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Álles uit deze uitgave mag je delen met anderen. Graag zelfs! 
© Verveelvoudigen, kopiëren of dupliceren? Dat mag alleen in  
overleg. Oftewel: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar  
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,  
mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier  
dan ook, zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming  
van Flipped.

We zijn jarig! Vijf jaar geleden begonnen we met Flipped - Professionals in Learning, en al  
die jaren werden we gesteund door onze supporters. Door jou dus. Want of je nu met, bij of 

voor ons werkte: je dacht mee over onderwerpen waar wij geen verstand van hadden,  
we ontwikkelden samen mooie dingen, we proostten op successen. 

Je was erbij en dat vinden we mooi. Dank je wel.

Ging het die vijf jaar allemaal van een leien dakje? Welnee. Maakten we er elke dag een  
feest van, vol wonderlijke, leerzame momenten? Jazeker! In een snelkookpan leerden we  
te ondernemen. We veroverden een plek tussen al die andere L&D-bedrijven. We volgden 
onze eigen koers - en ja, die is een beetje geFlipped. Gelukkig kunnen de meeste mensen 

onze aanpak wel waarderen ;-)  
 
 

Met dit magazine krijg je een inkijkje in onze toko
 
 

Wil je echt binnenkijken? Op ons L&D-basecamp staat de koffie altijd klaar, en op elke  
vrijdag vanaf half 5 komt de wijn op tafel. We zien je graag.

Maar nu eerst: het magazine. Blader snel verder, want dan lees je bijvoorbeeld waarom twee 
kapitina’s op een schip bij ons wél werkt, of wat er zoal in de koelkast van de Flippo’s ligt.   

Lieve groet & rock on,  
Anna en Judith
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HEY FIJNE  
SUPPORTER  

VAN FLIPPED,

linkedin.com/flipped 

info@flipped.nl www.flipped.nl

085-0409915

Bij Flipped is een stoel vrij voor een

Learning Professional (junior/medior/senior)

→  Minimaal 24 uur per week 
→  Maximaal bevlogen

Soms werk je op kantoor, soms bij een opdrachtgever aan de andere kant van het land. 
De ene keer ga je solo op pad, de volgende keer met een collega. De ene maand ben je 
voltijds aan het adviseren en coachen - en vervolgens zit je uren achter je laptop omdat 
je opleidingsmateriaal ontwikkelt.

Kortom, de ene dag lijkt totaal niet op de andere
Maar dit doe je altijd: je helpt organisaties met leren & ontwikkelen,  
zodat ze toekomstproof worden en blijven.

Klinkt goed? Meer weten? Solliciteren?  
Top! Ga naar www.flipped.nl/vacatures voor alle ins en outs.

Gezocht: L&D vakidioot

https://nl.linkedin.com/company/flipped-nl?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:info%40flipped.nl?subject=
www.flipped.nl
www.flipped.nl/vacatures
www.flipped.nl/vacatures
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In gesprek In gesprek

Gooi er een kwartje in en ze praten de hele dag.  
Over hun bedrijf, over het vak, over twee kapitina’s 

op één schip. Anna Wolthaus en Judith Rook geven  
hun persoonlijke kijk op de afgelopen vijf jaar.

“We vinden  
Flipped gewoon 
echt f *cking  
fantastisch”

Ze ontmoeten elkaar in 2017. Anna wordt ingevlogen bij het 
bedrijf waar Judith in dienst is. “Ik was daar de enige L&D 
professional in vaste dienst”, vertelt Judith, “en dat gaf veel 
vrijheid, maar er was niemand om mee te sparren. Met Anna 
kon ik de hele dag én in het weekend over het vak praten.” 
Het klikt zowel inhoudelijk als persoonlijk. Anna: “We willen 
allebei echt bijdragen. Geen onzin de wereld in flikkeren, 
maar het goede doen. Verder houden we van keihard werken. 
Ons arbeidsethos bindt ons. Maar we werken niet om onze 
bankrekening te spekken.” 
 

