
Koppoters doen zaKen

albert Jan rasKer



WaaroM Koppoters? 
Meestal staat een disclaiMer heleMaal achteraan Met Kleine lettertJes. 

precies daaroM beginnen WiJ erMee Met Koeieletters:

Koppoters ziJn gevaarliJK voor controlfreaKs die afWiJKende 
Meningen Maar gedoe vinden. trouWens ooK voor JargonfetisJisten.
zo, dat is eruit. fiJn dat Je er nog bent! Maar Wat Kunnen Koppoters alleMaal?
nou, dit biJvoorbeeld! Maar ooK: filMpJes!

Maar Wat MaaKt Koppoters biJzonder?
Koppoters KiJKen door de ogen van een Kind,
Maar hebben stieKeM heel veel ervaring.
en dat MaaKt ze ooK uiterMate geschiKt voor 
levendige interventies tiJdens events & WorKshops. 
daaroM: 
als Je een Meeting rustig Kabbelend richting een vooraf 
geforMuleerde uitKoMst Wilt dirigeren, verzeKer Je er dan 
van dat er geen Koppoters in de zaal zitten.
(‘disruptors’ noeMt Men ze ooK Wel, niet zo’n fraai Woord)

http://raskerart.blogspot.nl/2011/08/jungle-management.html
https://youtu.be/4xeqKKw0w4s
https://youtu.be/4xeqKKw0w4s


ONLINE TRAINING

FLOW
PRESENTATIE

IN WORKSHOPS, CONGRESSEN & EVENTS
Wordt vaaK geWerKt Met ideeën, Modellen en scheMa’s van (business) guru’s en vaKpioniers. 
Koppoters ziJn van heel veel MarKten thuis, leren snel en ziJn erg nieuWsgierig!
dus: steven covey, de KernKWaliiteiten van daniel ofMan, floW, business Model canvas, 
teaMdoelMatigheidsModel, de denKhoeden van de bono, ricardo seMler, MasloW, sWot, Maar ooK de 
golden circles van siMon sineK, KoM Maar op!

Maar let op: Koppoters ziJn nooit KritieKloze volgers!

tiJd oM de opdrachtgevers en de plaatJes voor zichzelf laten spreKen!

WORKSHOP

SEMINARKEYNOTE

https://www.vriebalance.nl/


rabobanK: ed de besten, directievoorzitter salland
“WiJ hebben een paar Keer Met volle tevredenheid saMengeWerKt Met albert Jan. soMs zegt 
een beeld Meer dan Woorden. hiJ Kan Met siMpele teKeningen een discussie Met een KWinKslag 
saMenvatten. hierdoor is het ooK MaKKeliJKer oM een terugKoppeling naar anderen te geven. 
ooK ziJn interventies ziJn to the point en scherp en zorgen voor aanscherping 
en helderheid in de discussie.”

voor rabobanK salland heeft 
albert Jan opgetreden tiJdens een 
Jaarplanpresentatie van de directie 
aan de raad van coMMissarissen. 

het Koppoterverslag daarvan 
is ooK gebruiKt voor de interne 
coMMunicatie.

daarnaast is hiJ onder Meer 
betroKKen geWeest biJ diverse

onderdelen van 
een cultuurveranderingstraJect.

JAARPLANPRESENTATIE

CULTUURTRAJECT

STRATEGIE

JARGON CHASER



natuurMonuMenten: 
Klaas de Jong, proJectleider cultuurverandering
“albert Jan heeft ons goed geholpen oM het cultuurtraJect dat WiJ hebben doorlopen van grappige 
en priKKelende cartoons te voorzien. Met ziJn cartoons brengt hiJ lucht in “zWare” onderWerpen. 
albert Jan denKt goed Mee en geeft bliJK van inzicht in strategische (verander)processen. hiJ WerKt 
bovendien snel en gestructureerd; heel prettig voor een opdrachtgever! ”

biJ natuurMonuMenten ondersteunde albert Jan een organisatie-oMvattend 
cultuurveranderingstraJect op Meerdere fronten. hiJ MaaKt Koppoters die de KernWaarden 
beWeging, openheid & saMenWerKen (bos) op ludieKe Maar effectieve WiJze Weergeven. 

