jaren geleden nam 
ik een camera met uitprintmogelijkheid mee, 
zodat ik in de vorm van een foto-afdruk meteen 
iets terug kon geven.”

Een deel van die foto’s zijn de beelden in haar 
nieuwe boek. Vrouwen, mannen, kinderen, 
ambachtslieden, leerlingen tijdens een les in een 
dansschool, marktkoopmannen…

“Altijd probeerde ik me zoveel mogelijk in hun 
wereld te verplaatsen, hun gedachtewereld ook. 
Wat denken, ervaren, voelen zij? Altijd weer 
blijken zulke ontmoetingen een verrijking, ook al 
zijn de contacten tijdelijk en vergankelijk. Altijd 
weer zeggen deze ontmoetingen mij meer dan 
het contact dat ik in mijn werkleven heb. En dat 
is ook de centrale boodschap van mijn boek; hoe 
treed je in verbinding op een manier dat het ver-
rijkt? Je gaat relaties aan en je ontdekt verschil-
len en overeenkomsten. Maar je breekt door 
barrières. En als je die verschillen respecteert en 

de overeenkomsten waardeert, kom je veel verder 
dan wanneer je verschillen wilt wegpoetsen 
omdat je tijdens een vergadering of meeting je 
doel nastreeft. Vaak neem je de tijd, iets waarvan 
we denken er thuis veel minder van te hebben 
dan op reis. Ik heb dat ook moeten leren: waarom 
stond ik zo open voor die mensen, en gebeurde 
dat in Nederland zoveel minder? Gaandeweg 
leerde ik dat verschil op te heffen.”

Waarom moest dat in een boek resulteren? 
“Ik liep al veel langer met dat idee rond. En na 
elke bijzondere ontmoeting werd dat gevoel ster-
ker. Vorig jaar zei ik tegen mezelf: als je al zo lang 
die wens koestert, doe het dan. Begin eraan.”

Daar komt bij: Commandeur heeft zich daar niet 
alleen in verdiept door banden aan te knopen 
tijdens haar verre reizen. Sinds tien jaar verdiept 
ze zich in communicatie en persoonlijke ontwik-
keling, zoals neurolinguïstisch programmeren, 
en is ze naast haar werk als interimmer ook 
trainingen gaan geven. Ook bij de bedrijven waar 
zij als interimmanager werkt, zoals Unilever en 
Danone. Illustratief voor de verbinding tussen die 
reisontmoetingen en haar verdieping: een van die 
presentaties heet ‘Met de lach mooier’.

En hoe vind je dit terug in je werk als interim-
mer? 
“Ik merk bijvoorbeeld gaandeweg dat ik als 
interimmer bij de bedrijven waar ik tijdelijk 
werk of een project doe, vaak gevraagd word om 
als ‘relatieve buitenstaander’ mijn kijk te geven. 
Mensen vragen me dan hoe ik bijvoorbeeld 
spanning binnen een team zie, of onvrede onder 
bepaalde mensen uit zo’n team. Of er capaciteiten 
of competenties ontbreken en wat voor iemand 
dat dan zou kunnen opheffen.”

Alleen al via internet zie ik dat het wemelt van 
de boeken en andere wijsheden over contact en 
communicatie. Waarom moest jouw boek daar 
nog bij?
“Allereerst omdat ik geloof dat de kwaliteit van 
ons leven bepaald wordt door de kwaliteit van 
onze relaties. We herkennen allemaal wel die 
ontmoetingen op vakantie die soepel verlopen 
en relaties thuis die wat stroever gaan. Met mijn 
boek wil ik stilstaan bij de vraag hoe dat komt 
en reik ik de theorie aan hoe je die verbindings-
kracht kunt versterken. Daarnaast zie ik de 
wereld om ons heen steeds visueler worden, maar 
in managementboeken is dat nog niet erg terug te 
zien. Door gebruik te maken van mijn foto’s en de 
verhalen die horen bij die foto’s zet ik de theorie 

‘Sindsdien weet ik: 
als ik me er zelf nog 
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kracht bij. Je kunt aan de hand van een foto be-
palen of het je nieuwsgierigheid heeft gewekt om 
verder te lezen.”

