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Bij het binnenlopen van boekhandel Scheltema bleek dat niet alleen
Robert, maar heel Amsterdam op het punt stond een levensbepa-
lende sollicitatie af te leggen. Een niet te missen stapel van het revo-
lutionaire sollicitatieboek, waarvan de auteur een dag eerder op
indrukwekkende wijze zijn opwachting had gemaakt bij De Wereld
Draait Door, slonk als sneeuw voor de zon.

Robert drong zich door de massa en greep een exemplaar van
De supersollicitant. Met het boek stevig in zijn handen liep hij naar een
rustiger plekje in de boekhandel, vlak bij de kranten – niemand
kocht die dingen nog – waar hij het exemplaar in twee handen nam
en een blik wierp op de cover. Een man in glimmend pak met zijn
duim fier omhoog lachte hem toe. Alsof hij hem kende, lachte
Robert terug naar de man, waarna hij het boek tegen zijn borst
duwde. Het voelde goed. Zo voelden mensen zich die als eerste de
nieuwe iPhone hadden bemachtigd nadat ze een week lang dag en
nacht voor de winkel hadden gebivakkeerd.

De caissière, een vrolijke vrouw van een jaar of veertig met half-
lang blond haar, complimenteerde hem met de aankoop. ‘De
auteur is bij De Wereld Draait Door geweest,’ klonk ze vastberaden.
‘Dan weet je gewoon dat het goed is.’

‘Precies,’ zei Robert terwijl hij zijn pincode intoetste. ‘Daar gaan
ze niet over één nacht ijs. Zo’n programma krijgt tientallen boeken
per week, wat zeg ik, per dág aangeboden.’

‘Zo is het,’ bevestigde ze. De vrouw liet de aankoop in een wit
plastic tasje glijden, stopte de kassabon erbij en hield het tasje netjes
omhoog, zodat Robert het gemakkelijk kon vastpakken. ‘Alleen het
allerbeste komt erdoor. Veel plezier ermee en succes met die sollici-
tatie.’ Ze wees naar hem en knipoogde.

‘Dank je,’ zei hij. ‘Met dit boek komt het helemaal goed, dat
weet ik zeker.’

Thuisgekomen griste Robert de aankoop uit het tasje, liet zich
vallen op zijn antracietkleurige IKEA-bank, en opende het boek dat
hem aan zijn eerste baan zou gaan helpen.

Terwijl hij vluchtig de inhoudsopgave doorlas dacht hij terug
aan het optreden van Ties Spaargaren in De Wereld Draait Door. Aan
de indrukwekkende wijze waarop de auteur van De supersollicitant in
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minder dan drie minuten enkele hopeloze gevallen – zo waren ze
althans door Matthijs van Nieuwkerk gepresenteerd, gevallen van
het ergste soort, mensen die er maar niet in slaagden om een baan te
bemachtigen ondanks de beste intenties, ondanks vele tientallen
verzonden brieven en e-mails, ondanks een vrij normale arbeids-
historie – had gemotiveerd en klaargestoomd voor hun aanstaande
sollicitatiegesprek. Mensen die opeens het gevoel hadden dat ze
zonder problemen bijna elke baan konden krijgen.

Spaargaren noemde het een mentale metamorfose. Sollicitanten
moesten zich niet opstellen als makke lammetjes, hoe moeilijk dat
ook was als je keer op keer werd afgewezen. Nee, elke sollicitatie
moest je overtuigend ingaan, alsof het gesprek slechts een formali-
teit was. Om die overtuiging een handje te helpen, legde hij uit,
deden sollicitanten er verstandig aan om gebruik te maken van de
tips die in zijn boek stonden beschreven. ‘Iedereen die mijn publi-
catie leest, verhoogt zijn succeskansen met 55,4 procent,’ zei hij.
‘En dat is wetenschappelijk bewezen.’

Om zijn punt kracht bij te zetten, had Spaargaren vier mensen
naar de studio meegenomen die volledig dankzij hem en de gepa-
tenteerde sollicitatietechnieken die hij in samenwerking met de
Universiteit van Utrecht had ontwikkeld, na jaren van werkloos-
heid én de aanwezigheid van oorbellen en zichtbare tattoos, een
prachtbaan in de wacht hadden gesleept. Als zij het konden – de
auteur wees denigrerend in de richting van het viertal – kon ieder-
een het, stelde Spaargaren, waarop hij zijn boek voor de vierde keer
omhoog hield.

