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Voor Karen Visser, gekozen als netwerkster van het jaar 2022. 
 
Karen was al vier keer door het VNR genomineerd, vanwege al je 
talenten en dit keer met veel stemmen gekozen. Gefeliciteerd! 
 
Je bedrijf heet “New Broom”; ofwel nieuwe bezems vegen schoon.  
Je richt je op het trainen van professionals om samen met hen een 
effectieve en efficiënte manier van werken te ontwikkelen die goed 
bij hen past. Om een prettige werkdruk, de juiste energie en het 
vermijden van stress te verkrijgen. Overzicht en structuur in de 
werkdag, grip op tijd en taken.  
Een passende methode, of manier  ontwikkelen waardoor er slimmer 
gewerkt kan worden en de productie op een hoger plan komt. 
 
Daarnaast kan het van belang zijn om de werkplek te bekijken: is die 
geordend of is het een visuele chaos. 
 
Je schreef het boek “Vandaag begin ik echt”. Vooral voor zzp’ers een 
uitdaging om met dit boek aan de slag te gaan. Uitstelgedrag kan dan 
maar zó op de loer liggen. 
 
Daarnaast hebben we tegenwoordig met een overload aan 
informatie te maken. Om hier goed mee om te leren gaan schreef je 
het boek ”Infodetox” en vertel je hierin hóe de informatie te filteren, 
om meer overzicht te krijgen en te focussen op waar al die informatie 
vandaan komt en welke hiervan echt belangrijk is voor haar of hem of 
hen. 
 
Sinds de Covid werken we ook “hybride” en ben je gaan adviseren 
over effectief en efficiënt thuis werken, in plaats van hoe te 
overleven in de kantoortuin. Ook wel een interessante omschakeling 
waar we met zijn allen nog steeds midden in zitten. 
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Dit soort ontwikkelingen kun jij snel op inspelen en…. hebben we hier 
nu met een nieuwe BN’er te maken? 
 
Op jouw site vond ik afbeeldingen van hersenspinsels,  kronkelingen, 
voor het weergeven van hoe moeilijk het soms is voor een 
professional om zich goed te manifesteren en helderheid te hebben 
in haar/zijn/hen functioneren. 
 
In het speldje heb ik dat weergegeven door donkere zilveren 
hersenspinsels die op een blik liggen en die niet makkelijk zijn te 
ontwarren. 
Het achterste blik waar alle wirwar óp is geveegd met die bezem van 
“New Broom” 
En dan daarboven, ben  jij Karen, weergegeven  in de vorm van een 
jade edelsteentje en laat je je “blik “ hierover gaan, het blik schoon 
veegt en er een mooi helder en leeg gepoetst blik over blijft, welke ik 
er vóór heb geplaatst. 
Een heldere, goed werkbare toekomst ligt open. 
 
Ik heb voor een jade steentje gekozen, omdat je twee kinderen uit  
China hebt geadopteerd en deze steen in China wordt gevonden en 
er veel mooie sierlijke voorwerpen van worden gemaakt. 
Ik hoop dat het speldje je aanspreekt. 
Ik heb het met plezier voor je gemaakt. 
 
Nogmaals van harte gefeliciteerd en veel succes voor de toekomst. 
 
 
Will de Heij. 
             
 


