In gesprek met… Erik Smithuis
Delen en inspireren. Dat is waar wij blij van worden. In deze rubriek geven wij
mensen met een inspirerend verhaal het woord. Jong en oud. Man en vrouw. Uit
het zakenleven, uit de topsport, de muziek, het onderwijs, de zorg. Ongeacht
branches, zijn wij nieuwsgierig naar verhalen van mensen. Hoe zijn zij gekomen
tot waar zij nu staan? Wat zijn zij daarin tegengekomen? Wat kunnen anderen
daar van leren? Wij delen dit graag met ons netwerk ter inspiratie hoe je
betekenis kunt geven aan wie je bent en hoe je dit kunt uitdragen in werk en
leven.

Vandaag spreekt BvB’er Simone met Erik Smithuis. Van een carrière in
corporate wereld naar topondernemer. Samen met zijn zakenpartner
richtte Erik Smithuis in 2003 de onderneming ICM Opleidingen &
Trainingen op. ICM is inmiddels uitgegroeid tot één van de drie
grootste instituten van Nederland, is drie jaar op rij verkozen tot ‘De
beste opleider van Nederland’ en belandt steevast in de top 3 van
Great Places to Work.
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Laat ik beginnen te vragen naar de ‘why’, wat
is jouw bestemming in het leven?
Waar ik de laatste jaren meer dan ooit achter
ben gekomen is dat ik hier ben om licht en
liefde te delen. Overal waar ik kom, of dat nu
in het zakenleven is, in de ontmoeting met
jou, of met onbekenden.. het is mijn missie
om licht, liefde, positiviteit en het goede uit te
dragen. Plezier en lol hebben met elkaar is
voor mij daarin heel belangrijk. Bij ICM
hadden we als kernwaarden aan de ene kant
kwaliteit en resultaat, en aan de andere kant
aandacht en plezier. Het een kan niet zonder
het ander, maar voor mij was juist die
aandacht en dat plezier zo essentieel. Ik
geloof dat iedereen invloed heeft. Als je jezelf
ziet als iemand die invloed kan hebben, kan je
dit doen op een positieve wijze of op een
minder positieve wijze. Ik kies ervoor om het
op een positieve wijze te doen.
Hoe doe je dat in een zakelijke context?
Ik zie iemand in de eerste plaats als mens.
Daarna kijk ik of diegene zijn werk goed doet,
of zijn rol of functie past bij wie hij is en welke
bijdrage hij te leveren heeft. Wat mij betreft
draait
het
allemaal
om
aandacht,
aanwezigheid, contact maken en verbinding.
Dat zijn helaas ook allerlei cliché woorden,
maar we hebben het bij ICM ook echt laten
zien. Wij zijn 3 keer op rij verkozen in de top 3
Great Places to work, uit meer dan 10.000
bedrijven, nummer 31 van Europa.
We hebben een speciale award gekregen, en
nummer 1 in Nederland in ‘Culture of fun’
met een 98% score op kameraadschap. Dat
gaat juist hierover.
Heb je jouw ‘Why’ altijd al gehad of is dat
ontstaan in de loop der jaren?
Deels wel, maar het verfijnt zich ook en ik kan
het nu makkelijker benoemen. Kijk, vroeger