Robert had nooit moeite gehad om aan een baantje te komen. Tij-
dens zijn studie was hij drie keer in een bestuur gekozen en had hij
de populairste stageplekken bij KLM en RTL weggekaapt voor de
neus van zijn studiegenoten. Steeds was één gesprek voldoende
geweest. Robert praatte makkelijk maar was verre van arrogant.
Met zijn vriendelijke uitstraling was hij in staat om mensen voor
zich te winnen. Ze geloofden hem, vertrouwden hem. Robert wist
dat.

Maar nu was alles anders. Nu ging het niet om een of andere
bestuurdersrol. Het ging niet om een beetje meekijken als stagiair.
Het ging om zijn eerste echte baan. De start van zijn carrière. Bij het
bedrijf waar iedereen die zijn studie volgde wilde werken.
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Hij wist het zeker. De koop van het boek was een uiterst ver-
standige zet geweest.

Hij nam zijn pen in de aanslag, klaar om de belangrijkste tips te
onderstrepen, en begon met lezen. Op de eerste bladzijde was het
direct raak. Geestdriftig onderstreepte Robert een vet gedrukte tip:
wees vooral jezelf. In de kantlijn plaatste hij een uitroepteken. Gewoon
jezelf zijn. Robert wist dat natuurlijk, maar het kon geen kwaad dat
soort zaken nog eens te benadrukken. Twee pagina’s verder, na een
sterk betoog van de auteur over het belang van authenticiteit tijdens
sollicitatiegesprekken, volgde de tweede tip. Robert bewoog de
punt van zijn pen naar het papier, maar aarzelde. ‘Speel altijd een
rol’, stond er. ‘Want dat stelt je in staat om je doorlopend aan je
gesprekspartner aan te passen.’

Een rol spelen, dacht Robert. Stond dat niet lijnrecht tegenover
jezelf zijn? Hij begreep het zeker verkeerd. Misschien kon je beide
tegelijk doen. Het zou vast allemaal uitgelegd worden. Misschien
was dat juist de truc. Jezelf zijn én een rol spelen. Robert haalde zijn
schouders op en zette een streepje onder de tekst. Hier ging het nou
om, dacht Robert. Aan dit soort combinaties – jezelf zijn én een rol
spelen – had hij nog nooit gedacht. Dit was de reden waarom hij het
boek had gekocht. Robert schudde zijn hoofd en lachte tegelijker-
tijd. Als wetenschappelijk onderzoek had aangetoond dat het
werkte, moest het wel kloppen.

Maar naarmate hij verder las, kreeg hij het gevoel dat de tekst
een aaneenschakeling was van tegenstrijdigheden die de indruk
wekten dat alleen mensen die razendsnel wisten te switchen tussen
persoonlijkheden, mensen die niet onderdeden voor Jeckyll &
Hyde, erin zouden slagen om hun droombaan te veroveren. Of ver-
giste hij zich? Halverwege het hoofdstuk besloot hij terug te blade-
ren naar de eerste bladzijde, waarna hij de onderstreepte stukken
nog eens hardop voorlas: ‘Wees vooral jezelf… Speel altijd een
rol... Maak een nauwgezet script voor je sollicitatie... Ga er altijd
onbevangen in... Spiegel je doorlopend aan de interviewer... Doe je
voor als de tegenpool... Val op door anders te zijn... Kleed je zoals
iedereen bij het bedrijf.’

‘Vaag,’ mompelde Robert, waarop hij het boek op zijn kleine
doorzichtige tafeltje gooide en hoofdschuddend naar zijn keuken
liep. ‘Gepatenteerde sollicitatietechnieken. Yeah, right!’ Met een
ruk trok hij de koelkast open.
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Met het laatste blikje bier dat hij in de koelkast vond stapte hij
het zonnige dakterras van zijn kleine appartement in de Pijp op.
Vanwege het indrukwekkende uitzicht over de Albert Cuypmarkt
was hij akkoord gegaan met de veel te hoge huur die hij maandelijks
betaalde. Als hij hier stond, had hij het gevoel dat de wereld van
hem was. Hij keek omlaag naar de rijen mensen die langs de stalle-
tjes schuifelden. Zij waren zijn toekomstig publiek. Binnen enkele
jaren zouden zij allemaal aan de tv gekluisterd zitten. Om naar zíjn
programma’s te kijken. Dat wist hij zeker.

Alleen die sollicitatie nog. Hij keek nog eens naar het boek, dat
uitdagend openlag op het tafeltje, alsof het smeekte om verder te
worden gelezen, alsof het boek een tweede kans wilde.

