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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, 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. ”

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 Koppoters een Zeer nAdruKKeliJKe rol spelen. 
de comfort Zone mAg dAn even Buiten gAAn spelen.



pArAdigm Hunting
cArtoonisten 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. dAt doen de Koppoters ooK. mAAr ZiJ gAAn veel verder. 
en dieper. de Koppoters lAten voorAl Zien wAt er in Hun ogen (en oren) niet BesproKen wordt. 
Ze lAten ZicH niet giJZelen door de AgendA vAn Het event. Koppoters HAnteren een eigen logicA 
wAArin de stAtus quo niet BestAAt. en 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 
voorAf geformuleerde uitKomst wilt dirigeren, verZeKer Je 
er dAn vAn dAt er geen Koppoters in de ZAAl Zitten.

we Zullen de opdrAcHtgevers en plAAtJes voor ZicHZelf lAten spreKen.

logo ontworpen iov Douwe egberts



ed de Besten, directievoorZitter vAn rABoBAnK 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 BetroKKen geweest BiJ de 
vormgeving (letterliJK en figuurliJK) vAn 
een cultuurtrAJect.



nienKe loKHorst, initiAtiefnemer en eigenAAr coAcHloper.nl
“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.”

voor coAcHloper Heeft AlBert JAn BiJ verscHillende grote coAcHing netwerK events 
KoppotersverslAgen gemAAKt. ooK Heeft HiJ Het progrAmmABoeKJe vAn cArtoons op mAAt voorZien. 
tiJdens Het lAAtste event Heeft HiJ coAcHes ZicHZelf met BeHulp vAn Koppoters een spiegel lAten 
voorHouden met de KoppoterpitcH. nieuwsgierig?



Yvette stemerding, initiAtiefnemer sAllAnd AcAdemY.
“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 plAtform met AAnBod voor persoonliJKe ontwiKKeling, mogeliJK gemAAKt 
door orgAnisAties en opleiders uit sAllAnd.



rolAnd KeJA, HoofdredActeur sticHting oliJf: 
“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, die BelAngen BeHArtigt vAn (ex-)pAtiënten met 
gYnAecologiscHe KAnKer, KoppoterverslAgen gemAAKt tiJdens diverse events. dAArnAAst mAAKt HiJ 
cArtoons voor HAAr mAgAZine. de uitdAging Zit er voorAl in om ZwAre tHemA’s op een lucHtige, 
HumoristiscHe wiJZe weer te geven.
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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/


