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#19 
“Tijdens mijn studie Bestuurskunde 
ben ik als werkstudent begonnen bij 
een straattaxibedrijf in Nijmegen. De 
directeur/eigenaar werd ziek en ik 

mocht hem vervangen. Ik gaf – net 21 jaar – leiding aan 
150 man. Je begrijpt dat ik daar als ‘bekakt studentje’ op 
subtiele maar vooral ook op een niet-subtiele wijze getest 
ben op leiderschapskwaliteiten en stressbestendigheid. 
Ik overleefde door keihard te werken en door zeer direct 
te communiceren, door bovenop de processen te zitten. 
Door mijn eigen visie en normen en waarden concreet 
over te brengen op mijn mensen dwong ik, denk ik, res-
pect af. Werden grenzen overschreden, dan leidde dat in 
het uiterste geval tot ontslag. Ik was van meet af aan actief 
in brancheland, namelijk bij de KNV-Taxi-Gelderland. De 
vicevoorzitter was de heer Diepemaat. Dat contact leidde 
tot de volgende stap in mijn carrière.”

meten = weten

“Bij de firma Diepemaat werd ik business unit manager 
Uitvaart, Taxi en Ambulancevervoer. Dat was geen rende-
rende activiteit. Het bleek dat de managementinformatie 
van het bedrijf ontoereikend was om goed te kunnen 
sturen. Toen ik dat op orde had, kon ik direct aan de bak 
op het terrein van acquisitie en tegelijkertijd heb ik fors 
in de kosten moeten snijden. Door de cijfers paraat te 
hebben kon ik snel mensen verantwoordelijk maken voor 
hun eigen activiteiten. Ik gaf leiding aan een breed scala 
van medewerkers: van taxichauffeurs tot aan ambulance-
verpleegkundigen met een stevige hbo-achtergrond. Het 

begrip ‘coachend leiderschap’ zegt me nu meer, maar in 
die tijd – ik was 24 – was dat voor mij een nog te ontgin-
nen gebied. Ook ontdekte ik daar wat de motivatoren 
zijn voor verschillende typen medewerkers. Door  na de 
algemene kostenoperatie  te investeren in apparatuur en 
in opleidingen heb ik – wijsheid achteraf – het respect 

tekst Marcel GasselinG

De competenties van 

peter niesinK 

ambitie: gedrag tonen dat erop gericht is carrière te maken en 

succes te boeken. investeren in eigen ontwikkeling om dit waar 

te maken.

Delegeren: eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoor-

delijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewer-

kers.

initiatief: kansen zoeken en daarop actie nemen. liever op 

eigen initiatief handelen dan passief afwachten.

organiseren: de voor een plan benodigde mensen en mid-

delen identificeren en verwerven; deze zodanig inzetten dat 

beoogde resultaten effectief worden bereikt. 

overtuigingsKracht: ideeën, standpunten en plannen 

zo overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij daar, na 

aanvankelijke twijfels, mee instemmen. 

(op basis van de competentieset van het gitp.)

Peter Niesink (35) leerde communiceren van 
taxichauffeurs én van Hans Wiegel. Hij heeft op het 
terrein van management en belangenbehartiging een 
grote variëteit aan ervaringen opgedaan.

Beter achteraf vergiffenis dan vooraf wachten op 

toestemming
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van mijn mensen verdiend. In die periode was ik lid van 
de uitvaartbranche (de NUVU) en van Ambulancevervoer 
Nederland. Bij die laatste vereniging waren ook veel con-
tacten met zorgverzekeraars.”

rug recht

“Achmea zat in die tijd in een tamelijk lastig aanbeste-
dingsdossier voor wat betreft het zittend ziekenvervoer in 
Nederland. De uitkomst van dat proces was dat er stevig 
onderhandeld moest worden met de ingehuurde taxibedrij-
ven. En dat vanuit een lastige positie. Juist de meest kwets-
bare patiënten maken gebruik van een taxi, en daar mag 
in de operatie niets mee misgaan. Qua financiële impact 
voor een concern als Achmea niet bijster spannend, maar 
omdat de uitvoerders van het werk veel steken lieten vallen, 
was de forse reputatieschade absoluut een item voor de 
raad van bestuur. Als oude ‘taxibaas’ was ik voor Achmea 
interessant om dit traject aan te sturen. Ik moest een oplos-
sing vinden die kwaliteit aan patiënten borgde, die voor de 
taxibedrijven acceptabel was en die binnen de bestuurlijke 
context van een groot verzekeringsbedrijf haalbaar was. 
Dat laatste was lastig omdat er meerdere Achmea-belangen 
waren. Uiteindelijk was dus het realiseren van een onder-
handelingsmandaat de belangrijkste voorwaarde om het 
project tot een goed einde te brengen. Onder druk vanuit 
verschillende kampen je rug recht houden, dat was daar de 
uitdaging. De informele besluitvormingslijnen moest ik zeer 
alert blijven volgen. Een ervaring die ik in het vervolg van 
mijn carrière heel goed kon gebruiken.” 

