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In DDB100 werd Dave Ensberg-Kleijkers eerder al een maatschappelijke duizendpoot genoemd. Een omschrijving die hem goed lijkt te passen, gezien zijn leiderschap bij Jantje Beton en zijn toegewijde inzet in
talrijke nevenfuncties. Ensberg is namelijk ook bestuurder van de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO), vicevoorzitter van de stichting Johan Ferrier Fonds, lid van de Raad van Advies van stichting
Martin Luther King Lezing, bestuurslid van de Maatschappelijke Alliantie, ambassadeur van Méér Muziek
in de Klas, bestuursvoorzitter van Samen Sporten Tilburg en columnist bij twee media. Alsof dat nog niet
genoeg was, schreef hij daarnaast ook het boek Bezielde Beschaving, over zijn eigen indrukwekkende levensverhaal. Bij al zijn werkzaamheden staan kernwaarden als verbinding, vrijheid en liefde steeds centraal in
het kader van een inclusieve samenleving.

‘Ik geloof niet in projectjes
voor zielige kinderen’

Weten is meten

Langs De Blauwe Meetlat is een serie persoonlijke portretten van directeuren, bestuurders en andere invloedrijke personen in
de wereld van filantropie, kunst en cultuur.
Met een knipoog naar het feministisch
maandblad Opzij, houden we hen daarbij
langs onze ‘Blauwe Meetlat’ en creëren we
een eigen filantropische benchmark. In deze
editie staat Dave Ensberg-Kleijkers, directeur en bestuurder van Jantje Beton, in de
schijnwerpers. Voorgangers waren o.a. Ineke
Sybesma (Fonds Slachtofferhulp), Henriëtte
Hulsebosch (Kansfonds) en Loek van den
Boog (Net4Kids).

Door Canick
Hermans *
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Je volledige naam is Dave Ensberg-Kleijkers,
met dubbele achternaam.
‘Dat klopt. Ik ben gelukkig getrouwd met
mijn vrouw Victorine en we hebben samen
een dochter die in december twee wordt.
Toen we tien jaar geleden gingen trouwen,
merkte ik op dat ik ervanuit ging dat Victorine mijn achternaam zou aannemen. Ik was
destijds voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum voor Discriminatie, Art.1 en
betrapte mezelf op deze uiting van mannelijk
chauvinisme, uit gewoonte. Ik geloof in gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en hou
helemaal niet van dingen die een gewoonte
zijn, want daarmee houden we seksisme en
racisme in stand. Daarom draag ik mede haar
achternaam en zij die van mij.’
In DDB100 werd je vorig jaar een maatschappelijke duizendpoot genoemd. Waar
haal je de drijfkracht vandaan om je op
zoveel fronten in te zetten?
‘Dat is denk ik het gevolg van mijn jeugd. Ten
eerste ben ik de zoon van een moeder met een
beperking. Helaas is ze veel te jong overleden
en maar vijftig jaar geworden. Door als kind
zelf mantelzorgtaken te verrichten, kwam ik
erachter hoeveel waarde het heeft om een ander te helpen. Op jonge leeftijd ging ik al met
mijn moeder mee naar een dagcentrum voor
gehandicapten, waar ik veel mensen met een
lichamelijke beperking ontmoette. Daar waren ook mensen bij die eerst bijvoorbeeld een
hele goede baan als advocaat hadden, maar
een hersenbloeding hadden gekregen. Ik besefte dat iedereen zoiets kan overkomen. En
dat je er dan nog steeds bij wilt horen en een
bijdrage wilt leveren aan de maatschappij.

