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Woont u in Amstelveen?
Zo ja, hoe lang al?
Ja, ik woon 12 jaar in Amstelveen.

EXPOS!T!E
Wat, vindt u, kan beter
aan gemeente Amstelveen?
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Amstelveen is een prachtige stad. Veel groen met veel
ondernemende mensen. Het
behoort steevast tot de top
van prachtigste steden om te
wonen in Nederland. Beter zou
zijn als we zouden stoppen
met het bouwen van goedkope
woningen in de stad. Bij duurdere woningen kan de doorstroming goed op gang komen.
Want veel mensen die goed
verdienen wonen heel goedkoop omdat ze geen woningen
kunnen vinden die echt aan
hun wensen voldoen.
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een medaille gehaald heeft na
jarenlang hard trainen.
U bent onlangs met een
spraakmakend proefschrift gepromoveerd aan
de VU. Wat hield dat
Eén van uw belangrijkste
onderzoek in en wat bent hobbies is mediteren,
u nu precies?
waarom?
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Ik ben nu doctor. Bel me niet op Daarmee kan ik emoties (zowel
als u een lichamelijk kwaaltje
negatieve als positieve) wat tot
heeft, want daar weet ik weinig
bedaren brengen en zaken in
van. Maar
perspectief zien. Het leven is
het proefschrift gaat over de
tijdelijk en in het licht der eeueffecten van beloning en straf
wigheid een rimpeling. Maar
in bedrijven en andere organiwe kunnen er naar streven
saties. Leidinggevenden begrijin dit tijdelijk bestaan onszelf
pen vaak niet wat hun gedrag
gelukkig te maken door andevoor invloed heeft op anderen.
ren gelukkiger te maken. .
Zij zijn vaak vooral gericht op
het op mensen aansporen en
onder druk zetten, terwijl het
U bent ook initiatiefnewaarderen van goede prestamer van de site plimenties veel meer energie geeft.
ten.com. Geven Amstel-

In de media kreeg u overwegend complimenten
op uw proefschrift. Wat
deed dat met u?
Het is enorm stimulerend dat
ik zo gewaardeerd wordt voor
iets waaraan ik zo lang gewerkt
heb (20 jaar). Het is waarschijnlijk net als dat een sporter

Nederlander. Ik kan het in ieder
geval iedereen aanraden om
het eens vaker te proberen. De
gevolgen zullen onverwacht
bijzonder zijn.

Waar zou u naar toe gaan
als u een dagje burgemeester van Amstelveen
was?

Burgemeester zijn van Amstelveen is een prachtbaan en
ik ben heel gelukkig met Jan
van Zanen. Een zeer sociaal
mens met grote ervaring die
daadwerkelijk geïnteresseerd
is in mensen. En zijn waardering voor mensen altijd laat
blijken. De Amstelveners zijn
heel gelukkig met hem, zo
hoor ik. Als ik een keer stage
met hem mocht lopen zou
dat fantastisch zijn. De grote
veners elkaar voldoende
afwisseling, het ontmoeten van
complimenten?
diverse mensen. Geen dag zal
Complimenten geven is heel
hetzelfde zijn. Als ik een dagje
gemakkelijk. Toch doen we het
te weinig. Want we zijn gewend burgemeester was zou ik graag
een bezoekje brengen aan de
om vaak te letten op wat niet
goed gaat. Omdat we het voor- hardwerkende verpleegkundigen in verzorgingstehuizen, die
recht hebben om in Amstelvooral worden bewogen door
veen te wonen zullen we
misschien meer complimenten mensenliefde.
geven dan de gemiddelde