lIeVer VergIffenIs 

“Terwijl ik mijn klus bij Achmea afmaakte, werkte ik ook 
al voor Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ik was vooral 
aangenomen om het dossier Ziekenvervoer en Ambulan-
cezorg te managen. Later kreeg ik een bredere portefeuille. 
Van directeur Chiel Bos en voorzitter Hans Wiegel heb 
ik het vak van belangenbehartiging geleerd. Motto van 
Bos was: ‘Eropaf, goede mensen benaderen met je issue, 
en vooral niet wachten op toestemming. Achteraf kun je 
altijd nog een keer vergiffenis vragen’. Wiegel leerde mij 
de kunst van de timing in groepsprocessen, het aanwezig 
zijn, hoe je de sfeer in een vergadering naar je hand kunt 
zetten. Met beide heren had ik te maken in de turbulente 
periode van de huisartsenstaking, waarvan ik inmiddels 
dossierhouder was. Als een van de onderhandelaars was 

het mijn kerntaak om steeds weer de feiten op een rijtje te 
krijgen en te zorgen voor een kennisvoorsprong gedu-
rende het onderhandeltraject.”

stIjl

“Bij de NVvP speelde bij mijn aantreden in 2005 een 
professionaliseringsslag. Het professionaliseren van be-
stuur en bureau en het neerzetten van het merk NVvP, dat 
waren de kernissues voor de vereniging. Net als bij elke 
andere vereniging is het vergroten van het aantal actieve 
leden een continu aandachtspunt voor de vereniging. Met 
inmiddels 300 actieve leden van de in totaal 3.150 leden 
in 2009 is dat heel goed gelukt. Tegelijkertijd stellen we 
ook eisen aan de inbreng van de leden. Ons motto luidt: 
‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’. Binnen de NVvP hebben 
we het coöptatiebeginsel losgelaten. Voor elke rol, voor 
elke functie maken we een profiel en zetten we de vaca-
ture breed uit. Een selectiecommissie begeleidt het proces.
Mijn stijl van leidinggeven is als volgt samen te vatten: ik 
start steeds als medetrekker van een dossier of activiteit, 
om na verloop van tijd de verantwoordelijkheid aan een 
medewerker te delegeren. Op deze wijze overzie ik het 
geheel en heb ik zelf ervaren op welke parameters het 
succes te volgen is. Mijn commerciële ervaringen wend 
ik aan om de vereniging ook als bedrijf te runnen. Onze 
zakelijke aanpak van het Voorjaarscongres is daarvan een 
goed voorbeeld. De vereniging willen we steeds meer ook 
als merk neerzetten.”

op De catwalk

“Letterlijk en figuurlijk mag de NVvP op de catwalk. 
We kunnen trots zijn op een doortastende en flexibele 
vereniging die ook op het terrein van belangenbehartiging 
een eigen positie heeft. Als start van het jaarlijkse congres 
met 2400 deelnemers afgelopen april, hebben we alle 660 
deelnemers aan de feestavond via de catwalk op laten ko-
men. We mogen trots zijn op elkaar en op de vereniging. 
Daarom hebben wij ons als bureau ook op de catwalk 
gepresenteerd aan de congresgangers.” 

ir. Marcel gasseling is verbonden aan Van der Kruijs 

search + selectie.

nvvp: nederlandse vereniging voor psychiatrie

oprichting:  17 november 1871

aantal psychiaters in nederland:  2950

aantal psychiaters in opleiding:  755

aantal verenigingsleden:  3159 (waarvan 527 assistent leden),

aantal actieve leden:  300; verdeeld over 11 bestuursadviescommis-

sies, 20 richtlijncommissies, 6 afdelingen en 9 

platforms

aantal bestuursleden:  5

aantal ledenraadsleden:  20

aantal bureaumedewerkers:  9

Peter Niesink is directeur van de NVvP, Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie. Hij startte zijn loopbaan 

toen hij als werkstudent de directeur van een taxibe-

drijf verving. Daar leerde hij communiceren en goed letten op 

processen. Bij ZN, zorgverzekeraars Nederland keek hij de kunst 

af van voorzitter Wiegel en directeur Bos. Nu combineert hij als 

verenigingsmanager zijn commerciële ervaring met de kunst van 

het belangen behartigen.




