Als pubermeisje was het de droom van Rinske den
Heijer om het assurantiekantoor van haar vader over te
nemen. Ondanks het feit dat ze wel voor carrière in de
financiële sector koos, is het uiteindelijk niet zover gekomen. “Gaandeweg kwam ik erachter dat mijn hart meer
ligt bij de business-to-business kant van de branche”,
zegt Den Heijer. Na een stage bij De Amersfoortse en
functies bij de Rabobank, verschillende tussenpersonen,
Independer en Nationale Waarborg is ze sinds 1 januari
van dit jaar begonnen als accountmanager bij de Callas
Group in Amstelveen.
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INSPIRATIE
tekst Pepijn Dros, beeld Frits de Beer

De boekenkast van...

Rinske den Heijer
Welke boeken spreken de mensen uit onze branche
aan? Waardoor laten zij zich persoonlijk en zakelijk
inspireren? Deze keer gunt Rinske den Heijer ons een
blik in haar boekenkast. Zij vertelt uit welke boeken zij
inspiratie put.

“Mijn dag begint met een kop koffie en de nrc next en het Financieele
Dagblad. Als ik ’s ochtends geen tijd heb om beide kranten door te
nemen, dan lees ik het FD altijd nog even op mijn werk. Ik ben ook
geabonneerd op het Parool. Ik vind het heerlijk om die krant na een
dag hard werken even door te nemen. Want hoewel ik tegenwoordig
in Naarden woon, speelt mijn sociale leven zich nog grotendeels in
Amsterdam af.
“Qua vakliteratuur kom ik ook ruimschoots aan mijn trekken. Elke
dag scan ik natuurlijk de AM Signalen en VVP online. Verder ben ik
geabonneerd op verschillende nieuwsbrieven. Maar ik heb echt geen
tijd om dat allemaal uitgebreid te lezen. Door het nieuws te scannen,
registreer ik wel wat er speelt. Naast AM en VVP krijg ik thuis ook
nog bladen als de Beursbengel, Notariaat Magazine en Traders Club.
Ik moet eerlijk toegeven dat die bladen soms best een tijdje in het
cellofaan blijven zitten. Maar als de stapel te hoog wordt, dan maak
ik tijd en neem ik ze door.”

NIEUWSGIERIG
“Ik ben misschien geen veellezer, maar ik ben wel geïnteresseerd en
nieuwsgierig. Als ik een bepaald onderwerp interessant vind en ik
hoor dat iemand ergens een lezing geeft, dan ga ik daar zeker naar
toe. Ik koop dan ook altijd een boekje van zo iemand. Zo heb ik
een hele plank vol met boeken die ik gekocht heb tijdens lezingen
en congressen. Ik zit bijvoorbeeld in een interbancaire debating
club. Elke maand komen we samen en vaak is er dan een spreker
uitgenodigd. Een tijdje geleden was Peter Blom van de Triodos Bank
te gast. Ik hang dan echt aan de lippen van zo’n man. Ik heb toen
ook meteen zijn boek Het nieuwe bankieren gekocht. Ik heb het niet
van a tot z gelezen, maar ik blader het door en pik eruit mee wat me
aanspreekt.”
“Er zijn geen boeken die mijn leven echt veranderd hebben, maar
ik wist natuurlijk dat ik geïnterviewd zou worden voor deze rubriek.
Dus ben ik op zoek gegaan naar het boek dat mij professioneel

gezien het meest is bijgebleven, en dat is Het hart van de
verandering van John P. Kotter en Dan S. Cohen. In dit
boek gaat het onder meer over de soorten gedrag waar
je tegen aanloopt als je veranderingen probeert door
te voeren. Dat kun je prima toepassen op de huidige
ontwikkelingen in de financiële branche. Ook leuk:
Startkapitaal van Kees Zegers. Een boekje dat
lekker wegleest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Dromen, durven, doen van Ben Tiggelaar. Dat boek
heeft lang op mijn nachtkastje gelegen maar daar
kwam ik lastig doorheen.”

MAKKELIJKE WEGLEZERS
“Romans lees ik eigenlijk alleen tijdens de vakantie.
Doordeweeks heb ik daar echt geen tijd voor en in het
weekend ben ik druk met andere dingen. Een van de
laatste boeken die ik heb gelezen is De geluksprofessor
van Patrick van Hees. Dat boek heeft mij geraakt
en zelfs geïnspireerd om te kiezen voor mijn eigen
geluk. Zo heeft het mij doen kiezen voor mijn huidige
baan bij de Callas Group. Ik raad iedereen aan om
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het een keer te lezen. Leuk aan dit boek is ook dat
ik de schrijver een beetje ken en dat het boek zich
deels afspeelt in Cambridge. Ik heb daar vroeger op
summer school gezeten en ik vind het leuk als ik dingen
in een boek tegenkom waar ik vertrouwd mee ben.
Verder lees ik op vakantie graag makkelijke weglezers
van schrijvers als Esther Verhoef, Renate Dorrestein,
Saskia Noort en Kluun. Verder heb ik ook nog een
enorme verzameling kookboeken die een groot deel
van mijn boekenkast in beslag nemen, maar dat is
misschien meer iets voor een andere rubriek.” ■■
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