Meer dan keiharde euro’s
“Winst maken is geen doel op zich”, vervolgt Judith. “Een 
zakelijke opdracht kan iets anders opleveren dan keiharde 
euro’s. Pure fun, bijvoorbeeld, omdat je altijd al een keer voor  
een koekjesfabriek wilde werken. Dat is ook winst.” Die visie 
levert nog weleens kritiek op. Vooral gevestigde CEO’s denken 
dat Flipped slechts een gezellig hobbyproject is.  

Anna: “Ach meisje, zei zo’n man eens tegen mij, je leert nog 
wel hoe de zakenwereld in elkaar zit.” Ze moet nog lachen als 
ze eraan denkt. “Ik zou ‘m graag nog eens om de oren slaan 
met onze opdrachtgevers en de omzet.”  

Jezelf in de etalage zetten
Ze zouden flink kunnen opscheppen over hun successen, 
maar zo zijn ze niet gebreid. “Doe nou maar gewoon, dan doe 
je gek genoeg. Dat is er vroeger wel ingepeperd”, zegt Judith 
met een grijns. “Je hebt je hersenen gekregen om er wat 
mee te doen, maak er gebruik van en geef door wat je in huis 
hebt. Zonder poeha.” 

Is het weleens lastig om je bedrijf te promoten met zo’n  
houding? Ja en nee. Anna: “De bourgondische tegenhanger 
van ons arbeidsethos is werkplezier. We vinden Flipped  
gewoon f*cking fantastisch, we lijden aan chronische vak- 
idiotie en we besmetten anderen met onze professionele 
gekte.” Judith: “In het begin moesten we wel een drempel 
over om onszelf te positioneren. Op de website bijvoorbeeld. 
Daar willen mensen lezen wat je doet, waar je voor staat en 
wat ze bij jou kunnen halen. Nou, ga er maar aan staan als 
startende ondernemer. Maar inmiddels weten we precies 
wat we waard zijn. En dat zeggen we zonder blikken of 
blozen.” 

Geen collega’s, geen vriendinnen
Terug naar 2018. Als ze Flipped in januari van dat jaar 
inschrijven bij de Kamer van Koophandel, kennen ze elkaar 
nog maar negen maanden. Hun omgeving waarschuwt ze 
voor hun plannen. Je weet niks van ondernemen, je geeft een 
vaste baan op voor een onbewezen samenwerking. “Maar wij 
hadden geen enkele twijfel”, zegt Judith nuchter, “en Anna 
werd één van de belangrijkste relaties in mijn leven. Kijk, als 
het contact met collega’s of vriendinnen verwatert, kun je 
het erbij laten. Tot ziens, het allerbeste - en dóór.  

Maar wij hebben vanaf dag 1 de verantwoordelijkheid om het 
goed te houden, want er staan medewerkers op de loonlijst.” 
Dat lijkt misschien beklemmend, alsof je bij elkaar blijft voor 
de kinderen. “Maar”, zegt Anna, “het wordt pas beklemmend 
als je te laat aan de bel trekt. We hebben zelfs een externe 
coach aangewezen voor de situaties waarin we vastlopen. 
Hij helpt ons als wij er niet uit komen. We hebben hem nog 
niet nodig gehad.” Judith: “Het belangrijkste is dat je elkaar 
niet wilt veranderen. We dagen elkaar flink uit, maar we 
hebben geen behoefte om de ander koste wat kost te over-
tuigen. Juist omdat we zo nieuwsgierig blijven naar elkaars 
overwegingen, nemen we de beste besluiten. Het slechtste 
compliment dat je ons kunt geven, is: jullie hebben aan een 
half woord genoeg.”    

Leren en afleren
Als je samen een bedrijf hebt, moet je diepzeeduiken naar 
de ander. “Doorvragen, dus”, vervolgt Judith, “en dat moest ik 
echt leren. Een simpel voorbeeld: ik heb een achtergrond in 
Lean management, een werkwijze om bedrijfsprocessen te 
verbeteren. Anna is meer van de intermenselijke processen. 
Over dit definitieverschil ontstond in onze eerste opdracht 
grote verwarring, omdat we redeneerden vanuit onze eigen 
bubbel.” Anna reageert: “Doorvragen gaat mij goed af, want 
ik pluis alles en iedereen graag uit. Ik moest juist leren om 
sneller in actie te komen, omdat Judith sneller is dan ik. 
Bam-boem, besluiten nemen en delegeren. En tja, als  
koningin van het proces is dat geen makkie. Ik wil alles  
onderzoeken, meenemen, overwegen, en dan een keus 
maken. Maar dat gaat niet.” 

