POOLREIZIGER BERNICE NOTENBOOM OVER
LEIDERSCHAP EN KARAKTER TONEN ONDER EXTREME
OMSTANDIGHEDEN.
Marc Nijenhuis, verslag masteravond Bernice Notenboom, 7 juni 2018

Een zomerse donderdagavond in juni. De grote zaal in Hotel Wientjes stroomt vol voor wat
belooft een bijzondere ELLLA masteravond te worden. Poolreiziger en klimaatjournalist
Bernice Notenboom staat eens niet in een donsjack op de Noordpool, maar in een zomerse
jurk ‘gewoon’ in Zwolle. Haar bagage deze avond? Een bijzonder verhaal over leiderschap
onder extreme omstandigheden.

Terwijl buiten zomerse waarden van bijna dertig
graden worden bereikt, gaat het binnen in Wientjes
over koude poolwind en temperaturen tot wel min
veertig graden. Groter kan het contrast niet zijn.
De enorme verschillen sluiten naadloos aan op het
verhaal en de boodschap van Bernice Nooteboom.
Want extreme temperaturen - vooral diep onder
nul - en zorgwekkende klimaatveranderingen zijn
hot topics in Notenbooms leven. Sterker nog, ze
richt er haar hele leven op in. Haar verhaal delen
en verspreiden om op die manier klimaatbewustzijn
te creëren: het is haar missie.
Onrust en reislust
“Ik voel me thuis in de kou.” Zo leest de eerste zin
die Notenboom op haar website schrijft. Daarmee
vertelt ze meer dan dat zij als poolreiziger op
haar gemak is in een omgeving met extreem lage
temperaturen. Ze heeft namelijk een bijzonder
warm hart voor onze wereld. Als journalist strijdt
ze voor klimaatbewustzijn en vecht ze voor
duurzaamheid. Je zou haar de gatekeeper van
de airconditioning van de wereld - de Noord- en
Zuidpool - kunnen noemen. Want naast haar hart
liggen daar volgens Notenboom de oorzaken van
vrijwel alle klimaatgerelateerde issues waar we
wereldwijd in steeds grotere mate mee te dealen
hebben.

Notenboom houdt van de kou. Geen wonder dus
dat ze op de barricaden klimt om aandacht te
vragen voor stijgende temperaturen, opwarmende
oceanen en smeltende gletsjers. Hoewel de liefde
voor natuur en aarde door haar aderen stroomt,
was vechten voor wereldbehoud niet altijd haar
voornaamste missie. Notenboom had ooit een
gewone baan. Hoewel gewoon… Terugkijkend was
óók haar eerste baan ronduit bijzonder. Na haar
studie besloot Notenboom gehoor te geven aan
haar diepgewortelde onrust en reislust. Ze vertrok
richting Amerika waar ze in 1992 aan de slag ging
bij een startend IT-bedrijfje: Microsoft. Ze werd
aangenomen door Melinda Gates. Inderdaad, de
vrouw van. Op dat moment stond Microsoft aan de
vooravond van de eerste release van Windows 95.
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“Only those who will risk going too far,
can possibly find out how far one can go.”
B. Elliot

een beeld van wie ik bén. Daarom in vogelvlucht:
ik beklom inderdaad Mount Reinier, startte
vervolgens mijn eigen rafting-bedrijf in de Grand
Canyon, verhuisde na tien jaar naar Canada waar
ik nu alweer meer dan twintig jaar heel gelukkig
woon met mijn gezin. En door de jaren heen nam
ik deel aan verschillende expedities, naar onder
meer de Noord- en Zuidpool.”

Een enerverende tijd, maar er was iets wat
Notenboom nóg spannender leek. Vanaf haar
werkplek keek ze uit op Mount Rainier, een vulkaan
van meer dan 4.000 meter hoog. Dié wilde ze
beklimmen. De besneeuwde gigant en de vrijheid
lonkten. Zó sterk dat het niet lang duurde voordat
Notenboom, na goed overleg met Bill, besloot
haar baan op te geven.
Had ze even gewacht dan had ze er door het
onverwachte en historische succes van Windows
95 bijzonder warmpjes bijgezeten. Een keuze waar
Notenboom soms met gemengde gevoelens op
terugkijkt, maar altijd zonder spijt. Ze kreeg er
een nieuw leven voor terug, het leven dat ze écht
wilde. Er warmpjes bijzitten was bovendien juist
niét waar Notenboom naar op zoek was. Ze wilde
spanning, nieuwe ervaringen en omgevingen.
“Ik zal jullie niet vermoeien met mijn volledige
cv en met wat ik allemaal kan, ik geef jullie liever

Karakter en passie
Dié verhalen, over haar barre tochten en
uitzonderlijke belevenissen, daar zijn de
aanwezigen van deze avond voor gekomen. En
natuurlijk voor Notenboom zelf. Want wat drijft
iemand ertoe om de koudste en erbarmelijkste
plekken ter wereld op te zoeken?

