In de schoenen van …… Minke van Boekel

Wie past deze schoen?
‘Mijn naam is Minke van Boekel. Ik ben 44 jaar, getrouwd en heb twee dochters van 6 en 7 jaar en
we wonen met zijn vieren in Berghem. Momenteel ben ik programmamanager bij ‘Brabant geeft
Energie.’

Minke wil de wereld graag een beetje
mooier maken, te beginnen bij Brabant!

Wat zei je vroeger dat je later wilde worden?
‘Vroeger toen ik klein was wilde ik altijd verpleegster worden, totdat ik erachter kwam dat ik niet zo
goed tegen bloed kan. Daardoor moest ik toch wat anders verzinnen. Uiteindelijk ben ik de studie
Rechten gaan volgen.’
Hoe verliep jouw loopbaan?
‘Tijdens mijn studie Rechten kwam ik voor mijn stage terecht in de financiële wereld. Na mijn
opleiding ging ik dan ook als jurist bij Van Lanschot Bankiers aan de slag. De jaren daarna switchte ik
naar Private Banker en Product Manager en na 10 jaar maakte ik de overstap naar
Interpolis/Achmea. Toen ik daar werkte gebeurde het volgende:

Op de school van mijn dochters worden ouders uitgenodigd om te komen vertellen over hun beroep.
Daardoor werd ik aan het denken gezet over wat ik daar wilde vertellen en ik besefte dat dit niet een
verhaal over een rechtsbijstandverzekering was. Dat gaf voor mij mede de doorslag om na 20 jaar
financiële dienstverlening de overstap te maken naar de duurzame dienstverlening. En hier ben ik
momenteel werkzaam als programmamanager bij de stichting ‘Brabant geeft Energie’. ‘
Zou je jezelf als een ondernemend type omschrijven?
‘Ja dat denk ik wel, ik ben vrij ongeduldig en ik kan moeilijk stil zitten. Dus ik zou mezelf in die zin wel
als ondernemend type omschrijven. Als ik niet aan het werk ben, dan vind ik het leuk om te
wandelen, knutselen met mijn meiden, een Netflix-serie te kijken met mijn man, bij te kletsen met
vrienden of naar het theater te gaan. Ook zit ik in de oudercommissie van school.’
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?
‘Een hond denk ik… dat zijn over het algemeen erg loyale beesten en zo zie ik mezelf ook wel. Ook
maak je als hond altijd de ander blij en dat is wat ik zelf ook erg leuk vind om te doen.’
Wat zou je in je leven verder nog willen bereiken?
‘Dat vind ik altijd lastige vragen. Ik vind het heel leuk om mensen met elkaar te verbinden. En ik maak
heel graag mensen blij. Voor mijn gevoel kan ik dat nu mooi combineren. Ik wil graag de wereld
mooier maken te beginnen bij Brabant en ik kijk wel wat er verder nog allemaal op mijn pad komt.
Hetgeen ik doe moet wel toegevoegde waarde leveren, ik zou niet zomaar iets doen als het voor
niemand betekenis heeft.’
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