Het is duidelijk: de kapitina’s houden elkaar scherp zonder 
schade, als een mildpittige curry. Anna: “Mijn vader zegt  
altijd: liefde is de ander hooghouden. Voor mij betekent het 
dat je iemand laat shinen. Ook zakelijk. Dus als Judith mij 
een videootje met Exceltips appt, ervaar ik dat niet als  
kritiek. Ze is me gewoon lekker aan het hooghouden.  
Andersom doe ik hetzelfde met mijn socratisch getinte 
vragen.” Judith: “We hebben besloten om Flipped te laten 
slagen. Daarom zijn we supereerlijk naar elkaar. Alleen op  
die manier kunnen we samenwerken zonder te clashen. 
En da’s relaxed, zowel voor ons als voor de andere Flippo’s.”

Lees verder op pagina 12 >>

Judith Rook Anna Wolthaus

 “Het slechtste compliment  
dat je ons kunt geven, is:  

jullie hebben aan een half 
woord genoeg”.
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Iedereen ingelijst Iedereen ingelijst

Mees van der Meulen
 
Wordt vrolijk van: het Doordraaispel, waarbij ik met vrienden een Spotify-playlist maak 
volgens zelfbedachte, creatieve spelregels
 
Favoriete museum: Kröller-Müller
 
Bucketlist: een grotere werkplaats met een degelijke tafelzaag
 
Geen talent voor: vroeg opstaan
 
Altijd in de koelkast: pittige hummus en barbecuesaus
 
Pure ontspanning: actieve vakanties in de bergen
 
Hoogtepunt bij Flipped: de start van de opleiding HBO-Programma Videoproductie 
 
Ontbijt: een dubbele espresso met warme kaneelbroodjes
 
Bingewatchen: The Office en The Good Place
 
Uitstellen tot het uiterste: oud papier buiten zetten
 
Op het nachtkastje: het boek Het Rosie Effect van Graeme Simsion
 
Grootste allergie: automobilisten die toeterend groeten als ze wegrijden

Anna Wolthaus
 
Wordt vrolijk van: stoute humor, goede gesprekken, volle glazen wijn
 
Favoriete museum: ik ben altijd en overal voor elk museum te porren
 
Bucketlist: op de fiets door de Balkan
 
Geen talent voor: knutselen
 
Altijd in de koelkast: sandwichspread
 
Pure ontspanning: zwemmen, fietsen, lopen, in bad liggen
 
Hoogtepunt bij Flipped: mijn opdracht bij Inholland over diversiteit en inclusie,  
waar ik veel leerde over de inhoud én over mijn eigen denkpatronen
 
Ontbijt: koffie, en fruit voor onderweg
 
Bingewatchen: The Crown en The Last Czars
 
Uitstellen tot het uiterste: het huishouden 
 
Op het nachtkastje: een grote stapel half gelezen boeken
 
Grootste allergie: ongenuanceerde meningen

Zonder Flippo’s geen Flipped:

dit zijn de  
mensen van  
onze toko

6
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Lotte Siebelt
 
Wordt vrolijk van: chocola

Favoriete museum: Doloris Meta Maze in Tilburg, het grootste kunstdoolhof ter wereld

Bucketlist: een roadtrip langs de oostkust van Australië

Geen talent voor: voetbal

Altijd in de koelkast: vegan paté

Pure ontspanning: lang en ver wandelen

Hoogtepunt bij Flipped: mijn start, want ik ben net begonnen

Ontbijt: havermout met pindakaas en blauwe bessen

Bingewatchen: Breaking Bad

Uitstellen tot het uiterste: de deadlines voor mijn studie Onderwijswetenschappen

