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‘In mij is altijd een soort haast’‘In mij is altijd een soort haast’
INTERVIEW

Ze was de hoogste baas bij het Drenthe College. Het leiden van een organisatie ziet Ineke
Donkervoort als topsport. ,,Organisaties die een zesje willen halen? Zonde van mijn tijd.”

GEA MEULEMA

I neke Donkervoort (62) deed in
1980 als roeister in de dubbel
vier mee aan de Olympische Spe-

len in Moskou. Ze was niet zover ge-
komen zonder haar wilskracht en
trainingsarbeid. Toen ze in 2009 als
voorzitter van het College van Be-
stuur bij het Drenthe College begon,
stond de school diep in het rood en
had deze een suffig imago. De voor-
malig topsporter legde de lat hoog
en ging als een witte tornado door de
organisatie. De financiën zijn weer
op orde en de tevredenheid van me-
dewerkers en studenten is toegeno-
men. Na zes jaar zit de taak van de
veranderingsmanager er op.

Wat had u met het mbo?Wat had u met het mbo?
,,Ik kende het mbo niet, maar ik
houd van uitdagend werk in maat-
schappelijke organisaties en het
Drenthe College had grote proble-
men. De vermogenspositie was in
2009 de slechtste van alle roc’s in
Nederland en het College stond on-
der verscherpt toezicht van het mi-
nisterie. We moesten fors bezuini-
gen en in een jaar tijd moest 15 pro-
cent van de arbeidsplaatsen verval-
len.”

U houdt van uitdagingen?U houdt van uitdagingen?
,,Ik heb het liefst een heel moeilijke
klus waar ik mijn tanden in kan zet-
ten. Ik wil steeds mijn eigen grenzen
verkennen. Waarom beklimt een
bergbeklimmer een berg? Ik zoek
iets op wat lastig is. Als het lukt dan
krijg ik daar een enorme energie-
boost van. Dat is voor mezelf leuk,
maar ook voor het team en voor de
organisatie. Als al die mensen er vro-
lijker bijzitten... Dat is geweldig. Voor
die kick ga ik.’’

Heeft het met uw topsportcarrière te
maken?maken?
,,Ik was sportief en ik was sterk, maar
ik kon niks met een bal. Dus roeien
paste mij wel. Dan is het een kwestie
van trainen, talent, doorzettingsver-
mogen… Als je je hoofd boven het
maaiveld uitsteekt, word je gezien,
mag je vaker starten en word je uit-
genodigd voor selecties. Ik werd na-
tionaal kampioen en kwam in het in-
ternationale circuit terecht. Ik train-
de van zeven keer aan het begin,
naar tien tot wel veertien keer per
week aan de echte top. Ik wil dingen
goed doen. Ik wilde graag wat berei-
ken.”

U bent ambitieus?
,,Als ik ergens veel tijd aan besteed,
U bent ambitieus?
,,Als ik ergens veel tijd aan besteed,
wil ik zien dat ik verder kom, zoals
een wedstrijd winnen of een snellere
tijd neerzetten. Ik kijk altijd: is de in-
spanning die ik lever wel de moeite
waard? Als ik iets doe, wil ik het zo
goed mogelijk doen. Als ik tien tot
veertien keer train, moet het wel re-
sultaat opleveren. Ik ga niet voor de
lol zo veel trainen. Ik zoek steeds
mijn grenzen op: wat kan ik beter
doen? Dat is mijn drijfveer. Ambitie,
doorzetten en pijn verdragen: top-
sport en het sturen van veranderin-
gen in organisaties hebben grote
overeenkomsten. Organisaties die
een zesje willen halen, daar heb ik

niks mee. Dat vind ik zonde van mijn
tijd.”

U houdt van emotie en stress.
,,In topsport zit de uitdaging van ver-,,In topsport zit de uitdaging van ver-
nieuwing, omdat je anders gaat ach-
terlopen. Dat geldt ook voor een or-
ganisatie. Ik denk altijd: hoe kan het
anders en efficiënter? Om de top te
halen, moet je een trainingsschema
hebben. Je kunt niet nóg meer gaan
trainen, want de hele dag doortrai-
nen heeft geen zin. Dus moet je effi-
ciënter en beter trainen met nieuwe
methoden of beter materiaal. De top
staat nooit stil, een organisatie moet
zich steeds vernieuwen. En wat be-
langrijk is: een topsporter heeft geen
tijd. Hij wil nu goed presteren. Hij wil
dat het beleid nu zo optimaal moge-
lijk is, want als dat pas over tien jaar
is, is hij geen topsporter meer. Dus is
er in mij altijd een soort haast. Je
moet geen dag verloren laten gaan.
Je kunt zeggen: we gaan stap voor
stap verbeteringen doorvoeren,

‘Opleidingen met
weinig baankans
stoppen? Apekool’

maar daar heeft de student of mede-
werker van nu niets aan. Je moet op-
timaal je best doen om zo snel moge-
lijk voor iedereen in de organisatie
verbeteringen door te voeren.”