Wat moet je daarvoor in huis hebben? En hoe
houdt iemand zichzelf en zijn team gemotiveerd
als Moeder Natuur zich van haar meest intense
kant laat zien? Dat vraagt om een sterk staaltje
leiderschap, op persoonlijk en op teamniveau. En
uiteraard om karakter, want zonder flinke dosis
doorzettingsvermogen en taaiheid kom je de
Siberische en Antarctische ijsvlakten niet over.
“Het vraagt inderdaad pit en karakter”, vertelt
Notenboom. “Volhardend, koppig en eigenwijs
moet je zijn. En gepassioneerd. Want kun je geen
passie opbrengen voor wat je doet of van plan
bent, dan wordt ’t niks. Daarnaast weet ik uit
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“Gepassioneerd moet je zijn. Want kun
je geen passie opbrengen voor wat je
doet of van plan bent, dan wordt ’t niks.”

eigen ervaring dat het helpt om een voorbeeld
te hebben. Iemand waar je tegenop kijkt,
waar je van kunt leren.” Notenboom heeft zo
iemand: Ernest Shackleton. De beroemde Ierse
ontdekkingsreiziger die begin 1900 meerdere
expedities naar de kou maakte, waaronder de
Nimrod-expeditie naar de Zuidpool en de TransAntarctische-expeditie naar Antarctica.

jaar konden doorstaan. Volhouders en bovenal
optimisten. Daar kom je het verst mee, zo wist hij.”
Shackleton had uitgesproken ideeën over
leiderschap en over het samenstellen van een
winning team. Ideeën die naast poolexpedities
ook in organisaties goed van pas komen. Zo
bedacht hij vooraf wie hij aan zijn zijde wil hebben
wanneer de omstandigheden écht moeilijk zouden
zijn. Iemand die het hoofd erbij houdt wanneer
er tegenslag of paniek is. En iemand die op hem
lijkt en dezelfde óf betere leiderschapskwaliteiten
heeft, zodat Shackelton het stokje kon doorgeven
als het nodig mocht zijn. Hij wist dat elk team een
leider nodig heeft en dat teamleden iemand willen
die beslissingen durft te nemen en dat vastberaden
doet. Heb je zelf die kwaliteiten niet, zorg dan dat
er iemand is die deze verantwoording wil nemen.

Every team needs a captain
Uiteraard zijn het Shackletons expedities en de
fantastisch reisverhalen waar Notenboom voor
viel, maar haast nog meer bewondering heeft ze
voor zijn leiderschapskills. “Deze man wist precies
welke mensen en karakters hij nodig had voor zijn
expedities. Hij wist hoe hij een sterk team moest
samenstellen. Daarvoor zocht hij niet zo zeer naar
excellente navigators of natuurwetenschappers,
hij zocht mensen die een reis van drie of vier
Een leider moet dus vooroplopen. “Maar, zo
vertelt Notenboom, terwijl je dat doet is het
ook belangrijk om achterom te kijken. Betrek
het hele team bij de keuzes die je maakt en
bij de progressie die je samen boekt. “My way
or the highway” is geen leiderschap. Leiden
doe je met elkaar. Het is zowel een instelling
als een leiderschapsstijl die heel belangrijk is
bij poolexpedities, maar waarmee je ook zeker
in organisaties veel gedaan krijgt. Bovendien
voorkom je op die manier weerstand en wrijving.
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“Wanneer je geen twijfels hebt over de
kwaliteiten en talenten van je teamgenoten
dan kun je veel aan. Alles.”

