Handleiding Martijn voor beginners

Hmmm... allemaal leuk en aardig, zo´n Martijn
Aslander, maar wat moet ik daar mee of wat kan ik
daar mee?
Je bent via via, of wellicht zelfs door mij verwezen
naar deze site.
Afgelopen jaren heb ik gemerkt dat mensen me voor
de verkeerde zaken benaderen, of verkeerde verwachtingen hebben over hetgeen ik doe of zou kunnen
doen.
Het boekje over Elvenstone, en het artikel op de
pagina "over Martijn" zou al aardig houvast moeten
bieden.
Toch merk ik nog steeds dat het voor veel mensen
nog niet helemaal duidelijk is. Ter lering ende
vermaeck dan nog maar wat tips:
Ik ben niet te huur. Ik vindt het geweldig om leuke
dingen te doen met leuke mensen. Ik werk graag mét
mensen, en niet vóór mensen. Het liefst werk ik aan
uitdagingen of los ik problemen op. Ik ben niet gratis,
alleen laat ik het al dan niet sturen van een rekening
aan jou over, omdat ik vind dat jij degene bent die
bepaalt of ik "van waarde" ben geweest.
Mijn tijd is beperkt. Ik ben met heel veel verschillende
zaken bezig, die veel tijd en inspanning vergen.Soms
ben ik wel in 80 (!) projecten tegelijk betrokken. Om
die reden heb ik "spreekuurdagen" ingevoerd in
diverse hoeken van het land, zodat ik een hoop
reistijd bespaar. De data en steden staan in de
agenda op deze site. Hoe duidelijker ik in een mail
kan ontdekken wat je van me zou willen, hoe beter ik
kan inschatten of het iets is voor mij of voor iemand
die ik ken. Afhankelijk van mijn beschikbare tijd en
prioriteit besluit ik dan hoe snel ik je kan ontmoeten,

want dat doe ik graag!
Wat ik te bieden heb is toegang tot andere mensen
die je verder zouden kunnen helpen, ik heb
rechtstreeks toegang tot een paar duizend mensen
in heel veel vakgebieden. Daarnaast beschik ik over
veel informatie en kennis, en kom ik daardoor vaak
op leuke ideeen. Ik heb gemerkt, dat ik met name
goed ben in het veranderen van het perspectief van
een situatie, waardoor er snel concrete, toepasbare
oplossingen komen.
Ik doe niets! Ik fungeer als "doorgeefluik" Mensen
denken vaak dat ik na een gesprek van alles ga
doen, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd
voor. De echte waarde die ik lever ontstaat tijdens
het gesprek, en daarin ben ik dan ook het krachtigst.
Dit wil helemaal niet zeggen dat ik ik het niet leuk
vindt om in de dynamiek van een leuk project te
zitten, maar daar beslis ik graag zelf over, gedurende
de hele fase van het traject. Om die reden ben ik dus
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ook niet te huur, ik ben gehecht aan mijn vrijheid! In
de praktijk doe ik nog steeds een hoop, en daarom
wil ik er niet teveel bij doen, integenstelling tot de
mensen aan wie ik je doorverwijs, die vinden het
namelijk HEEL erg leuk om van alles toe doen, en
zijn daar vaak ook heel erg goed in.
Mensen die authentiek zijn en echt iets willen worden
sneller geholpen dan mensen die zoekende zijn en
geen duidelijke focus hebben op wat ze willen. Ik ben
geen trainer of coach, maar help graag mensen een
stapje verder. Hoe beter je weet wat je wilt en ervoor
wilt gaan, hoe verder ik kan helpen. Met sales of
bezuinigingen heb ik niets, hulpvragen op dit vlak ga
ik doorgaans uit de weg. Verder zet ik geen letter op
papier. Papier leidt mijns inziens zelden tot dynamiek, en daar ligt mijn passie.
Ik droom! Feit en fictie lopen bij mij nogal eens doorelkaar. Door het combineren van informatie en
kennis verwerf ik inzichten op basis waarvan ik vaak

een "gedroomd" beeld heb van de werkelijkheid. Dit
beeld onstaat door alle gecombineerde stukjes
"zachte"-informatie uit mijn dagelijke werkelijkheid.
Bijna altijd ben ik hierdoor in staat om schijnbaar
onmogelijke oplossingen te creeeren, omdat ik blijkbaar toch aardig kan inschatten wat binnen het
netwerk mogelijk is. Mocht je op basis van dit stukje
ernstige bedenkingen of vragen hebben, mail me
dan graag, dan licht ik het toe.
Ik ben niet de baas van Elvenstone. Elvenstone is
een enorm netwerk van met elkaar verbonden
mensen. Via deze mensen kun je in contact komen
met andere mensen, en ik ben er één van.