tiJdens WorKshops verzorgt  hiJ visuele interventies die vaaK een hele nieuWe en verrassende 
Wending aan de dialoog geven. en 
daardoor ooK biJzondere resultaten. 

de WeKeliJKse blogs voor en door 
WerKneMers op het intranet van

 natuurMonuMenten Worden ooK door 
albert Jan van een Koppoter voorzien.

CULTUURTRAJECT

BLOG

INTERNE COMMUNICATIE

WORKSHOP
INTERVENTIE

COVEY



 coachloper.nl: nienKe loKhorst, initiatiefneMer en eigenaar
“albert Jan rasKer heeft een heel creatieve KiJK op de Wereld. eentJe die MiJ inspireert. 
iK vind ‘M sliM, spitsvondig en hiJ brengt WezenliJKe theMa’s Met huMor.”

in opdracht van coachloper heeft albert Jan biJ verschillende grote coaching netWerK 
events Koppotersverslagen geMaaKt. ooK heeft hiJ het prograMMaboeKJe voorzien van 
cartoons op Maat. tiJdens het laatste event liet hiJ coaches Met behulp van Koppoters 
zichzelf een spiegel voorhouden Met de Koppoterpitch. 

de Koppoterpitch?

Ja, de Koppoterpitch.

die al vele deelneMers

aan WorKshops ’uit hun

hoofd’ heeft gehaald.

nieuWsgierig?

EVENT

PROGRAMMABOEKJE
KOPPOTERPITCH

SPEL

TEAM BUILDING

http://www.coachloper.nl/


salland acadeMy: yvette steMerding, initiatiefneMer.
“de creatieve stiJl van MeedenKen spreeKt MiJ zeer aan van albert Jan. hiJ heeft speciale 
Koppoters geMaaKt die WiJ volop gebruiKen in onze huisstiJl en uitingen biJ de salland acadeMy. 
het is fiJn saMenWerKen Met heM en de Koppoters vind iK geWeldig!”

de salland acadeMy is een door rabobanK geinitieerd platforM Met een zeer divers aanbod voor 
persoonliJKe ontWiKKeling, MogeliJK geMaaKt door organisaties en opleiders uit salland.

CULTUURTRAJECT

MEEDENKEN EXTERNE COMMUNICATIEKARAKTERONTWERP

PUBLICITEIT SOCIALE MEDIA

https://www.sallandacademy.com/


stichting oliJf: roland KeJa, hoofdredacteur 
“Wie voor een Magazine een creatieve cartoon nodig heeft, is biJ albert Jan rasKer Meer dan aan 
het goede adres. voor stichting oliJf (en haar Magazine) heeft hiJ in ieder geval treffende cartoons 
uit ziJn pen getoverd!”

albert Jan heeft voor stichting oliJf, dat de belangen behartigt van (ex-)patiënten Met 
gynaecologische KanKer, Koppoterverslagen geMaaKt tiJdens diverse events. 
daarnaast bedenKt en teKent hiJ de cartoons voor het KWartaalMagazine oliJfschrft. 
de uitdaging zit er vooral in oM zWare theMa’s op een luchtige, huMoristische WiJze Weer te geven.

secrans advies & coaching: rina Mulder, eigenaar 
“voor MiJn 25 Jarig JubileuM heb iK een ‘glossy’ geMaaKt Met tips, 
voorbeelden en inforMatie uit MiJn vaKgebied. MiJn ontWerper 
adviseerde oM enKele cartoons op te neMen en noeMde albert Jan. 
iK heb de saMenWerKing als zeer positief ervaren; albert Jan 
deed een voorstel, Maar iK Wilde ooK nog aanpassingen doen en hiJ 
begreep goed Wat iK Wilde. hiJ stond open voor ‘KritieK’… soMs is 
dat biJ een creatief ieMand lastig Maar dat Was biJ albert Jan niet 
het geval. iK ben heel bliJ Met het resultaat.”