Ik vroeg me af: is er een ‘soort lezer’, die je in je 
hoofd had toen je dit schreef? En zijn dat dan 
al die collega’s van jou door de jaren heen? Bij 
Unilever, Bonduelle, PepsiCo, Mondelez…
“Nee, niet per se. Oké, het boek is nu te koop via 
Managementboek.nl, dus daaruit zou je kunnen 
afleiden dat ik het heb geschreven voor mensen 
in het bedrijfsleven. Maar iedereen die nadenkt 
over hoe hij of zij met anderen omgaat, is een 
potentieel geïnteresseerde. Het is zeker niet alleen 
bedoeld voor mensen uit één specifieke sector. 
Als ik weer een presentatie geef bij zulke bedrij-
ven, neem ik exemplaren mee. Die bedrijven zijn 
vaak de namen die wij allemaal wel kennen uit 
de fmcg. Ik geloof dat mijn boek een waardevolle 
boodschap voor bedrijven in ‘onze sector’ kan 
zijn.”

Op de cover zien we jou, in mantelpak, zittend 
op enkele koffers. De beelden in het boek zijn 
allemaal mensen uit verre landen, in allerlei 
situaties. Nogal een contrast.
“Ja, maar als je daar doorheen kijkt, zie je dat we 
in relaties vaak hetzelfde zijn en ons op eenzelfde 
manier gedragen. Daarnaast, als de cover een ver-
zameling portretten zou zijn van allerlei mensen 
uit die verre landen, zou dat een andere indruk 
oproepen. Begrijp me niet verkeerd: ik ben nog 

steeds lichtelijk gereserveerd bij het idee dat ik 
zo pontificaal op die cover sta. Maar ik ben toch 
over dat bezwaar heengestapt. Zonder buikpijn, 
ook.”

En nu? Wat zijn je verdere stappen?
“Na mijn ‘Ted-talk’ in 2018 kwam ik erachter dat 
ik een grotere boodschap te delen heb. Eentje 
die langer duurde dan twintig minuten. Ik ben 
werkelijk heel blij dat dit boek het levenslicht ziet. 
Ik hoop door middel van mijn boek en trainin-
gen mensen te laten inzien dat het helemaal niet 
ingewikkeld hoeft te zijn om goede relaties te 
hebben. Of dat nu op het werk is of thuis. Sterker 
nog, we hebben alles al in ons, alleen nemen we 
daar niet altijd de tijd voor. Ik help mensen graag 
hun ‘connection skills’ te versterken.”

Waarom moest dit boek in het Engels? Dat 
roept bij mij de indruk op dat je de wereld wilt 
veroveren.
“‘You get in life what you have the courage to ask 
for’, zei Oprah Winfrey ooit. En of ik de wereld 
wil veroveren! En Nederland is dan een goed 
begin. Engels wordt niet alleen op heel veel plek-
ken ter wereld gesproken, maar ook binnen veel 
bedrijven, ook in Nederland. Mijn boek wordt 
inmiddels vanuit Italië, Zweden, Portugal en zelfs 
vanuit Iran besteld, dat illustreert voor mij dat 
ik er goed aan gedaan heb om voor het Engels te 
kiezen.” ■    
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Why are encounters on holiday or when you travel so much more interesting 
than the conversations you have at home or in the office?

In that French bakery where you buy your croissants every morning, they 
don’t speak your language. That you have to talk with your hands and feet 
with that monk in Tibet doesn’t seem weird to you at all. Despite the lack of 
a common spoken language you do communicate with these people. You 
might even connect with them.

And back home, how well do you know the colleagues who you have 
worked with for years now? Your neighbors, your friends? How come that 
with some people you seem to have this instant click and with others you 
feel discomfort?

