
Ik ontdekte al snel dat ik meer wilde. Leidinggeven. Later ben ik er 

daarom bedrijfskunde bij gaan doen. Bert heeft me altijd gestimuleerd. 

Nu zit ik in Den Bosch. Een geweldige en drukke baan. Ik ben echt 

van de inhoud, ik houd van de complexiteit van het sociaal domein, 

ik houd ervan om over nieuwe groepen na te denken. Hoe kunnen we 

hen helpen? Neem bijvoorbeeld de Eritreeërs. We horen overal hoe 

complex deze groep is, maar we hebben onlangs een groot aantal 

van hen in de logistiek kunnen plaatsen. En dat gaat heel goed. Dat 

geeft voldoening. 

In de drie kwartier van Weener XL terug naar huis laat ik mijn werk 

achter me. Op woensdag werk ik meestal thuis. Hier aan de eettafel 

of soms buiten aan het water. Kan ik ongestoord al mijn mails weg-

werken.

Ik geloof niet dat ik op mijn werk heel anders ben dan hier. Ik houd 

van een grapje. Mensen zonder humor, daar kan ik niet zoveel mee. 

Ik vind het wel belangrijk om zaken en privé gescheiden te houden. 

Ik heb zeker vrienden overgehouden aan mijn vorige banen, maar die 

vriendschap ontstond meestal pas na mijn vertrek. 

Nu ik wat ouder word, gebruik ik het weekend om echt bij te tanken. 

Varen met de boot, eropuit met de hond, eten met vrienden. Daarom 

hebben we deze grote eettafel. Ik heb zelf geen kinderen, mijn man wel. 

Ze wonen dichtbij en de kleinkinderen komen hier vaak zwemmen. 

Vandaar die kano in de tuin.

Dit is zo’n heerlijk huis op een unieke plek. Alles klopt hier. Dat heb-

ben we elf jaar geleden goed gezien toen we 

het nieuw kochten. In de winter gaat de open 

haard aan. Wijntje erbij. Heel luxe. Als ik zo 

om me heen kijk, ben ik wel trots. Trots dat ik 

het zover geschopt heb. We hebben er ook heel 

hard voor gewerkt.”  

'Privédomein' verschijnt afwisselend met de
interviewserie 'De andere kant van het loket'.

tekst Jessica Maas   beeld  niels blekemolen

“Als ik thuiskom, word ik altijd enthousiast begroet door Bliksem, onze 

hond. Het eten staat meestal klaar en ik kan zo aanschuiven. Mijn 

man is gepensioneerd en houdt van koken. Soms gaan we meteen het 

water op. ‘Hup, pak je jas, we gaan’, zegt Bert dan. We stappen vanuit 

de achtertuin in de sloep. Je zit zo op de Heeswijkse Plas en dan leggen 

we een stuk verderop aan bij een restaurantje. Dat is fijn thuiskomen. 

Ik ben zelf opgegroeid in de polders bij Nijmegen, als kind speelde ik 

in de uiterwaarden. Dat weidse uitzicht heb ik nodig. Juist omdat ik 

een zware baan heb.

Ik heb altijd veel gewerkt, gestudeerd. Hoe vaak Bert niet ’s avonds laat 

eten of wat lekkers naar zolder heeft gebracht. Naast mijn fulltime-

baan heb ik m’n MBA gehaald. Dat was echt pittig. Waar die ambitie 

vandaan komt? Ik ben de oudste van vier en heb me altijd moeten 

bewijzen. Mijn vader was kapper, mijn moeder huisvrouw. Een slimme 

vrouw, maar ze wilde nooit met het hoofd boven het maaiveld uitste-

ken. De huishoudschool was prima voor meisjes. Gelukkig – dankzij het 

advies van een leraar op de lagere school – kon ik toch naar de havo. 

Ik had makkelijk vwo gekund. Daarna heb ik de sociale academie in 

Arnhem gedaan en ben ik gaan werken als jongerenwerker in de wijk 

Kanaleneiland in Utrecht.
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Werken in de stad, wonen in het 
groen. Op de terugweg naar Cuijk 

maakt Leida Rasing, plaatsver-
vangend directeur van Weener XL 

Werk en Inkomen in Den Bosch, 
haar hoofd leeg. Varen op de 

Heeswijkse Plas helpt ook.

‘Dit weidse 
uitzicht 

heb ik nodig’
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