vond ik liefde een spannender woord. Nu gaf ik
laatst voor een groep algemeen directeuren en
ondernemers het seminar ‘Liefde als
succesfactor in het zakenleven’ waarbij het
onder meer het gaat over jezelf zijn zoals je
bent en kwetsbaar durven zijn. Naast liefde
voor het samenwerken, het creëren, liefde voor
jouw product of dienst en/of klanten. In de
basis gaat het vaak om hele eenvoudige
oefeningen, maar zo dichtbij de kern en daar
waar het werkelijk om draait. We weten
allemaal dat de huidige systemen van werken
niet meer kloppen. We hebben er alleen nog
onvoldoende beeld bij wat er voor in de plaats
kan komen.
Ik heb zakelijk wel veel succes gehad maar ik
ben er wel achter dat het niet gaat om zo veel
mogelijk kwartjes te verzamelen. Door in de
hele wereld naar leermeesters en wijze mensen
te zoeken, heb ik ontdekt waar het voor mij om
draait. Het gaat om de ‘why’, dat is wat energie
geeft.
Eén van je quotes is “Als je je eigen
ontwikkeling doormaakt, en geniet en plezier
hebt in dat wat je doet, kan het succes of
resultaat niet uitblijven”. Welke ontwikkeling
heb jij zelf doorgemaakt?
Ik zou bijna zeggen, te worden wie ik ben. Ik
ben vanaf mijn 25e heel actief mijn eigen
zoektocht en ontwikkeling aangegaan. Door
middel van coaching en training, in binnen en
buitenland. Maar ook door te reflecteren,
allerlei bibliografieën en boeken te lezen,
ervaringen op te doen en af en toe ook door te
incasseren. Ik was in die tijd ongelukkig in een
corporate wereld en dacht echt “wat doe ik
hier?” Op een dag zat ik in het hotel van
Oranje, met de top 150 van Pepsi. En die heeft
dan de drank divisie en de chips divisie. Ik was
verantwoordelijk voor Ahold Nederland en
buitenland.
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Eén van de gastsprekers was een Amerikaan
die op een gegeven moment hardop riep
`Guys, we’ve got to sell more´. Ik zag het
scenario voor mij van mensen die 200 gram
chips per dag naar binnen werken en
kinderen met in hun broodtrommeltje een
zakje chips… En dat terwijl ik van sporten en
gezond leven houd. Dat was voor mij echt een
moment van inzicht, ik ga mijn leven niet
besteden aan het verkopen van chips. Een
ander voorbeeld. Vorig jaar ben ik naar
Santiago gelopen, één van de gelukkigste
perioden in mijn leven. 6 weken lang zonder
email of telefoon. 6 weken zonder nieuws. 6
weken buiten in de natuur. 6 weken alleen
maar bewegen. Ik heb op dat pad alleen maar
mensen ontmoet die ook in die flow zaten. Op
een gegeven moment ontmoette ik iemand
die tegen me zei: “Ik heb het gevonden. Het
leven draait om drie dingen: gezondheid,
natuur en andere mensen”. Ik voelde zó dat
dat klopte. Kijk eens naar alles wat wij iedere
dag nastreven en denken nodig te hebben. Als
dat niet voldoet aan één van die drie, dan
missen we het toch ergens.
Wat hebben die ervaringen met jou gedaan?
Het heeft me bewuster gemaakt. Het heeft
me laten stilstaan bij de vraag waarom ik doe
wat ik doe. Doe ik het omdat het gewoon is
en iedereen het doet, of omdat ik af en toe
net even anders kijk en bedenk of dit de
goede en meest gezonde weg is, voor zowel
mezelf als mijn omgeving?
Naast plezier zijn teleurstellingen net zo
belangrijk en in die zin ook heel mooi om te
ervaren. Als je teleurgesteld bent, dan zegt
dan in wezen ook iets over wat jou drijft. Een
teleurstelling is in mijn ogen een hele mooie
reflectie op je ‘why’. Als je in je leven alleen
maar teleurgesteld bent omdat je een keer
een bus mist, dat is dat echt anders
vergeleken met situaties waarin iemand jou
een keer iets zegt of doet, of wanneer je in

een moeilijke periode zit en beseft ‘dat wil ik
niet meer’.
Wat is voor jou nu echt een teleurstelling
geweest?
Ik had een grote carrière in een grote firma, en
ik was eigenlijk heel ongelukkig. In de ogen van
de buitenwereld had ik een hele goede baan
met dito inkomen. En dat je dan denkt, wat doe
ik hier… Ik had op dat moment niet meteen de
oplossing, maar wel ergens een vertrouwen dat
ik wilde volgen. Terwijl ik daar diep ongelukkig
achter de computer zat, belde ik een vriend en
die zei tegen me “Erik, voor iedereen is een
plek waar je vuur kan geven, waar jouw talent
nodig is”. Die inspiratie had ik nodig om andere
keuzes te maken. Waar ik me ook door heb
laten inspireren is het gedachtengoed van
Frans de Waal, bioloog, die stelt: “Het enige dat
er toe doet, volg je belangstelling, daar ligt zeer
waarschijnlijk ook je talent”.
Rond mijn 25e had ik een enorme belangstelling
voor mensen en persoonlijke ontwikkeling. Het
ging mij niet zozeer om welke positie zij
hadden, ik vond het veel interessanter hoe ze
daar gekomen waren. Ik geloof niet zo in
doelen, wel in intenties. Ik ben in die tijd mijn
intenties op gaan schrijven. In ’98 schreef ik als
intentie op dat ik partner wilde zijn van een
opleidings- en trainingsinstituut. En vijf jaar
later was het ineens zover dat ik iemand
ontmoette, met wie ik samen ICM ben
begonnen. Het enige doel dat ik had was om
mijn laatstverdiende salaris terug te verdienen.
Toen in 2003, ineens, bam, gebeurde het! Dat
is ook een stuk geluk natuurlijk. En geluk is niet
maakbaar, maar je kan er wel invloed op
uitoefenen. Wat mij heel erg heeft geholpen, is
om een
overzicht te maken van mijn
onvervulde behoeftes. Ik geef die tip ook altijd
aan anderen. Zet je onvervulde behoeften op
een A4 en zet er vervolgens tegenover wat je
moet doen om die behoeften te vervullen.

