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Tintelende titel?! 

 

 
 
Het helpt wanneer je iets moet onthouden als alle woorden dezelfde beginletters hebben. 
Ezelsbruggetjes en alliteraties maken dat dingen ons sneller bijblijven. Het wordt veelvuldig 
toegepast in leermethodieken, reclame, spreekwoorden en beleidskaders.  
Binnen vrijwilligersland hebben we het natuurlijk over de 6 B’s: Bezinnen, Binnenhalen, 
Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen. In Vlaanderen gebruiken ze overigens vijf V’s voor 
een kwaliteits- en zinvol vrijwilligersbeleid; de vijf fases die een vrijwilliger normaliter doorloopt: 
Vind, Verwelkom, Versterk, Verbeter en Vertrek. Een variatie daarop zijn de vier V’s van Vinden, 
Verbinden, Versterken en Verrassen.  
 
Even terug naar de B’s. Die worden veelvuldig gebruikt! Binnen de verkoop staan 6 B’s voor Branche, 
Bedrijf, Beleid, Beslissingsunit, Behoefte en Budget.  
Binnen de kraamzorg worden 6 B’s gebruikt voor Borsten, Buik, Baarmoeder, Blaas, Benen en 
Beleving: daar waar de kraamverzorgster alert op moet zijn. Binnen de B-to-B doorloop je 6 B’s 
voordat je contact gaat zoeken met een bedrijf om een afspraak te maken, en verdiep je je in 
Branche, Bedrijf, Beleid, Beslissingsunit, Behoefte klant en Budget.  
Integratie en inburgering gebruikt de B voor een methodiek voor doorlichting op toegankelijkheid: 
Bruikbaarheid, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid, Bekendheid, Begrijpbaarheid en 
Betrouwbaarheid . Al moet ik toegeven dat ik die lastig zou kunnen onthouden. Eveneens lastig vond 
ik vroeger het vak economie op de middelbare school. Ik kon debiteuren en crediteuren niet goed uit 
elkaar houden. “Debet is dokken, credit is cashen” hielp toen een klein beetje. Leren doe je overigens 
met je Hoofd, Handen en Hart. Dat vleeseters carnivoren zijn, onthield ik door er chili-con voor te 
denken!  
Nog verder teruggaand in mijn jeugd vermoed ik dat mijn eerste ervaring met dezelfde beginletter 
waarschijnlijk “Heerlijk, helder, Heineken” is, omdat dit eind jaren vijftig is bedacht en dit, als 
geborene eind jaren ’60, in het collectieve geheugen zit. (Ik vind bier overigens echt heel vies). Voorts 
predikte mijn moeder “Rust, reinheid en regelmaat”, waar Florence Nightingale als eerste over 
schreef als basis voor een algehele goede gezondheid. Een mooie tegenhanger voor Pasta, Patat, 
Pizza en Pannenkoeken waar kinderen doorgaans dol op zijn!  



Terug naar het heden: In het sociaal ondernemen heeft men het over de 3 P’s: People - Planet -Profit 
die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden.  
In één van mijn eerdere banen kwamen de A’s van projectmanagement voorbij: Aanleveren, 
Activeren, Afwegen, Afronden, Afstemmen.  
Je zou na het lezen hiervan bijna aan Vitamine “V” toe zijn: Vakantie Vitaminen met daarin veel Zon, 
Zee en Zorgeloosheid! Maar ik wil graag eindigen met alvast een Warm Welkom voor al onze 
congresbezoekers op 14 november!  
Reageren? Graag: voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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