
‘Mijn baan slootweinig aanbijmijn talenten endrijfveren’

‘Net alsmijn vader Fritswilde ikmij in-
zetten voor eenbeterewereld.Daarom
brak ikmijn studie aandeTechnische
UniversiteitDelft af enmeldde ikmij
bij deMoreleHerbewapening, eenbe-
wegingdienadeTweedeWereldoorlog
streefdenaar verzoening. Voordeze
organisatie reisde ikmidden jaren vijftig
als geluidsmanmet eenmusicalgezel-
schapdoorAzië.Naar ons ideemoest
ditwerelddeel zijn eigenkoers varen;
niet een links-communistische, niet een
rechts-kapitalistische,maar een zelf-
standige. Bij de voorstellingopdeFilipij-
nenwas een Japanse senator aanwezig
dienamens zijn landexcuses aanbood
voordeoorlogsmisdaden.Datwasnog
nooit gebeurd.

Na twaalf jaar vrijwilligerswerkkeerde
ik terugnaarNederlandende vijftien
jaar die volgden,werkte ikbij Philips
Telecommunicatie.Daarwas ik verant-
woordelijk voorde commerciële afdeling
en voor eenwereldwijde omzet van
ƒ280mln.Maarmijnhart lag elders; ik

wasmeer geïnteresseerd inmensenen
ideeëndan in telefooncentrales.

Inhetnajaar van1980 stuurdemijn
broer Fritsmij eenartikel toe vande
Amerikaanse auteur enpersoneelsfunc-
tionaris Arthur F.Miller. “Is het niet
merkwaardig”, scheefMiller, “datmen-
senaanhun loopbaanbeginnen, carriè-
remakenenmetpensioengaan zonder
dat ooit is onderzocht hoehun talenten
maximaal uit de verf kunnenkomen?”
Mijnkernwerdgeraakt, ikwerdgecon-
fronteerdmet een conceptwaarmee ik
mensenecht zoukunnenhelpen. Per
direct belde ikmetde secretaresse van
een collega inNewYorkdiehet boek van
Miller kocht enaanmij toestuurde.

Indekerstvakantie die volgde, heb
ikde vragenlijst vanMiller ingevuld. Ik
moest eenopsomminggeven vandeacti-
viteitendie ik sindsmijnkindertijdmet
veel plezier hadondernomen. Zonder
veelmoeite kwam ikuit bij het bouwen
vaneenhut opeenuitkijktoren, hetma-
ken van legpuzzels, bij debrugdie ikmet
groepje bij depadvindershadgemaakt
enbijmijn activiteiten voordeMorele
Herbewapening.

Opmijn volgendedienstreis naar de
VerenigdeStaten in januari 1981bracht
ik eenbezoek aanMiller.Hij vroegmij
tot indetail te vertellenover de activitei-
tendie ikhad ingevuldophet vragen-
formulier. Zijn conclusiewasdat ikhet
leuk vindomdewereld zo in te richten
als ikdenkdat die zoumoeten zijn. Bij
het bouwen vaneenbrugof eenhut is

dat uiterst concreet, bij het vinden van
de juiste bestemming voormensenheeft
dat een ideëler karakter.

Die conclusie voelde als eendoor-
braak, eindelijkhad ikweer eendoel dat
mijmotiveerde. Ik gingnaar deperso-
neelsafdeling vanPhilips inEindhoven
omdat ikdaar demethode vanMiller
graagwilde toepassen.Want alsmensen
eenberoepkiezendat aansluit bij hun
drijfveren en talenten, zijn zij intrinsiek
gemotiveerd en leveren zij beterepres-
taties.

Helaas kwamik vaneenkoudekermis
thuis.Mijn gesprekspartnermaaktemij
duidelijk dat hij dedirecteurwas vandie
afdeling en ik slechts eenadjunct-direc-
teur. “Wij zijn evenoud”, zei hij. “Dat be-
tekent dat jij hier nooit directeurwordt.”
Jemoetniet vergetendathet bedrijf naar
debeurswas gegaan,mijn vader zich
als president-commissaris nietmeer
bemoeidemetdedagelijkse gang van
zakenendat denaamPhilips eerder
eenbelemmeringdaneenaanbeveling
wasomdoor te dringen tot het hoogste
niveau.

Toenmijnbaas inHilversumhoorde
dat ik opdepersoneelsafdelinghad
gesolliciteerd, vroeghijmij te blijvenbij
Telecommunicatie.Wel steldehijmij in
staat te experimenterenmetdemetho-
de-Miller. Inhet jaar dat volgde, adviseer-
de ik achttienproefpersonenwaarvande
helft bij Philipswerkte.

Half jaren tachtig ben ikdan toch ver-
trokkenbij Philips.Na een tussenstap
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‘Kantelpunt’ is een rubriek
waarin mensen vertellen over
een belangrijk moment in
hun leven en loopbaan.
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Kantelpunt

Anton Philips (84)
oprichter stichting

Emergo, die adviseert
bij studie- en
beroepskeuze.

❛❛‘Helaasbenik
nietzo’ngoede
ondernemer.Als
ikwerkteaaneen
opdracht, vergat
ikdeacquisitie’

inCaliforniëheb ik in 1987Emergo
opgericht, eenbureau voor loopbaan-
coaching.Helaasben ikniet zo’n goede
ondernemer; als ikmet eenopdracht
bezigwas, vergat ikde acquisitie van een
nieuwproject.Hoewel het bureaunooit
een vetpotwerd, hebbenwij twintig jaar
langmensengeholpenbij het vinden
vaneenpassendebaan.

Maar aangezienmenseneigenlijk al
op een jongere leeftijd ondersteuning
verdienen, heb ik in 2006de stichting
Emergoopgericht. Tot opdedag van
vandaag stimuleert deze stichting scho-
lieren en studentenomaandehand
vaneen zelfonderzoekhun talenten en
drijfverenophet spoor te komen.Als zij
die kennen,weten zij ookwelkebaanhet
beste past enwelkeopleiding zijmoeten
volgen.Opdiemaniermogenwij eenbij-
drage leverenaanhungeluk enaaneen
beterewereld. Endaar is hetmij uitein-
delijk omtedoen.’
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