
    AcAdemy® MAGAZINE / 2011170

Elke top vraagt om dezelfde vaardigheden

ir. Frits Vrijlandt

SPORT & MANAGEMENT

fritsvrijlandt@speakersacademy.eu

Topbergbeklimmer en inspirator Frits Vrijlandt behoort tot de selecte groep alpinisten die 

de hoogste toppen van zeven continenten heeft beklommen. Ook heeft hij op het dak 

van de wereld, de 8.848 meter hoge Mount Everest, gestaan. Vrijlandt combineert het 

expeditieklimmen met een carrière als interim-manager.

E“Ervaringen op het ene gebied kan ik 
rechtstreeks toepassen op het andere, 
en andersom. Ik ben ervan overtuigd dat 
mijn successen het resultaat zijn van mijn 
gedrevenheid, gedegen voorbereiding, 
focus en teamwork. Vaardigheden die 
voor leidinggevenden én teamspelers 
van cruciaal belang zijn”, aldus Frits 
Vrijlandt. “Bij het beklimmen van een 
berg kunnen ogenschijnlijk onbelangrijke 
beslissingen onomkeerbare gevolgen 
hebben. Vooruitdenken is dan ook van 
levensbelang, zowel in de voorbereidende 
fase als in de uitvoering. Je moet dan op 
de juiste momenten het maximale uit je 
mensen naar boven weten te halen.”

“Het expeditieklimmen brengt een mens 
terug naar de basis van zijn bestaan. 
Want wat drijft iemand om bewust te 
kiezen voor een riskante onderneming, 
waarbij succes onzeker is? Hoe overleef je 
de risico’s die inherent zijn aan die passie, 
zoals extreme koude, sneeuwstormen, 
de ijle lucht van de Zone des Doods? 
Hoe analyseer en interpreteer je deze 
risico’s? Maar ook: hoe blijven in extreme 
situaties je eigen emoties en die van je 
teamgenoten hanteerbaar? Teamleden 
kunnen uiteenlopende individuele 
doelstellingen hebben; hoe rijm je die 
met het doel van het team? Snel maar 
doordacht handelen betekent veelvuldig 

bewust risico’s nemen. Veiligheid heeft 
hierbij echter altijd prioriteit. En het moet 
ook nog leuk zijn”.

Vrijlandt, die in 2004 een koninklijke 
onderscheiding heeft gekregen voor 
zijn wereldwijde klimprestaties, spreekt 
inspirerend over zijn expedities, en 
laat zien hoe zijn ervaringen toe te 
passen zijn in de organisaties van zijn 
toehoorders. Frits Vrijlandt spreekt over 
motivatie, teambuilding, leiderschap en 
ondernemerschap.
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