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Koppoters & Albert Jan Rasker
De

bedenker van de

Koppoters

is

Albert Jan Rasker. Hij

werkt als kunstenaar en als

gecertificeerd coach, en heeft bovendien veel ervaring opgedaan in vertegenwoordigende rollen
in het bedrijfsleven.

Zijn

onorthodoxe manier van kijken en zijn nieuwsgierigheid hebben in het verleden vaak tegen hem

gewerkt in de hiërarchische structuren bij verschillende werkgevers.

Nu

wordt hij hiervoor juist ingehuurd.

Frederique Spannenburg,
“Albert Jan

voormalig

Vice President CapGemini:

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.

Albert Jan

maakt

Koppoters

”

in opdracht om bijvoorbeeld artikelen in magazines van extra

vitaliteit te voorzien.

En

hij geeft ook workshops voor bedrijven waarin de

De

comfort zone mag dan even buiten gaan spelen.

Koppoters

een zeer nadrukkelijke rol spelen.

Paradigm

Cartoonisten

hunting
worden vaak ingehuurd door organisaties bij events om een levendig verslag van

het besprokene te maken, met een aantrekkelijke energie, waardoor het geheel prettiger leesbaar
is voor de interne of externe doelgroep.

De Koppoters

Dat

doen de

Koppoters

En

dieper.

Ze

laten zich niet gijzelen door de agenda van het event.

ook.

Maar

zij gaan veel verder.

laten vooral zien wat er in hun ogen (en oren) niet besproken wordt.

waarin de status quo niet bestaat.

En

Koppoters

hanteren een eigen logica

hiërarchie, manipulatieve marketingverhaaltjes en jargon ook

niet.

Koppoters

houden er niet van om te praten over innovatie

of kruisbestuiving

NA

het event, want dan zijn ze alweer

vertrokken.

Dus:

geen thinkingout-of-thebox.

Maar: ACTING-out-of-the-box.
En

dat maakt ze ook uitermate geschikt voor levendige

interventies tijdens het event.

Daarom:

als je een meeting rustig kabbelend richting een

logo ontworpen iov Douwe Egberts

vooraf geformuleerde uitkomst wilt dirigeren, verzeker je
er dan van dat er geen

We

Koppoters

in de zaal zitten.

zullen de opdrachtgevers en plaatjes voor zichzelf laten spreken.

Ed

de

Besten,

“Wij

hebben een paar keer met volle tevredenheid samengewerkt met

directievoorzitter van

een beeld meer dan woorden.
samenvatten.

Hierdoor

Hij

Rabobank Salland:
Albert Jan. Soms

zegt

kan met simpele tekeningen een discussie met een kwinkslag

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 betrokken geweest bij de

vormgeving (letterlijk en figuurlijk) van
een cultuurtraject.

Nienke Lokhorst,
“Albert Jan Rasker

initiatiefnemer en eigenaar

heeft een heel creatieve kijk op de wereld.

Coachloper.nl

Eentje

die mij inspireert.

Ik

vind

slim, spitsvondig en hij brengt wezenlijke thema’s met humor.”

Voor Coachloper

heeft

Koppotersverslagen
Tijdens

Albert Jan

gemaakt.

Ook

bij verschillende grote coaching netwerk events

heeft hij het programmaboekje van cartoons op maat voorzien.

het laatste event heeft hij coaches zichzelf met behulp van

voorhouden met de

Koppoterpitch. Nieuwsgierig?

Koppoters

een spiegel laten

‘m

Yvette Stemerding,
“De

initiatiefnemer

Salland Academy.

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 platform met aanbod voor persoonlijke ontwikkeling, mogelijk gemaakt

door organisaties en opleiders uit

Salland.

Roland Keja,
“Wie

hoofdredacteur

Stichting Olijf:

voor een magazine een creatieve cartoon nodig heeft, is bij

aan het goede adres.

Voor Stichting Olijf (en

Albert Jan Rasker

meer dan

haar magazine) heeft hij in ieder geval treffende

cartoons uit zijn pen getoverd!”

Albert Jan

heeft voor

Stichting Olijf,

gynaecologische kanker,

die belangen behartigt van (ex-)patiënten met

Koppoterverslagen

cartoons voor haar magazine.

De

gemaakt tijdens diverse events.

Daarnaast

maakt hij

uitdaging zit er vooral in om zware thema’s op een luchtige,

humoristische wijze weer te geven.

Albert

jan

Rasker

In 4 woorden:
Kunst, coach, sport & papa
In 12 woorden:
Ik kijk overal iets anders
tegenaan en zo help ik

jou verder!

elke dag verse koppoters op https://www.facebook.com/koppoters/
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