Daarnaast zijn mijn ouders in 1980 gevlucht
uit Suriname om hier een beter leven op te
kunnen bouwen. In het verlengde daarvan
heb ik het belang van democratie, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid geleerd. Op het
moment dat je leven wordt bedreigd door de
overheid of een militair regime zie je pas hoe
belangrijk vrijheid is. Ik ben een kind van
christelijke, Surinaamse ouders en ben dus in
mijn jeugd, maar ook in de huidige tijd, een
minderheid met een andere huidskleur dan
de meesten in mijn omgeving. Als kind vorm
je veel overtuigingen die je als volwassene
meeneemt, dus daar is mijn streven naar een
inclusieve samenleving ontstaan. Dat betekent dat mensen met een beperking, mensen
die gevlucht zijn, mensen met een andere culturele achtergrond en mensen met verschillende religies er allemaal bij horen. Daar zet
ik me inderdaad zo goed mogelijk voor in.’
Heb je politieke ambities?
‘Nee. Maar eigenlijk is alles politiek. Wij geven als organisatie vorm aan de samenleving
en lossen maatschappelijke problemen op,
net als de politiek. Ik ben wel lid van het CDA,
maar ik heb geen functie binnen de partij. Ik
heb inhoudelijk wel een mening die ik niet
onder stoelen of tafels steek, maar daar blijft
het bij.’
Maar als je dan toch minister-president
van Nederland zou zijn, wat zou je dan als
eerste doen?
‘Ik zou voor de helft van het kabinet een
vrouw benoemen, inclusief ruimte creëren
voor bewindspersonen die transgender zijn,
voor mensen van kleur, mensen met een be-
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perking en dergelijke. Inclusiviteit uitstralen
in woord en daad. Ook zou ik werkbezoeken
afleggen aan de Schilderswijk in Den Haag
en naar Rotterdam-Zuid en Amsterdam
Zuidoost. Om de jongens en meiden te laten
zien dat als je je school afmaakt en je je inzet
voor je medemens je alles kunt bereiken in je
leven. Maar ik zou ook naar Zuid-Limburg en
Noordoost Groningen willen gaan, waar de
mensen zich misschien weleens afvragen of
ze nog wel bij Het Koninkrijk horen. Daarin
zou ik verbinding willen maken. Maar ik zou
vooral veel luisteren.’
Want je bent ooit op jonge leeftijd begonnen
met vrijwilligerswerk in een achterstandswijk in Den Haag.
‘Ik was inderdaad op mijn negentiende al
voorzitter van een werkgroep in Moerwijk,
een multiculturele wijk met veel armoede en
problematiek. Ik organiseerde daar activiteiten om voor verbinding te zorgen tussen autochtonen en allochtonen, zoals we dat toen
nog noemden. We organiseerden bijvoorbeeld een wereldreis door de wijk naar allerlei
instellingen, zoals de moskee. Dan lieten we
de mensen zien hoe het er daar vanbinnen
uitzag en gingen we in gesprek om vooroordelen te bestrijden.
Ik bezocht toen ook regelmatig iemand
in mijn straat, die een beperking had en
eenzaam was. Dat deed ik als vrijwilliger van
Nationale Vereniging De Zonnebloem, een
organisatie die ik nog steeds erg bewonder. Ik
vond het geweldig om even een praatje te maken of boodschappen te doen. En ik was ook
nog vrijwilliger bij ‘De Kinderwinkel’ in Den
Haag, een initiatief van de Haagse stichting
stad en kerk, want ik ben christelijk opgevoed. Daar begeleidde ik kinderen en jongeren bij sport- en spelactiviteiten. Dat was de
plek waarop ik de liefde voor het werken met
kinderen heb gevonden. Ik heb in de loop der
jaren ervaren dat vrijwilligerswerk onderdeel
is van mijn identiteit. Ik vind het belangrijk
om dat te blijven doen en zou mezelf niet zijn
als ik het zou loslaten.’

Fotografie: Maarten Hartman

Het speelt dus een belangrijke rol in je leven.
Zie je dat als ode aan je moeder?
‘Mijn moeder is nog steeds een belangrijk
onderdeel van mijn leven, ook al is ze niet
fysiek bij me. Ik ben dankbaar voor de jaren
die ze mij gegeven heeft, daar kijk ik met heel
veel liefde op terug. Ik grijp elke kans die ik
u
heb om haar gedachtegoed levend te houden.
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Profiel
Naam Dave Ensberg-Kleijkers
Leeftijd 36
Huidige functie Directeur-bestuurder Jantje Beton
en bestuurder van NUSO
Huidige maatschappelijke nevenfuncties Vicevoorzitter Johan Ferrier Fonds, ambassadeur Méér
Muziek in de Klas, voorzitter Martin Luther King
Lezing en voorzitter Samen Sporten Tilburg
Ooit in ranglijst DDB100 gestaan? Ja, plaats 69
Auto of trein? Trein. Ontspannen, beter voor het
milieu en is voor mij ook een rijdend kantoor
waarin ik geregeld achter mijn laptop kan
werken.
Grootste inspiratiebron? Mijn wijlen moeder. Ze
bleef tot haar te vroege dood liefdevol, hoopvol
en optimistisch. Ze zag tot haar laatste adem uit
naar de ander.