Robert liep naar het tafeltje en pakte het boek op. Hij wierp een
laatste blik op de breed lachende man die op de voorkant stond,
haalde zijn schouders op en gooide het boek met een doffe klap in
de ijzeren prullenbak die naast zijn bank stond.
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Het statige pand aan het Frederiksplein bevond zich op minder dan
tien minuten lopen van zijn appartement in de Pijp. Bang om te laat
te komen, was hij ruim een half uur voor de afspraak van huis ver-
trokken, en nu stond Robert, ondanks een kleine omweg door het
vrijwel verlaten parkje in het midden van het plein, veel te vroeg
voor de deur van het bedrijf waar hij zijn carrière wilde starten.

Het leek alsof de aanstaande sollicitatie hem sinds enkele dagen
in zijn greep had. Hij stroomde over van de creativiteit en sliep
onrustig. Elke ochtend werd hij wakker met tien tot twintig post-its
waarop hij zijn nachtelijke ideeën voor televisieformats had neerge-
krabbeld. Op zijn kussen, naast zijn bed, en in zijn bed.

Robert staarde naar het bord boven de ingang, waarop in grote
blauwe letters de naam van het bedrijf stond en fantaseerde over
een toekomst waarin hij zichzelf prijs na prijs in ontvangst zag
nemen voor een oneindige reeks internationale kijkcijferhits. Hoe
lang zou het nog duren? Twee jaar? Drie jaar? Zo moeilijk kon het
niet zijn. De televisie was vergeven van de rommel. En er kwam
alleen maar rommel bij. Van alle nieuwe formats die vaak met veel
bombarie werden gelanceerd, flopte meer dan tachtig procent
genadeloos. Het was tijd voor een frisse wind, een jonge hond die
de oude garde zou doen verbleken.

Hij haalde een hand door zijn haar en schrok toen hij voelde hoe
lang het was. Had hij naar de kapper gemoeten? Of was het juist
goed, een beetje lang? Halflang, dat hoorde toch bij een creatief
beroep? Dat hadden ze allemaal toch? Bovendien, Elize vond het
mooi zo, en dat was ook van belang. Hoewel, was Elize belangrijker
dan deze baan? Nee, besloot hij. Robert kneep zijn ogen tot
spleetjes om helder te kunnen denken. Als korter haar noodzakelijk
was voor een geslaagde sollicitatie, dan zou hij het met plezier laten
knippen. Kaal laten scheren, als het moest. Desnoods een enorme
hanenkam in alle kleuren van de regenboog.

Hij ging nog eens met zijn vingers door zijn haar en stelde tot
zijn opluchting vast dat het meeviel. Zo lang was het nu ook weer
niet. Nee, besloot hij, zijn haar zou zijn baan niet in de weg staan.
Robert rechtte zijn rug en streek zijn donkerblauwe jasje enkele
keren glad. Die ochtend had hij zich tot drie keer toe omgekleed,
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you can only make one first impression, totdat hij de juiste outfit bij elkaar
had gezocht. Donkerblauw jasje, wit shirt, lichtblauwe spijkerbroek
met chic gat ter hoogte van zijn knie. Zakelijk, maar wel creatief.
Precies zoals de vacaturetekst had voorgeschreven.

We zoeken een junior ontwikkelaar die ons snel groeiende team komt verster-
ken. Bezit unieke eigenschappen. Creatief uitzonderlijk sterk en met een
krachtig zakelijk inzicht. Begrijpt dat formats niet alleen creatief van hoog
niveau dienen te zijn, maar bovenal verkocht moeten worden. In Nederland en
daarbuiten. Begrijpt dat een format pas succesvol is als het hoge kijkcijfers
scoort en veel bedrijven rondom het format willen adverteren. Voelt zich thuis in
een informele omgeving, maar is in staat om zich richting opdrachtgevers formeel
op te stellen.

BigMatters is een jong en zeer snel groeiend productiehuis. We bedenken, ont-
wikkelen en produceren volledige formats voor een breed internationaal publiek.
Enkele bekende producties zijn De Nieuwe Edwin Evers, Kabinet
Nederland, Meld de fraudeur! en Allochtonen zijn best oké. Het pro-
gramma Kabinet Nederland wordt inmiddels in 22 landen uitgezonden.
BigMatters is actief in zeven landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amster-
dam.

Van de speling van tien minuten die hij had bij aankomst, was nau-
welijks iets over. Hij haalde diep adem en duwde voorzichtig tegen
de deur. Veel te voorzichtig. De massieve deur gaf niets mee, alsof
hem nu al de toegang tot het bedrijf werd ontzegd.