Waar komt die drive vandaan?Waar komt die drive vandaan?
,,Misschien komt het door mijn op-
voeding. Ik ben de oudste van vijf, ik
heb twee zussen en twee broers.
Mijn opa en oma hadden een winkel
en ook daar was het: laat je handen
wapperen. Ik heb daar wel wat mee.
Doe iets ambitieus. Je wordt niet
onthoofd als je het niet haalt. ’’

Roeien in een dubbelvier is een
teamsport.

,,Teams zijn voor mij enorm belang-
rijk. Je moet proberen elkaar te ver-
sterken. Wie is goed in wat, hoe kun
je iedereen inzetten? En dan samen
er voor gaan. Zonder een goed team
samen te stellen was het bij het
Drenthe College echt niet gelukt. Als
je topsport wilt bedrijven moet ie-
dereen op tijd komen en moeten de
faciliteiten en ondersteuning goed
zijn. Anders kun je geen toppresta-
ties verwachten. Die details vind ik
belangrijk. Altijd als ik op een locatie
van het Drenthe College kom, denk
ik: zijn de ramen schoon, zijn de
vloeren schoon? De uitstraling van
gebouwen geeft aan hoe mensen er-
gens in zitten. Rotzooi trekt rotzooi
aan. Het heeft te maken met hoe se-
rieus je de uitdaging neemt. ’’

Collega’s zeggen: Ineke Donker-
voort wil te snel.voort wil te snel.
,,Als ik in korte tijd iets kan realise-
ren, dan wil ik dat ook. Maar in on-
derwijsland is dat niet altijd gebrui-

Naam: Ineke Donkervoort (62)
Paspoort

kelijk. Als er een probleem is, wordt
er meestal een groepje op gezet, zon-
der altijd duidelijk een uitkomst
voor ogen te hebben. Dan verspil je
een boel energie. Onderwijs is er
mee gediend meer in resultaten te
denken. Wat moet er precies af zijn?
Daarop managen en sturen. Daaraan
besteed ik veel tijd, energie en werk-
kracht. Net als in de topsport doe je
het met een team. Teamleden moe-
ten zich kunnen ontwikkelen, ze
moeten elkaar scherp houden en je
moet het team niet over de kop ja-
gen. Het heeft geen zin als ik doorhol
en de rest niet meeneem.’’

Naam: Ineke Donkervoort (62)
Woonplaats: Beetsterzwaag
Getrouwd, twee zonen
1972 Gymnasium in Bussum
1974-1980 studie economie aan de
VU in Amsterdam
1980-1982 beleidsmedewerker CRM
(nu VWS)
1982-1984 beleidsmedewerker minis-
terie van Financiën
1984-1996 diverse directiefuncties
ministerie van Binnenlandse Zaken
1996-1998 voorzitter Raad van Be-
stuur Arbodienst
1998-2004 interim-opdrachten bij
Boer&Croon Interim Management
2004-2008 voorzitter Raad van Be-
stuur Dyade
2008-2009 voorzitter College van
Bestuur scholengemeenschap Piter
Jelles Leeuwarden
2009-2015 voorzitter College van
Bestuur Drenthe College
2008-heden lid Raad van Commissa-
rissen woningcorporatie Woonborg
Vries
2010-heden lid Raad van Toezicht
Jeugdhulp Friesland
2013-heden lid Raad van Commissa-
rissen woningcorporatie Lefier Hooge-
zand-Sappemeer

Het Drenthe College, met locaties in
Emmen, Assen en Meppel, heeft ruim
8000 leerlingen en 600 fte.

U bent van: hoe hoger opgeleid, hoe
beter.beter.
,,Welke mbo-opleiding iemand doet,
maakt niet uit. Als iemand op een
opleiding zit die hem motiveert,
vind ik die motivatie en ambitie be-
langrijker dat wat hij nou precies
doet. De arbeidsmarkt is toch niet te
voorspellen, dus zorg dat een leer-
ling het naar zijn zin heeft en dat hij
wordt uitgedaagd. Misschien dat hij
daarna iets anders gaat doen. Nou
en? Leerlingen ontwikkelen zich en
ook als ze ouder zijn gaat dat door. Ze
moeten dan geleerd hebben te blij-
ven leren. Sommigen spreken van
pretopleidingen, studies waar jonge-
ren niet of nauwelijks een baan mee
vinden. Een paar maanden geleden
waren premier Mark Rutte en Lode-
wijk Asscher van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid bij ons op school.
Samenwerkingsverband Noord-Ne-
derland had een boekje gemaakt.
Wat bleek? De arbeidsmarktperspec-
tieven voor technische opleidingen
in Noord-Drenthe waren matig.
Moeten we die opleidingen dan
stopzetten? Dat is natuurlijk ape-
kool.’’

Ineke Donkervoort: ,,Als ik ergens veel tijd in steek, moet het wel resultaat opleveren.”Ineke Donkervoort: ,,Als ik ergens veel tijd in steek, moet het wel resultaat opleveren.” FOTO RENS HOOYENGA