Op het nachtkastje: het boek De Zeven Zussen van Lucinda Riley

Grootste allergie: mensen die A zeggen, maar niet B

Marit Boersma
 
Wordt vrolijk van: vrolijke muziek

Favoriete museum: Kröller-Müller

Bucketlist: vakantie in Noorwegen, van fjord tot Noorderlicht

Geen talent voor: hoogtes, daar ben ik doodsbenauwd voor

Altijd in de koelkast: chocola en paprika

Pure ontspanning: zeilen, de Wadden, een mok thee

Hoogtepunt bij Flipped: toen zowel een opdrachtgever als ik de  
tranen in onze ogen hadden omdat we iets geweldigs hadden bereikt

Ontbijt: muesli met kwark als het snel moet, een beschuitje en 
crackers als ik tijd heb

Bingewatchen: niets, ik kijk nog tv ;-)

Uitstellen tot het uiterste: de thuisadministratie

Op het nachtkastje: een lampje en een wekker

Grootste allergie: onduidelijkheid

Judith Rook
 
Wordt vrolijk van: mijn nichtje en neefjes

Favoriete museum: het Watermuseum in Arnhem

Bucketlist: van Noord- naar Zuid-Italië op de racefiets

Geen talent voor: in de maat dansen

Altijd in de koelkast: kerriemayonaise van Zaanse Hoeve

Pure ontspanning: Japanse puzzels 

Hoogtepunt bij Flipped: het GeLeerD-event over videotools.  
Drie dagen later stuiterde ik nog in de rondte van alle ideeën

Ontbijt: doordeweeks een eiwitshake, in het weekend kampioentjes 

Bingewatchen: The Handmaid’s Tale 

Uitstellen tot het uiterste: koffers uitpakken na de vakantie 

Op het nachtkastje: een heleboel losse oorbellen

Grootste allergie: mensen die in de slachtofferrol kruipen

Sandra Heijs
 
Wordt vrolijk van: enthousiaste mensen

Favoriete museum: geen, want ik ga liever naar het theater 

Bucketlist: een gratis upgrade naar first class op een  
intercontinentale vlucht

Geen talent voor: tekenen

Altijd in de koelkast: Kips Vega Paté 

Pure ontspanning: improvisatietheater en massages

Hoogtepunt bij Flipped: mijn allereerste opdracht voor de  
Kansspelautoriteit

Ontbijt: yoghurt met diepvriesbessen, in een bakje van de Chinees

Bingewatchen: The Handmaid’s Tale

Uitstellen tot het uiterste: ik stel alles uit, behalve eten

Op het nachtkastje: m’n telefoon met slaapmeditaties of brown noise

Grootste allergie: huisstofmijt en intolerante mensen

Iedereen ingelijstIedereen ingelijst
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Everybody Next Level Harde cijfers

 Onze missie:  
 Everybody  
Next Level
We brengen medewerkers én organisaties  
een stap vooruit. Hoe we dat doen? Zó

Leren met  
zijwieltjes
 

We ondersteunen jou en  
je organisatie zolang het 
nodig is. Zodra jullie het  
zelf kunnen, laten we je 
met gepaste trots weer los. 
We blijven natuurlijk jullie 
grootste fan. 

Hoofd in de  
wolken, voeten  
in de klei
We hebben een pragmati-
sche en daadkrachtige kijk 
op leren en ontwikkelen. 
Dikke rapporten produceren 
vanuit een ivoren toren? 
Doen we niet. We gaan 
samen aan de slag met  
concrete en haalbare  
acties. 

Samen  
optrekken
 
 
Samen stappen zetten  
betekent: samenwerken  
als gelijkwaardige partners. 
Ieder met z’n eigen expertise. 
We zijn geen invliegende  
betweters die jullie proble- 
men komen fiksen. Dat  
kunnen jullie prima zelf.  
Met onze support. 

Leren  
toepassen
 
Leren = presteren.  
Nieuw gedrag laten zien  
in de werksituatie. Daarom  
ontwikkelen we aantrekke- 
lijke leeractiviteiten, in een  
logische samenhang. Da’s 
wel zo fijn voor de mede-
werker en wel zo effectief 
voor de organisatie. Zo kan 
iedereen shinen.