This is such a shame, especially when you realize that our time is limited 
in a world that is subject to robotization, individualization and increasing 
loneliness. Now more than ever it is important to make connections with 
the people around us, far away and closer to home. If you are lucky you 
might travel a few weeks per year. The rest of the year you are at home, in 
the office, where your life takes place.

Linda is a TEDx speaker and has immersed herself with communication and 
connection skills over the past decade. She worked for companies such 
as Unilever, Pepsico and Mondelez for 20 years. She lived abroad and has 
travelled with her camera through more than 60 countries, from Palestine 
to Argentina and from Mongolia to Madagascar. Linda figured out that we 
behave differently while traveling compared to when we are back in the 
office. She translated her insights into this book.

READY TO CONNECT?

This book will give you reassuring insights, 
recognizable stories, beautiful photos and 
practical but simple tools to strengthen your 
connection skills, so you can travel through the 
office and through life, collecting a suitcase 
full of smiles.
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‘Grenswinkelen’, 
van 30.000 naar 300 
euro omzet
De coronamaatregelen in Noorwegen zijn 
strenger dan die in Nederland, Duitsland 
en België. In Zweden is de corona-aanpak 
juist veel soepeler. En dat kan dan juist 
voor sommige Zweedse ondernemers 
vervelend uitpakken.

In deze tijd komen in of op allerlei media on-
derwerpen voorbij als ‘hoe is het nu in Italië?’ 
of ‘hoe zit dat met Duitse mondkapjes?’ of ‘hoe 
groot is de kans op een tweede golf?’ en daar kun 
je soms hondsmoe van worden. Maar deze – een 
impressie uit NRC Handelsblad – vonden we wel  
bijzonder. 
Een uitbater van een snoepwinkel in Svinesund, 
een Zweedse plaats tegen de grens met Noorwe-
gen aan, baalt van zijn eigen Zweden. Want: geen 
Noor meer te vinden in zijn snoepwinkel. Op een 
zaterdag draaide hij gemiddeld € 30.000 omzet. 
Sinds maart is zo’n zaterdag goed voor € 300.
Zweden is binnen Europa nog altijd het land mét 
democratie en zónder lockdown. Zweden besloot 
het niet zo te doen als Nederland, Duitsland, 
België en de rest. De horeca bleef open, het 
sociale leven mocht doorgaan.
En nou zit het met de gebakken peren. Anders 
dan veel Europese landen, krijgt Zweden z’n 
aantal dagelijkse besmettingen maar niet omlaag. 
In een land waar bijna niemand woont… 
De Noren zagen de hele tijd beelden van volle 
pleinen in Stockholm. En Zweedse keureunacij-
fers op tv (nee, we weten niet hoe Noren of Zwe-
den dat uitspreken). En dat voelt de winkelier in 
Svinesund. Waar altijd veel Noren kwamen. 
Zweden is vergeleken met Nederland best duur. 
Maar wil je écht alle spaarvarkens kapot slaan, 
dan moet je in Noorwegen zijn, waar de plofkip 
een prijs heeft van, zeg, een vierde-ster-beter-
leven-keurmerk-kip en waar het spaarvarken 
meer kost dan het geld dat je erin hebt zitten. De 
Noor zelf weet dat ook. En dus gaan er sinds jaar 
en dag veel Noren net over de grens op en neer 
naar Svinesund, waar een groot winkelcomplex 
gevestigd is met winkeliers, met van alles, en met 
voor Noren zeer lage prijzen. Maar nu niet meer. 
De coronamaatregelen in Noorwegen zijn 
strenger dan die in Nederland-Duitsland-België. 
Niks Zweedse vrijheid-blijheid. De Noor die naar 
Svinesund gaat, dient daarna thuis tien dagen in 
quarantaine te blijven. Komt de Noorse overheid 
erachter dat je je daar niet aan houdt, dan kost je 
dat 2.000 euro of je mag een half jaar de cel in. 
En dus: die overmoedige Noormannen die ruim 
duizend jaar geleden half Europa leegplunderden, 
gaan niet meer naar Svinesund. Want tien dagen 
thuis jezelf opsluiten, dat is duur shoppen. ■
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