Ik wil laten zien dat je met een beperking niet
altijd bent afgeschreven, maar dat je ook iets
kunt bijdragen aan de samenleving. Dat is
iets wat me enorm motiveert, ook binnen
Jantje Beton. We werken bijvoorbeeld
nauw samen met Het Gehandicapte Kind
aan plekken waar kinderen met en zonder
beperking samen kunnen spelen. Ik geloof
niet in projectjes voor zielige kinderen, maar
in projecten waar kinderen zichzelf kunnen zijn. De liefde van mijn moeder geeft
me daar inspiratie voor, dat is voor mij een
belangrijke basis.’
Welke waarden vind je nog meer belangrijk?
‘Alles wat ik doe, doe ik vanuit liefde, vrijheid
en verbinding. De mens komt pas tot uiting
in relatie tot de ander. We zijn echte sociale
wezens tot in het diepste van onszelf. We hebben vrijheid nodig om onszelf te kunnen zijn,
maar ook om de ander de ruimte te geven
zichzelf te kunnen zijn. Met het vertrouwen
om te kunnen ontdekken, zodat je jezelf
kunt ontwikkelen. Al die kernwaarden zie je
ook terug bij Jantje Beton, waar ik nu ruim
anderhalf jaar directeur mag zijn. Er heerst
binnen onze organisatie een echte familiecultuur. Dat zie je terug in het ziekteverzuim, dat
heel laag is. Iedereen wil er graag zijn voor de
organisatie en leeft echt voor onze missie. Als
we een vacature hebben openstaan, komen
daar altijd ontzettend veel reacties op. Ik