Flipped zorgt ervoor dat medewerkers met plezier leren,  
zodat organisaties hun ambities waarmaken.  

Want alleen een lerende organisatie is toekomstproof.

Onze snelste opdrachtgever  
is Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Onze lekkerste opdrachtgever is DROOM
en daarmee bedoelen we hun appeltaart

Onze Flippo’s vind je vooral in Oost-Nederland,  
maar ook in West-Vlaanderen

- Rozet en de Provincie Gelderland doen we op de fiets
- voor PVO in Kortrijk (België) nemen we de digitale snelweg

- als we in een uithoek van het land werken, boeken we  
een goede B&B voor het win-win-effect: hard werken  

en hard ontspannen

We werken voor ZZP’ers en kleine stichtingen, maar  
ook voor opleidingsinstituten met meer dan 2.700  

medewerkers. Voor compacte klussen trekken  
we onze neus niet op, van monsteropdrachten 

krijgen we het niet Spaans benauwd

Onze grootste opdrachtgever  
is de Eusebiuskerk (93 meter)

We hebben 12 stagiair(e)s ondergedompeld in de  
wereld van L&D (en soms weer proestend bovengehaald)

We hebben 138 modules ontwikkeld in alle  
gangbare online leerplatforms

Onze Spotify-lijst bestaat uit 196 nummers,  
variërend van Béla Bartók tot broeierige blues

Onze bedrijfsboekenkast bevat meer dan  
120 boeken. Het meest gelezen boek is Blended Leren 
Ontwerpen van Joitske Hulsebosch en Sibrenne Wagenaar

Flipped-dagen, vrimibo’s, ommetjes en uitjes: de Flippo’s 
brachten 960 uur out-of-office met elkaar door

Carsten Blewanus  
OnnO 

boekhouders

Peter van Neerbos 
Sapiente 

financieel adviseur

Raymond Hartog  
Combine-ICT  
ICT-specialist

Thomas Wismeier
Graphic Design

 artdirector

Willem Baas 
Baas Interactive
websitebouwer

Charlotte Schoemaker 
Friday4U   

vaste L&D ZZP’er

Jort van Woggelum 
Terzake Excel 

Excelspecialist

Ida Sluiskes
Tekstbestendig

tekstschrijver

Patricia Hooghof 
Vogelvrij

virtual assistant

Flippo’s kunnen veel, maar niet álles.  
Daarom werken we structureel samen met:

Harde cijfers  
en nutteloze weetjes
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In gesprek In gesprek

Ondernemer zijn, leidinggevende zijn én vrouw zijn: 
het is een rockende combinatie.

Vervolg van pagina 5

Met de deur in huis: bestaat er zoiets 
als vrouwelijk leiderschap?
Anna: “Ja, het bestaat. Vrouwelijke managers zijn meer 
gericht op het welzijn van hun medewerkers. Ik merk het 
meteen als een collega over dreigt te lopen. Vrouwen  
hebben daar een voelspriet voor.”
Judith: “En ze doen er iets mee. Laatst heb ik een Flippo 
naar huis gedirigeerd. Ga theedrinken met je dochter,  
want die heeft jou nú nodig. Dat werk komt wel weer.”
Anna: “Ik denk dat mannen eerder wegduiken voor de  
shit van hun medewerkers. Vrouwen zijn er niet bang voor. 
Ik heb weleens mee zitten janken met een Flippo. En dan 
maakt het me geen klap uit dat ik de leidinggevende ben.”
Judith: “Medewerkers hebben zieke partners, moeilijke  
kinderen, kwetsbare ouders. Een hele tas vol. Die moet je  
uit durven pakken, want anders gaat het stinken.”