Robert keek even naar beneden, naar zijn schoenen die hij die
ochtend had gepoetst, en duwde toen met volle kracht tegen de
deur, waarop deze toch nog onverwacht gemakkelijk open schoot
en hij ternauwernood kon voorkomen dat hij struikelend naar bin-
nen viel. De witte, moderne lobby waarin hij belandde was groter
dan de gevel van het gebouw deed vermoeden en was op het eerste
gezicht volledig verlaten. Een immense videowand recht tegenover
hem, een samenspel van een groot aantal flatscreens waarop snel na
elkaar flitsende beelden verschenen van verschillende shows die
door BigMatters werden geproduceerd, trok zijn blik. De aange-
name voice-over (Robert meende de stem te herkennen uit een
televisiereclame voor de nieuwste BMW en dat paste, BigMatters
was de BMW onder de productiehuizen, krachtig, mooi en snel) die
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met een echoënd effect door de grote lobby schalde, vertelde ent-
housiast over de aanhoudende successen en snelle groei van het
bedrijf, dat, volgens de stem, al in zeven landen actief was en op het
punt stond een hypermoderne vestiging annex studio in Los Ange-
les te openen.

Robert bleef staan, overweldigd door wat hij achter de antieke
deur aantrof. Alsof hij een heel nieuwe wereld was binnengestapt.
Een wereld waar hij naar op zoek was, een plek waar zijn concepten
tot wasdom zouden komen. ‘Los Angeles,’ fluisterde hij terwijl hij
glimlachte. ‘Dit bedrijf gaat mij naar Los Angeles brengen.’

De harde klap waarmee de deur achter hem dichtviel bracht
hem terug naar de realiteit. Robert schudde de glimlach van zijn
gezicht en keek om zich heen. Was hij nog wel op tijd? Hoe lang
had hij naar de videowand gekeken? Eén minuut? Vijf minuten?
Waar moest hij eigenlijk heen?

Toen zag hij het. Helemaal rechts, op zeker dertig meter van
hem vandaan. De receptie, nam hij aan. Er stond een dunne witte
paal waarop een witte tablet was gemonteerd. Ernaast stond een
aantrekkelijke brunette. Ze zwaaide. Dáár moest hij dus zijn. Ver-
domme, dacht Robert. Had ze al die tijd staan zwaaien?

Hij zuchtte, draaide zich in haar richting en liep op haar af.
‘Goedemorgen,’ zei hij toen hij haar tot op enkele meters was

genaderd. Ze was uitzonderlijk mooi. Smal gezicht. Donker, sluik
haar met blauwe, indringende ogen. Een kruising, vermoedde hij.
Nederlandse vader, Aziatische moeder. Zoiets.

‘Welkom bij BigMatters,’ klonk haar zachte stem, waarop ze
haar ranke hand uitstak. Ze glimlachte, alsof ze al weken smachtend
op zijn komst had gewacht.

‘Hallo, ook goedemorgen,’ zei Robert terwijl hij haar hand
schudde. ‘Mooi scherm hebben jullie daar zeg. Ik stond er even
naar te kijken, en…’

‘Ik zag het,’ onderbrak ze. ‘Veel mensen zijn verbaasd dat zo’n
oud pand zo’n modern interieur heeft. Maar het past bij de organi-
satie.’

Robert knikte. Hij zei: ‘Mijn naam is Robert Wachtman. Ik kom
voor mevrouw Smit. Sylvia Smit.’

Mevrouw Smit. Tijdens zijn onlinezoektocht naar deze vrouw –
Robert vermoedde dat voorkennis over de persoon die over hem
zou oordelen een aanzienlijke voorsprong tijdens het gesprek kon
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opleveren, maar had zich niet gerealiseerd dat bepaalde voorkennis
juist stress opleverde of zelfs ronduit afschrikwekkend zou kunnen
zijn – was hij op tientallen lovende artikelen gestuit die een steeds
duidelijker beeld schetsten van een uiterst krachtige vrouw die het
zogenaamde glazen plafond aan gruzelementen had getrapt en als
een soort superwoman op nietsontziende wijze dwars door de
hiërarchie omhoog was geklommen. Na haar studie bedrijfsecono-
mie, die ze cum laude had afgerond, had ze een bliksemcarrière van
zes jaar bij televisieproducent Endemol gemaakt. Daar had ze prijs
na prijs gekregen voor een reeks spraakmakende producties om het
uiteindelijk, op voordracht van Annemarie van Gaal, te schoppen
tot zakenvrouw van het jaar. En toen was daar de plotselinge over-
stap naar het destijds nog kleine – zeg maar minuscule, vergeleken
bij Endemol – BigMatters. Niemand begreep het. Het was alsof
Wesley Sneijder op zijn hoogtepunt voor De Graafschap ging voet-
ballen. En nu, een paar jaar later, was ze volgens haar LinkedIn-
profiel

Shareholder and Chief Commercial Officer (COO) at BigMatters. I am respon-
sible for successfully building BigMatters into a major European TV and
media powerhouse, delivering high quality television and keeping our 150
employees happy.