ben er trots op dat die waarden ons tot een
aantrekkelijke club maken.’
Is dat het gevolg van goed leiderschap?
‘Goed leiderschap is voor mij dienend leiderschap; je bent er als directeur om de waarden
van een organisatie te dienen. De leider faciliteert en dient de ander om zich te kunnen
ontwikkelen. Je geeft je werknemers als het
ware een podium om zichzelf te kunnen zijn
en de verantwoordelijkheden uit te kunnen
voeren. Talentontwikkeling en het waarmaken van dromen horen daar in mijn ogen ook
bij. Je stelt anderen dus in staat iets te doen.’
Heeft die visie iets te maken met onze generatie van dertigers?
‘Ik denk dat onze generatie inderdaad mensen hekelt die directief of autoritair zeggen:
jij moet dit doen en jij moet dat doen. Behalve
als het niet anders kan. Wat ik wil, is mensen
prikkelen, verleiden, in staat stellen en inspireren vanuit de inhoud. Je moet natuurlijk
wel weten waar je het over hebt, je moet passie en betrokkenheid hebben. In 2015 heb ik
een TEDtalk gehouden over Inclusive Society
for Every Child. Daarbij benadrukte ik het
belang van buiten spelen voor een inclusieve
samenleving, vier jaar voordat ik bij Jantje
Beton kwam werken. Dat laat zien hoe diep
dat spelen bij mij geworteld is. Ik heb toen
zelfs een afbeelding gebruikt van Jantje
Beton. Zonder naamsvermelding, sorry!’
Was dat je eerste sollicitatiepoging?
‘Haha, nee die specifieke ambitie had ik toen
nog niet, dat is zo gegroeid. Zo loopt het leven
af en toe. Ik was toentertijd net onderwijsbestuurder. Op mijn 31e, dus vrij jong. In die
eerste baan als bestuurder heb ik geleerd
om de lange termijn te bewaken en helder,
consistent en hoopvol te zijn. En om de basis
op orde te hebben.’
Hoort je werk voor het Johan Ferrier Fonds
bij je eigen basis?
‘Het Johan Ferrier Fonds is een organisatie
die geld verstrekt aan projecten van en voor
Surinamers zelf, op het gebied van cultuur
en onderwijs. Het maakt ook een verbinding
tussen Nederland en Suriname. Ik vind het
zelf inderdaad ook belangrijk om mijn eigen
connectie met Suriname in stand te houden.
Ik heb mijn leven te danken aan Suriname.
Bovendien was mijn grootvader vicepresident onder president Ferrier en kan ik hem
op deze manier eren en waarderen. In de
Afro-Surinaamse cultuur is het een goede
gewoonte om de verbinding met je voor-
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10 Pistool op de borst-vragen:
Filantropisch bestuurswerk is hoofdzakelijk een hobby van hoogopgeleide, economisch zelfredzame Nederlanders.
Wat bedoel je precies met ‘economisch zelfredzaam’? Bedoel je dan financieel onafhankelijk?
En met ‘bestuurswerk’? Is dat hetzelfde als wat ik doe als directeur-bestuurder of bedoel je
toezichthouden, wat soms ook nog een bestuur en derhalve bestuurswerk is bij kleinere organisaties. Dat is nog een verschil.
Filantropie moet altijd honderd procent privaat blijven.
Oneens. Publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen ook voor de filantropie interessant
zijn. Wel ben ik van mening dat de rol van de overheid zo klein mogelijk zou moeten zijn, vooral om afhankelijkheid van tijdelijk politiek beleid te voorkomen.
Filantropie is uiteindelijk een druppel op een gloeiende plaat van (te) grote, complexe problemen.
Oneens. De geschiedenis staat bol van voorbeelden van filantropische initiatieven die majeure
maatschappelijke problemen hebben opgelost. Denk alleen al aan de filantropische ‘armenzorg’ voordat de verzorgingsstaat in Nederland bestond.
In filantropie zit links- of rechtsom altijd een vorm van eigenbelang.
Dat klopt. Onderzoek heeft aangetoond dat puur altruïsme niet bestaat. Mensen bepalen hun
gedrag altijd in meer of mindere mate uit eigenbelang. Zelfs het warme gevoel van binnen dat
ontstaat wanneer je iets goeds voor een ander doet, kan een vorm van egoïsme zijn.
Filantropie is uiteindelijk een zaak van het hart, niet van het hoofd.
Eens. Zonder bezieling, geen filantropie. De passie van filantropen vormt de motor voor de
filantropische organisatie. Zonder passie en bezieling verliest de filantropische organisatie zijn
fundamentele bestaansrecht.
Jaarverslagen van filantropieorganisaties zijn papierverspilling.
Flauw gezegd: daarom zijn alle jaarverslagen tegenwoordig digitaal verkrijgbaar. Maar serieus:
transparant verantwoording afleggen richting donateurs en andere financiers is een wezenlijk
onderdeel van filantropische organisaties. Daarmee blijven donateurs vervolgens ook hun vertrouwen houden en is er grotere kans op continuïteit voor en van de filantropische organisatie.
Het is uiteindelijk de keuze van donateurs en andere stakeholders om jaarverslagen wel of niet
te lezen, maar ze moeten daartoe in elk geval de kans hebben.
Er is sprake van ‘roze wolk - marketing’ richting financiers.
Ik herken dit niet vanuit Jantje Beton. Dat gaat namelijk uiteindelijk ten koste van het vertrouwen van stakeholders in onze organisatie. En onze reputatie en geloofwaardigheid is één van
onze belangrijkste assets.
‘Diversiteit in bestuur en toezicht’ werkt beter is een fabeltje.
Dit is aantoonbaar onjuist. Diversiteit - in de breedste zin van het woord - draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming binnen een organisatie. De kunst is wel om die diversiteit ‘goed te
managen’. Het creëren van synergie uit de aanwezige diversiteit vraagt om expliciete aandacht,
vooral vanuit de leider(s).
Voor een overwegend seculier land, heeft Nederland wel een opvallend christelijke filantropiemoraal: de linkerhand mag beslist niet weten wat de rechter doet. ‘Doe goed en zie niet om.’
Deze les van Jezus heeft meer diepgang dan deze samenvatting doet vermoeden. Jezus leert ons
dat we als mensen goed behoren te doen voor de medemens zonder andere bijbedoelingen. Dat
voedt anders ons ego en levert een onzuiver, ijdel motief op voor nieuwe, goede daden. Elke
filantropische organisatie investeert echter in marketing en deelt wat zij betekent voor mens en
maatschappij. De les van Jezus behoort elke filantroop moreel gezien wakker te houden: ‘waarom doe ik dit werk?’ en ‘wat zijn mijn dieperliggende waarden die mij motiveren?’
Goed doen is het nieuwe rijk zijn.
In essentie wel. Echte rijkdom is niet materieel van aard, maar draagt juist bij aan een meer
eerlijke, rechtvaardige en menswaardige wereld. Dat is namelijk de enige vorm van welvaart
die juist groeit door het te delen met anderen.