En mannelijk leiderschap?
Hoe ziet dat eruit?
Anna: “We moeten oppassen dat we niet chargeren, want  
het is niet zo zwartwit. Ik denk wel dat mannen sterker  
sturen op cijfers. Dit zijn de targets, volgende maand wil 
ik resultaten zien.” 
Judith: “Jij bent anders een keiharde onderhandelaar.” 
Anna: “Echt? Zo zie ik mezelf niet. Alhoewel, je blaast me 
niet zomaar omver. Ik heb mijn lengte en mijn stem mee.  
En je hoeft het ook niet op de man te spelen, want dan heb 
je helemaal een taaie aan me.”
Judith: “Mannen zijn harder en ze denken minder na over hun 
gedrag. Ze merken niet dat iemand een week van de leg is 
na een pittig gesprek. Die hardheid zouden wij wel wat meer 
kunnen ontwikkelen, want we zijn altijd voorzichtig met 
feedback.”

Wat vinden jullie eigenlijk van een  
vrouwenquotum voor het bedrijfsleven?
Judith: “Geforceerd, maar misschien moet het. Mannen  
blijven kiezen voor mannen. Heel logisch, want zo zit de mens 
in elkaar. Je kiest het bekende. Die stok voor het vrouwen- 
quotum moet dus in het wiel, maar jammer is het wel.”
Anna: “Ik zou graag willen dat er meer oog is voor de waarde 
van vrouwen in de top. Maar of je dat bereikt met een  
quotum? Nee. Veel te kunstmatig.”

 
Hoe kijk je naar de professionele  
ontwikkeling van vrouwen?
Judith: “Veel vrouwen doen zichzelf tekort. Laatst hadden 
we een topsollicitante. Net de tweede studie afgerond,  
begin 40, ze kon 24 uur bij ons aan de slag. Maar vanwege  
de reistijd naar onze opdrachtgevers durfde ze het niet aan. 
Te weinig tijd voor de kinderen. Die keus kon ik niet helemaal 
doorgronden, want zo zet je jezelf op de reservebank.  
En wanneer kom je daar dan weer van af?”

“Vrouwen zijn  
niet bang voor  

de shit van hun  
medewerkers”

Floreren.  
Het goed hebben, met 

jezelf en met elkaar.  
Het is de rode draad  

die door heel Flipped  
loopt, ook in het  
werkgeverschap.

Anna: “Het perfecte moment komt niet. Ik kreeg een kind 
toen we met Flipped startten. Iedereen verklaarde me voor 
gek, omdat ik het ondernemerschap aanging met die kleine 
op schoot. Maar als de kans voorbijkomt, moet je ‘m pakken. 
Na de chaos komt het evenwicht vanzelf. En ik weet en voel 
dat het goed is. Mijn kind floreert, en ik ook.”
 
>>
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Hoe stel je een goed team samen?
Judith: “De basics zijn simpel, zoals een mix van junior,  
medior en senior medewerkers, mannen en vrouwen, ver-
schillende expertises. Maar ons team functioneert vooral 
goed omdat we sturen op samenwerken. Flippo’s schakelen 
elkaar in bij elke opdracht, om te sparren of om elkaars werk 
te reviewen. En in ons werkoverleg bespreken we alle lopende 
werkzaamheden, zodat ieders meedenkkracht vrijkomt.”
Anna: “Alleen als je open bent over je opdracht, kan een ander 
je helpen. Dus als iemand vastloopt of te druk is, stellen we 
altijd eerst de vraag: wat heb je nodig en aan wie kun je dat 
vragen? Die openheid vereist teamveiligheid, dus ook daar 
besteden we veel aandacht aan. Het uitgangspunt is dat we 
alles kunnen bespreken en oplossen met elkaar.” 

En hoe ben je een goede  
leidinggevende?
Anna: “Je moet je voortdurend realiseren dat je niet alleen 
medewerkers in dienst hebt, maar vooral mensen. Met een 
gezin, partners en ouders, dromen en issues. Dat is een 
grote verantwoordelijkheid. Tuurlijk, je moet ook zorgen  
voor een goed salaris, een verantwoorde werkplek en de 
juiste verzekeringen. Maar onze medewerkers zijn meer  
bij ons dan dat ze thuis zijn. En ze nemen hun hele privé- 
leven mee.”
Judith: “Ook moet je je mensen goed kennen, zodat je 
weet welk teamlid matcht met welk soort opdrachtgever.  
We kijken altijd naar de klik, zowel op inhoud als op persoon. 
En de range aan opdrachten is na vijf jaar zó breed, dat  
we de luxe hebben om de match te kiezen. Bij ons kan  
iedereen rocken.”
Anna: “In het begin hadden we de neiging om mensen te 
werven die op ons lijken. Stevige, goedgebekte vrouwen  
met een uitgesproken visie op zo ongeveer alles. Maar  
inmiddels hebben we ook tegenpolen in huis, die ons  
uitdagen en bevragen. Daar word je een betere leiding- 
gevende van.”

