
JOHAN IN DE SPOTLIGHTSSSSSSSSSSS! 

Hallo, ik ben Johan, 54 jaar, getrouwd met Linda, we hebben twee zonen: 
Daan (17) en Raf (15) en een hond. Ik heb 28 jaar bij KPN en Getronics 
gewerkt in 15 verschillende funcMes, vanuit 10 verschillende locaMes in 
het land en heb 20 managers ‘versleten’. Ik heb veel geleerd op het vlak 
van persoonlijke ontwikkeling en succesvol samenwerken met IT als 
basis. In 2019 ben ik op zoek gegaan naar een baan die zowel fysiek 
dichterbij Nederweert ligt als ook persoonlijk dichter bij mezelf ligt. Die 
heb ik gevonden bij The DOC. Ik hou van innoveren en co-creëren met 
het WE ARE DECODE team om samen te kunnen blijven leren en 

ontwikkelen. 
Ik streef naar vitaliteit en ga dagelijks wandelen, fietsen of hardlopen (eigenlijk meer joggen ;-)). Ik 
hou van lekker eten en tracht dat gezond te doen. Verder maken we graag uitstapjes met het gezin, 
familie en onze ‘Vage Bekenden’ vriendengroep. 

Johan! Meteen met de deur in huis: alles kan en alles mag. Wat staat er dan nu ab-so-luut 
bovenaan jouw bucketlist? 
Ik zou het gaaf vinden om ooit eens een TED Talk te geven om anderen te kunnen inspireren en 
moMveren met mijn inzichten en ervaringen. Ik hoef alleen nog maar even een goed verhaal te 

verzinnen 😉   
 
Wie is jouw állergrootste voorbeeld en waarom? 
Steve Jobs! Zijn andere manier van denken spreekt mij nog steeds aan: 
Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square 
holes… the ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree 
with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change 
things… they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see 
genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones 
who do. 
— Steve Jobs, 1997 

Welke app zou jij nú willen ontwikkelen om de wereld een klein beetje beter te maken? 
Ik zou een digitale buddy app maken die mensen helpt op het vlak van PosiMeve Gezondheid zoals 
door het InsMtute for PosiMve Health (iPH) mooi is omschreven. Deze buddy leert jezelf beter kennen, 
helpt je om beter samen te kunnen werken met anderen, en brengt je in omgevingen waar je zelf 
kunt groeien en anderen kunt helpen. 
 
BOEM. Je bent betoverd en je bent opeens de beste moOvaOonal speaker van de wereld. 
Er ziPen 100.000 mensen in jouw zaal. Over welk onderwerp gaat jouw lezing? 
Over het goede en vitale leven in deze uitdagende Mjd. Hoe moderne technologie je kan 
ondersteunen om ‘oude’ deugden als wijsheid, moed, maMgheid en rechtvaardigheid in de prakMjk te 
brengen. Een inspirerend verhaal over meer zingeving, hoop en liefde. 
 
Als je één vraag zou mogen stellen aan een alleswetend iemand: welke vraag zou dat zijn? 
Wat is de essenMe van ‘de mens’?

https://www.iph.nl/