Door samen op te trekken en continu oplossingen
te zoeken en te vinden, raak je op elkaar
ingespeeld. Je leert elkaar kennen en vertrouwen.
Wanneer je geen twijfels hebt over de kwaliteiten
en talenten van je teamgenoten dan kun je veel
aan. Alles.” Notenboom spreekt uit ervaring. Goed
leiderschap en sterke teamspirit maakten al vele
poolexpedities tot een succes. Denk eens in wat
het voor organisaties kan betekenen.
Koffers pakken 2.0
Het samenstellen van een team dat maximaal
aansluit op je doelen en op wat nodig is om
deze te behalen, dat was volgens Shackleton de
grootste stap in een gedegen voorbereiding.
Notenboom kan het bevestigen. Maar een

maandenlange expeditie in een wereld die voor
mensen amper leefbaar is, vraagt om meer. Dat
weet Notenboom als geen ander. Haar vele
expedities maakten haar tot een absolute expert
in voorbereiden, prepareren en plannen. Ze
deelt haar skills deze avond tot in verrassende en
vermakelijke details.

overdreven. Notenboom en haar teamgenoten
werken maanden, zelfs jaren aan de voorbereiding
van een tocht. Het zijn extreem barre reizen die tot
in de kleinste details worden gepland. Bij veertig
graden onder nul is er geen ruimte voor toeval en
fouten. Er is overigens überhaupt weinig ruimte;
het voorbereiden van je bagage voor een ‘tripje
Noordpool’ is koffers pakken 2.0. Backpacken op
wetenschappelijk niveau.
Notenboom deelt de ene how to na de andere,
heeft praktische lijstjes met do’s en don’t’s en deelt
slimme inpaktips. Ook het broodnodige voedsel
wordt niet vergeten tijdens de voorbereiding.
Zomaar een verbazend voorbeeld: voor elke
expeditiedag wordt vooraf een lunchpakketje
geprepareerd. Alle ingrediënten van één maaltijd
gaan bij elkaar in een zakje. Pure chocolade,
boter, gedroogde vruchten en plakken worst:
één mix, één stevige lunch. In totaal vele zakjes

Wie deze masteravond heeft bijgewoond,
is klaar voor een expeditie over één van de
poolvlakten. Nou ja, volledig voorbereid zijn
op een poolexpeditie na één avondje kennis
en verhalen delen… dát is uiteraard ‘enigszins’
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“De goeie expedities zijn leuk en spannend.
Maar waar het mis gaat, leer je de grootste
lessen: hoe los je dan op wat er fout gaat?
Wie ben je dan?”

Meer weten?
Wil je meer weten over Bernice Notenboom, haar
expedities en haar ideeën? Neem dan een kijkje op
bernicenotenboom.com.
Meer weten over ontwikkeling van leiderschap,
teams en organisaties? Op ellla.nl lees je meer over
onze maatwerkprogramma’s en leergangen en vind
je verslagen van eerdere masteravonden.

én kilo’s aan voedsel om voort te trekken door
nog veel meer kilometers aan sneeuw en ijs. Ga
er maar aan staan. De lunch eet je overigens met
je handschoenen aan - een uitdaging op zich.
Handschoenen trek je nooit uit wanneer je op de
Noord- of Zuidpool bent. In enkele tellen kunnen
je vingertoppen bevriezen. Dat zou het einde van
je reis betekenen en je je vingers kunnen kosten.
Eentje om te onthouden dus.
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Leiderschap, sleutel tot verandering
Boeiende en verbazingwekkende informatie. De
avond zit er vol mee. Maar Notenboom heeft een
hoger doel met haar lezingen. Naast poolreiziger
is zij ook klimaatjournalist, je zou haar zelfs activist
kunnen noemen. Haar expedities zijn niet ‘slechts’
persoonlijke battles en overwinningen. Het zijn
vooral ook kruistochten waarmee Notenboom
aandacht vraagt voor de staat van onze wereld.
De aftakeling en teloorgang van de eens massale
hoeveelheid ijs op de twee polen verdienen de
volste aandacht en focus.
De grafieken en cijfers die zij laat zien over
smeltende ijskappen, krimpende poolvlakten en
de pijnlijk merkbare veranderingen in ons klimaat,
veroorzaken rillingen. Willen we de wereld en onze
toekomst redden, dan moeten we in beweging
komen. Snel en samen, aldus Notenboom. En dat
vraagt om authentiek en moedig leiderschap. Want
daar begint elke verandering en verbetering mee.
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