“Als je teleurgesteld bent, dan zegt dan in wezen ook
iets over wat jou drijft.“
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“Er is bijna niemand die
meer aan persoonlijke
coaching en training heeft
gedaan dan ik”
Hoe is het jou gelukt om die groei door te
maken?
Mensen willen vaak van alles, maar willen er
niet zo veel voor doen. Of zijn niet bereid om
hier tijd en geld aan te besteden. Ik had al vrij
vroeg in de gaten dat het belangrijk is om in
jezelf en je eigen ontwikkeling te investeren.
Zoals ook iedere topsporter een coach heeft. Ik
heb jarenlang persoonlijke coaching gehad.
Vanochtend was ik nog bij aikido coaching en ik
ben ook net gestart met teamcoaching. Ik
geloof enorm in coaching en begeleiding. Het
helpt om je blinde vlekken en je onbewuste
patronen naar boven te halen, vanuit de
positieve intentie om te ontwikkelen en te
groeien. Ik geloof erin dat wanneer jij en ik
stralen en op ons best zijn, wij ook op ons best
zijn voor onze omgeving. Als jij straalt van
binnen naar buiten, dan straalt de omgeving
met je mee. Een groter geschenk kan je niet
geven.
Je hebt dus andere mensen ingeschakeld, om
die groei door te kunnen maken. Wat heeft je
nog meer geholpen?
Het leven zelf is de beste leerschool. In het
leven kom je in allerlei situaties terecht en dan
merk je, dit maakt mij gelukkig. En ook, dit
maakt mij ongelukkig. Waarom is dat zo en wat
kan ik daarvan leren? Wat kan ik anders doen?
Er is er maar één die jouw leven echt ervaart,
en dat ben jijzelf.

“Het leven zelf is de
beste leerschool”

Volgens mij is het belangrijk dat je de tijd en
ruimte neemt om hier af en toe op te
reflecteren. En je kunt ook leren van ervaringen
van anderen. Je hoeft niet alle vergissingen zelf
te maken. Als je je eigen leven maar onder de
loep neemt.
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Waar zoek jij nog naar?
Naar nog meer rust en ruimte. Ik heb ervaren
dat een mens een heleboel zaken kan
vermeerderen; zijn bezit, zijn vermogen, zijn
kennissenkring, zijn contacten op LinkedIn.
Wat een mens niet kan vermeerderen, is tijd.
Voor veel mensen geldt dat zij de eerste helft
van hun leven bezig zijn met ‘van buiten naar
binnen’. Mensen zijn gericht op identiteit,
opleiding, werk vinden, het stichten van een
gezin, een woonplek. Na het veertigste
levensjaar is het meer ‘van binnen naar
buiten’ met vragen als: wie wil ik werkelijk
zijn. Daarmee veranderen je behoeftes ook. Ik
kan je een voorbeeld geven uit mijn tijd bij
ICM. Als je met iets bezig bent waar je hart
ligt, dan is er een constante stroom van
business. Omdat mijn bedrijf goed liep, had ik
echter 10.000 vergaderingen in 10 jaar tijd. En
ik houd niet eens van vergaderen. Op een
gegeven moment dacht ik, dit wil ik niet
meer.
Wat heb je daar het meest van geleerd, uit je
tijd bij ICM?
Sowieso het belangrijkst om iets te doen waar
je hart ligt en waar je in gelooft. Dat is voor
mij altijd het geval geweest. Maar ook de
kleine dingen brengen geluk. Op een gegeven
moment heb je dat succes en ken ik inmiddels
ook veel miljonairs. Geloof me, die zijn echt
niet allemaal gelukkiger dan voor ze miljonair
waren. Ze hebben vaak iets meer vrijheid en
ruimte, maar het zit uiteindelijk toch allemaal
binnenin je. Zijn wie je bent en je omringen
met de mensen waar je energie van krijgt.
Werk doen waarbij je van betekenis kunt zijn.
Toegevoegde
waarde
bieden.
Echte
ontmoetingen, échte gesprekken. Luchtigheid
en plezier in dingen brengen. Want iedereen
wil het allemaal zo goed doen, maar het leven
is ook ‘een soort bezigheidstherapie’
natuurlijk.

Noem nu eens zo’n klein ding wat jou nu echt
gelukkig maakt?
Wat mij gelukkig maakt, hier op het terras in
mijn eentje met een espresso en een SPA
blauw met citroen. Het liefst met een
inspirerend boek of een schrijfboek. Of een
mooie wandeling in mijn uppie met een
rugzakje mee. Dat je die essentie voelt van de
natuur, en de rust. Of vandeweek. Mijn
kinderen gingen met een vriendje op de fiets
met hun tennisrackets achterop naar de
tennisbaan hier 10 minuten vandaan. Ik was
net voor mijn werk naar Zuid-Duitsland
geweest, waarin we een concentratiekamp
hadden bezocht. Ik besefte me, helemaal na
deze ervaring, wat is het toch geweldig dat de
kinderen op de fiets zomaar in alle vrijheid en
veiligheid naar een sportclub kunnen fietsen.
Dat is ook echt weer zo’n geluksmoment. We
mogen iedere dag zo dankbaar zijn dat we hier
mogen zijn.
Welke gouden tips heb je voor de mensen?
Erik sluit zijn ogen:

“Wees dankbaar voor
iedere dag. Nodig de liefde
uit. Ontdek wie je
werkelijk bent en wat jou
drijft. Zorg voor een goede
balans. Heb lol en plezier.
En geef het goede door.”