Het meisje glimlachte opnieuw, alsof het nu helemaal zeker was dat
Robert de persoon was op wie ze allemaal zaten te wachten.

‘Moment alsjeblieft,’ zei ze terwijl ze op de iPad keek. Op haar
strakke zwarte shirt stond ter hoogte van haar borsten in dikke
witte letters de tekst BIG gedrukt. Robert had moeite om zijn ogen
ervan af te houden. Groot waren haar borsten niet, maar op de een
of andere manier bleef hij dat doorlopend controleren. Het was
vast en zeker als creatief statement bedoeld, dat kon niet anders. En
bovendien, ze konden toch moeilijk SMALL op het shirt drukken.

Met enkele vegen van haar lange wijsvinger op de iPad toverde
ze een overzicht tevoorschijn dat haar vertelde dat Robert inder-
daad werd verwacht.

‘Klopt hoor. Ik zie de afspraak staan. Met mevrouw Smit. Voor
een sollicitatie.’ Ze keek op van de iPad, recht in zijn gezicht, en zei:
‘Wil je even lachen?’

‘Lachen?’ reageerde hij. ‘Kijk ik boos dan?’
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Robert begreep het niet. Wilde mevrouw Smit alleen lachende
mensen op bezoek hebben? Was dat het? Was het een soort
instructie? Dat hij maar beter kon lachen als hij ook maar enige
kans op de baan wilde maken? Nou, als hij moest lachen, dan ging
hij lachen. Desnoods het hele gesprek door.

‘Nee hoor,’ zei ze. ‘Gewoon, lachen voor de foto. Standaardpro-
cedure. Doen we bij elke bezoeker. Weten we precies wie we te gast
hebben en meteen hoe ze eruit zien. De lelijkerds komen er nooit
meer in, maar geen zorgen hoor, daar hoor jij niet bij.’ Ze nam de
iPad in haar handen en richtte deze op Robert. ‘Lach je nog even?’
vroeg ze nogmaals, nu mierzoet.

Robert keek haar verbaasd aan, fronste even, en voldeed daarop
aan haar verzoek. Enkele seconden later hoorde hij hoe de foto
werd geschoten.

‘Gelukt!’ riep de receptioniste. ‘Mooie foto hoor. Die gaat ook
mijn privéarchief in.’ Ze draaide de iPad om en toonde het resul-
taat. Robert keek recht in zijn eigen lachende gezicht en zag een
jongen die succes ademde, die op het punt stond een enorme door-
braak te maken. Een jongen die binnen een jaar de Televizier-Ring
zou winnen. Een jongen die met vlag en wimpel voor zijn sollicita-
tie ging slagen.

‘Je mag daar plaatsnemen.’ Ze wees naar de andere kant van de
lobby. ‘Ik zal haar assistent laten weten dat je er bent.’

De vier witte designstoelen die samen met een klein doorzichtig
tafeltje – ook zo’n design ding, niet rond, niet vierkant, maar vol-
strekt asymmetrisch, met een golvend blad waarop je onmogelijk
een bekertje kon zetten – de wachtruimte vormden, waren zo in de
lobby neergezet dat Robert er niet aan ontkwam om keer op keer de
beelden op de videowand te bekijken. Het overweldigende verhaal
over de onophoudelijke stroom aan prestigieuze prijzen die het
bedrijf met zijn producties had gewonnen, de krachtige omzet-
groei, de overnames die het bedrijf gedurende het jaar had gepleegd
en het nieuwe kantoor in Los Angeles, klonken hem als muziek in
de oren. Een persoonlijke boodschap van oprichter en CEO Harry
Grootekerk, naar wie het bedrijf deels was vernoemd, leidde het
filmpje elke keer in. Met zijn volle grijze haardos, gebruinde huid,
vriendelijke lach en warme stem maakte hij een degelijke, betrouw-
bare indruk op Robert. De ideale schoonvader, als die althans
bestond.

13



‘Meneer Wachtman?’ klonk plotseling een zeurderige stem.
Een kleine vrouw met kort, inktzwart haar en een bleek gezicht

stond naast hem. In niets paste haar verschijning bij het imago van
het moderne bedrijf, alsof ze een Tokkie was die in paleis Huis ten
Bosch was beland om daar koningin Beatrix te voorzien van advie-
zen op het gebied van etiquette.

Robert knikte en stond op: ‘Dat klopt.’
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