- biJ artiKel over KinderWens na KanKer -

- erotisch bedriJf heeft eigen stand tiJdens event oliJf -

OMSLAGCARTOON

NIEUWSBRIEF
MAGAZINE

EVENT VERSLAG

GLOSSY

https://olijf.nl/
https://secrans.nl/
https://secrans.nl/
https://olijf.nl/


HET PROCES
bedriJven gebruiKen vaaK externe partiJen oM hun 
dageliJKse gang van zaKen eens tegen het licht te houden 
(Met een duur Woord ‘audit’), al dan niet voorzien van 
advies, biJvoorbeeld op het gebied van:
•	 supply chain & inKoop

•	 aanbestedingen

•	 logistieK

•	 ict
•	 finance

•	 adMinistratie

•	 Juridische zaKen 

dit levert helaas niet altiJd even fraaie en leesbare 
rapporten op. 

dat Kan ooK anders!

Koppoters MaKen zelfs iso 9001 en itil aangenaaM!
- plaat geMaaKt voor ManageMentfeedbacK na audittrainingen door telde advies biJ Multinational -

MANAGEMENT FEEDBACK

TRAININGPROCES BESCHRIJVING

INFOGRAPHICS

http://www.teldeadvies.nl/


Koppoters & albert Jan rasKer
Wie bedenKt zoiets??

de Koppoters ziJn creaties van albert Jan rasKer. 
albert Jan WerKt anno nu als veelziJdig eM MultiMediaal Kunstenaar en is gecertificeerd coach. 
in het verleden heeft hiJ veel ervaring opgedaan in vertegenWoordigende rollen in het bedriJfsleven 
(telecoM /ict).  
doe daar een levendige fantasie biJ en Je hebt een unieKe cocKtail van vaardigheden.

ziJn onorthodoxe Manier van KiJKen en ziJn nieuWsgierigheid hebben in het verleden in 
de hiërarchische structuren biJ verschillende WerKgevers vaaK tegen heM geWerKt. 
nu Wordt hiJ hieroM Juist ingehuurd.

KlinKt goed? ooK een andere KiJK op Je zaaK?
- THE MAN WITH THE CHILD IN HIS EYES -

frederique spannenburg, voorMalig vice president capgeMini:
“albert Jan is een echte creatieve denKer. hoe divers een groep ooK is, hiJ slaagt er 
altiJd in een andere invalshoeK te vinden die stiMuleert oM theMa’s vanuit een heel nieuW 
perspectief te beKiJKen. daarnaast is hiJ een fiJn persoon oM Mee saMen te WerKen, die 
ruiMte laat voor ieders biJdrage. ”

http://www.raskerart.nl/
http://www.raskerheart.nl/


DUS...EEN TOTAAL ANDER PERSPECTIEF? of echt effectieve MarKeting?

geen Woorden, Maar plaatJes!
let’s talK!



Rasker Art • Bennekomseberg 20 • 3825 RG Amersfoort • www.raskerart.nl
KvK 32140215 • IBAN NL67ABNA0592778479 • albertjan@raskerart.nl • tel +31(0)6-52457343

albert Jan rasKer
in 4 Woorden:

Kunst, nieuWsgierig, 
    sport & papa

in 13 Woorden:
iK KiJK overal nét iets anders

tegenaan en zo help iK
Jou verder!

    

http://www.raskerart.nl/
http://albertjan@raskerart.nl
https://www.facebook.com/koppoters/
https://twitter.com/ajrasker
https://www.instagram.com/ajrasker/
https://www.linkedin.com/in/albertjanrasker/