ouders in stand te houden en dankbaar te zijn
voor de offers die ze hebben gebracht, onder
andere in de slavernij. Ik ga daar bewust en
met respect mee om.’
Hoe gaat het nu eigenlijk met Jantje Beton
in de huidige roerige tijden?
‘We gaan lekker door, dat vind ik belangrijk. Maar het blijven moeilijke tijden voor
iedereen. We zijn financieel gezond, maar
missen inkomsten uit onze eigen collecte en
loterijen. Daarnaast is het nu belangrijk om
in kaart te brengen waar de nood het hoogst
is; welke onderwerpen zijn nu extra belangrijk voor kinderen en jongeren? Daarbij
hebben we ook veel aandacht voor kinderen
in het Caribisch deel van Het Koninkrijk. We
zijn sinds januari bezig met uitvoering van
ons nieuwe meerjarenbeleidsplan, dat een
nieuwe richting aangeeft. Tot voor kort deden
we zelf de uitvoering van onze projecten,
maar dat geven we nu uit handen aan lokale
partijen. De focus ligt nu meer op initiëren
en financieren. Daarin zoeken we nieuwe
geldstromen, zoals bij onze acties DigiCollect
om digitaal te collecteren en Tikkie je bent
‘m, waar je online een lotje kan kopen. Dat
gaat steeds beter en daar komt steeds meer
geld uit voort.’
Zijn collecte en loterijen niet sowieso een
beetje ouderwets?
‘Innovatie is erg belangrijk, maar zoals ik al
zei: je moet de basis niet uit het oog verliezen.
Jantje Beton is in 1968 opgericht door onder
andere Scouting Nederland, omdat er behoefte was aan een particulier fonds om geld
op te halen waar de overheid tekortschoot.
Ik vind het belangrijk in die relatie met de
scouting te investeren. Het is heel leuk om
allemaal nieuwe dingen te bedenken, maar
als je een avondje met die collecte meegaat
en je ziet die kinderen langs de deuren gaan
in hun tenue met een busje in de hand met de
vraag ‘Heeft u een kleine bijdrage voor Jantje
Beton?’, dan maakt dat wel wat los. Dat is de
ziel van Jantje Beton. En bij elkaar opgeteld
gaan er toch 100.000 kinderen per jaar langs
de deuren. Dat gaat wel ergens over.’
Maar de wereld verandert.
‘En wij veranderen mee. We proberen beeldschermen in te zetten om kinderen meer naar
buiten te laten gaan en maken verbinding
met de onlinewereld, zoals games. Daarnaast
willen we de samenwerking met scholen
breder inzetten. Bij het organiseren van een
loterij leren kinderen al spelend 21e-eeuwse
u
vaardigheden, zoals samenwerken, onderne-
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merschap en iemand overtuigen voor de goede zaak. Zo halen ze geld op om vervolgens
in te zetten voor een leuker schoolplein met
meer speelmateriaal. Op die manier willen
we meer diepgang in de loterijen brengen en
zijn we op zoek naar meerdere partijen om
mee samen te werken, zoals met Kinderpostzegels en De Grote Clubactie.’
Wat zou je in de filantropie willen veranderen?
‘Ik vind dat er veel te veel organisaties naast
elkaar bestaan, zeker als het om goede doelen
gaat. Er zijn er zo veel die hetzelfde doen
of lijken te doen, dat is echt zonde. Ik zeg
niet dat iedereen zou moeten fuseren, maar
het kan ook anders. In de sport zie je dat
bijvoorbeeld heel duidelijk: er zijn tientallen oud-topsporters die een eigen fonds
oprichten. Of er wordt weer een nieuwe John
de Wolf Sportfoundation opgericht voor
werk dat de Johan Cruijf Foundation al doet.
Waarom doe je dat? Het lijkt wel of het gevoel
van ego van de initiatiefnemers groter is dan
het maatschappelijke doel waarvoor ze iets
oprichten. Als je per se iets wilt doen, kun je
je ook aansluiten bij een bestaande organi-