“Je krijgt geen betere  
medewerkers door ze  

vast te sjorren.”

GeLeerD

GeLeerD is een netwerk, maar ook weer niet
We kennen geen chic lidmaatschap of strenge selectiecriteria.  
Ook het podium voor de alwetende spreker ontbreekt.

Ieders input telt
Kom je net uit het ei of ga je bijna met pensioen? Ben je stamgast  
of nieuwkomer? Allemaal welkom. Samen hebben we alles in huis  
om elkaar next level te brengen.

Een greep uit de thema’s van de afgelopen jaren:
Van leerdoel naar videotool | Niet zenden maar blenden  
Microlearning | L&D bij organisatieverandering | Generatieleren  
Breindidactiek | Leren met Virtual Reality

Ben je een gulle deler? Join the club!
Ga naar www.flipped.nl/geleerd en meld je aan voor de mailinglist.  
We houden je automatisch op de hoogte.

GeLeerD:  
het Gelders netwerk 
voor L&D-verslaafden
→  Informeel en spotgoedkoop
→  Voor studenten tot en met senioren
→  Sparren, brainstormen en samenwerken
→  Napraten met een drankje, soms tot in de late uurtjes

“Flipped is initiatiefnemer van GeLeerD,  
het Gelders netwerk voor L&D professionals. 

Daarin zie je echt dat het geen bedrijf is  
dat ‘neemt’, maar juist graag deelt.”

Stefan Teders
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In gesprek

Judith: “Nivelleren maakt het team en het management 
zwakker. We hebben het goed met elkaar omdát we  
verschillen en elkaar confronteren.” 

Hoe houd je je mensen aan boord?
Anna: “Niet. Je krijgt geen betere medewerkers door ze  
vast te sjorren. Flipped kent geen dertiende maand, bonus-
sen of leaseauto’s. Maar áls je bij ons een salarisstap zet,  
is het ook een flinke. Een veelvoud van die paar tientjes 
binnen een CAO.”
Judith: “We delen die arbeidsvoorwaarden al vroeg in de 
sollicitatieprocedure, met een speciale e-learning. Vóór de 
eerste kennismaking weet je als sollicitant al voor 80% waar 
je aan toe bent en of Flipped bij je past. Hoe duidelijker je 
dat vooraf communiceert, hoe groter de kans op een goeie 
match.”
Anna: ”Als we iets moois bereiken, belonen we alle Flippo’s 
met een etentje, een uitje of een training. En we houden wel 
van een feestje, dus we vieren de kleinste successen al met 
taart of bitterballen.” 

Laatste vraag: hoe ziet Flipped er 
over 10 jaar uit?
Judith: “Onze grootste wens is een L&D-basecamp. Een 
kenniscentrum waar opdrachtgevers, L&D- professionals, 
overheid, het bedrijfsleven en opleidingsinstituten samen-
werken en innoveren.”
Anna: “We ontwikkelen sowieso iets nieuws, namelijk  
support op afroep. Vandaag besteld – morgen L&D in huis.  
En: Flipped wordt hofleverancier van Oost-Nederland.  
Voor minder ambitie komen we ons bed niet uit.” 

Al 250+  
leden.  

Word jij  
nr. 300?

http://www.flipped.nl/geleerd
http://www.flipped.nl/geleerd


Meer weten over Flipped? 
Of even sparren over een 
L&D-vraagstuk?

linkedin.com/flipped 

info@flipped.nl www.flipped.nl

085-0409915
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