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Managementgoeroe Ben Tiggelaar  
ging naar Kenia om de resultaten van  

een Afrikaans leiderschapsprogramma  
te zien. ‘Meewerken aan iets dat groter  

is dan jezelf is het enige dat echt  
bevrediging oplevert.’
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bij een multipliereffect optreedt, is daarvan zo’n voorbeeld.’
En als laatste is er nog de levensbeschouwing. Het programma is 
georganiseerd door de christelijke stichting Compassion, die iets 
wil doen aan de ongelijkheid in de wereld. Zeker niet onbelangrijk, 
zegt Tiggelaar. ‘Meewerken aan iets dat groter is dan jezelf is het 
enige dat echt bevrediging oplevert.’ Geloven in jezelf is niet  
genoeg, denkt hij. ‘Op goede dagen heb je dat niet nodig, terwijl  
je er op slechte dagen niets aan hebt. Uiteindelijk moeten leiders 
durven zeggen dat ze niet alle antwoorden hebben, maar dat ze 
wel weten waar het naartoe gaat. Vaak brengt dat ook lijden mee, 
maar ik weet ook dat het uiteindelijk het meest waardevolle op
levert. Vreugde.’ 

‘Veel mensen die er  
verstand van hebben  
zeggen dat ontwikkeling 
pas tot stand komt als  
lokale mensen iets opzet-
ten’, zegt Ben Tiggelaar, 
die de Amerikaanse  
economiehoogleraar  
Bruce Wydick aanhaalt. 
‘Zijn conclusie: sponsoring 
van kinderen is veruit de 
meest effectieve langeter-
mijnaanpak voor hulp aan 
de allerarmsten, omdat  
het kinderen helpt zichzelf 
te ontwikkelen tot volwas-
senen die zichzelf en  
anderen kunnen helpen.’

De Nederlanders waren  
een week - op eigen kosten -  

in Nairobi. Ze bezochten  
projecten en gaven trainingen  

vanuit hun eigen expertise.  
De kernwaarden van het pro-
gramma voor de toekomstige  

leiders: excellentie, rentmeester-
schap, integriteit en waardigheid. 

Blokhuis begon zijn speech  
met een wandeling door de zaal, 

en vertelde dat hij ‘door een  
bos met eiken van gerechtigheid’ 

liep. ‘Jullie gediplomeerden  
zijn die eiken. Ik hoop dat  

jullie met alles wat je geleerd  
is een verschil gaan maken.  

Als je maar geworteld blijft in  
die kernwaarden.’

‘Ik ben in mijn functie niet op zoek  
naar mensen met kennis, maar juist  
naar mensen met karakter en passie’,  
zei Hendrik Blokhuis, CTO bij Cisco voor  
Europa, Rusland, het Midden-Oosten en  
Afrika, en een van de Nederlandse aan-
wezigen bij de diploma-uitreiking. ‘Er zit  
hier zoveel potentie en talent. Het is  
prachtig om studenten tot persoonlijke  
ontwikkeling te laten komen door studie. 
Daarnaast is er ook een zakelijke kant.  
Je hebt deze mensen gewoon nodig voor  
de groei van een land.’

‘W
at is moeilijker te veran
deren: vaardigheden of 
karakter?’ Ben Tiggelaar 
stelt de retorische vraag 
in een hotelzaal in Nairobi. 

De zaal zit vol met Keniaanse ondernemers, 
een hoogleraar, een plaatselijke vastgoedmag
naat, christelijke voorgangers, een delegatie 
Nederlandse zakenmensen en 55 net afgestu
deerden. Om die laatste groep is het vanavond 
te doen. Eerder op de dag ontvingen zij hun 
diploma, nu worden ze voorgesteld aan de  

zakelijke wereld in de hoofdstad. ‘Deze mensen hebben vaak al 
meer dan 20 jaar aan karaktervorming achter de rug’, zegt  
Tiggelaar. ‘Ik zou dan ook een gat in de lucht springen als een van 
hen bij mij solliciteerde.’
Elke student, die op die dag een diploma krijgt, is van ver ge
komen. Ze zijn allemaal afkomstig uit arme gezinnen, maar van
wege hun potentie geselecteerd om mee te doen aan het leider
schapsprogramma. Dat kon natuurlijk niet zonder hulp en daarom 
is van hun gezicht af te lezen hoe blij ze zijn dat er van over de 
hele wereld sponsors waren die hier elke maand 350 euro voor 
over hadden.
Maar ook de aanwezige Nederlanders krijgen veel terug voor  

deze reis, betoogt Tiggelaar. En wel drie  
dingen: motivatie, leiderschap en levens
beschouwing. ‘Je wordt in beweging gezet  
om te veranderen als je wordt geconfronteerd 
met tekort, als je armoede in de ogen kijkt of 
als je wat fout is bekijkt en laat binnenkomen. 
Dit helpt om gemotiveerd te worden.’
Leiderschap is vervolgens belangrijk om  
de moed niet in je schoenen te laten zakken. 
‘Dus moet je kijken naar dingen die al gebeu
ren en een positieve uitzondering vormen.  
Dit programma, dat studenten vormt en waar
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