satie. Ruud van Nistelrooij heeft zijn eigen
fonds stopgezet om zijn geld ergens anders
te doneren, dat vind ik een heel positief voorbeeld. En als je dan toch iets onder je eigen
naam wilt doen, kun je je altijd aansluiten bij
Fonds Gehandicaptensport of een fonds op
naam opstarten onder het Oranje Fonds. Er
mag meer samengewerkt worden. Dat geldt
trouwens ook voor Jantje Beton; als we niet
meer nodig zijn, dan heffen we onszelf toch
lekker op? Als we willen dat kinderen samen
spelen, dan moeten we dat als volwassenen
ook doen.’
Volwassenen moeten dus meer spelen?
‘Dat is natuurlijk een retorische vraag aan
de directeur van Jantje Beton. Ons motto is
dan ook stop nooit met spelen. Sterker nog:
we zijn bezig met een leuk nieuw project om
kinderen en senioren met elkaar te laten spelen onder de titel Zullen we samen spelen?.
Dat willen we juist nu doorzetten, met elkaar
spelen kan eenzaamheid tegengaan. Met
oudhollandse spelletjes komen kinderen en
ouderen samen in beweging.’
Op welke manier speel jij?
‘Als ik samen met mijn dochter speel gaan we
vaak schommelen, dat vindt zij het allerleukst. Ik ben zelf vaak op bezoek bij speeltuinen die lid zijn van onze branchevereniging
voor speeltuinorganisaties en dan is mijn
favoriete onderdeel echt wel de kabelbaan.
Dat boven de grond zweven geeft me zo’n gevoel van vrijheid. Als kind fantaseerde ik over
het hebben van vleugels en vliegen door de
lucht. In de brugklas heb ik zelfs een gedicht
geschreven over Icarus, de jongen die te dicht
naar de zon vloog. Dat vond ik een prachtig
verhaal over vrij zijn en snelheid. Met een
beetje spanning, want er is natuurlijk het
risico van vallen en lekker vies worden.’
Over vrijheid gesproken: hoe ga jij om met
het begrip tijd?
‘De vrijdag en het weekend zijn voor mijn
gezin, dat is heilig. In mijn jeugd heb ik misschien niet altijd alle aandacht gehad die ik
als kind had gewild. Daarom wil ik dat mijn
dochter en mijn gezin als geheel op de eerste
plaats komen. Het is altijd een uitdaging om
die balans te vinden, maar daar streef ik wel
naar. Ik probeer mijn nevenfuncties te combineren met het werk voor Jantje Beton en
dat ligt meestal ook wel in elkaars verlengde.
’s Avonds heb ik mijn laptop vaak nog wel
even open, maar dat is niet erg. Als je goede
collega’s hebt, kun je veel delegeren en goed
voor jezelf zorgen. Daar horen vakanties en
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Tot slot: hoe kunnen wij, de lezers, zelf bijdragen aan een inclusieve maatschappij?
‘Ga eens op zoek naar de vooroordelen die
je bewust of onbewust hebt. Breek uit de
bubbel waarin je je begeeft. Het kan best
confronterend zijn om daarmee aan de slag
te gaan, maar iedereen heeft vooroordelen.
Misschien is het nu praktisch even lastig,
maar het is echt heel leuk om je eigen wereld
te verlaten en op allerlei manieren mensen uit
de samenleving te ontmoeten die anders zijn
dan jij. Niet als toerist, maar als landgenoot
en medemens. Ontmoet de ander echt en ga
een open gesprek aan. Kijk en luister naar wat
dat met je doet. Als je probeert om verbinding
te maken met wat jou drijft in het leven, kom
je er vanzelf achter dat heel veel waarden universeel zijn. Onze verschijningsvorm is dan
misschien anders, maar uiteindelijk willen we
allemaal hetzelfde.’
Overweging
Gedreven door de liefde van zijn moeder
zet Ensberg zich op talrijke vlakken in voor
een vriendelijke en inclusieve maatschappij. Als spelend en vliegend gaat hij steeds
weer op zoek naar verbinding: tussen basis
en vernieuwing en van mens tot mens, in de
diepste zin van het woord. Als Surinaamse
jongen, die in Nederland is opgegroeid, kan
hij als geen ander bruggen bouwen en gaat
daarbij ook zijn eigen vooroordelen niet uit de
weg. Ensberg brengt diversiteit en inclusie tot
leven, waar die begrippen tegenwoordig vaak
enkel als uithangbord voor financiering gebruikt worden. Met zijn dienend leiderschap
geeft hij anderen de ruimte om te excelleren
en te inspireren. Zijn liefde voor familie
draagt hij niet alleen uit binnen zijn gezin,
maar ook binnen Jantje Beton. Wij denken dat
we Ensberg met klem een maatschappelijke
duizendpoot kunnen noemen; eentje met een
goede planning en talent voor snel denken.
Eindscore: 8,8

u

Z

leuke dingen doen bij. Het helpt misschien
dat ik vrij snel kan denken en schrijven. Dat
is eigenlijk een gave en tekortkoming in één,
maar daar leer je slim mee om te gaan. Je
moet je talenten goed benutten.’

* Canick Hermans is redacteur van De Dikke

Blauwe. Daarnaast vormt ze samen met Tanja de
Raad al jarenlang de Meisjes van Lenthe.
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