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MAASTRICHT – Nicoline Wisse Smit is 

communicatiestrateeg. Centraal bij haar staat 

oprechte verbinding. Met overtuiging moedigt 

ze organisaties aan tot werken vanuit het hart. 

De Gulpener Bierbrouwerij voelt zich thuis bij 

die ziens- en vooral ook werkwijze. Tijd voor een 

gesprek dus met deze inspirerende vrouw over 

de liefde in haar vak. We ontmoeten Nicoline, 

heel toepasselijk, op het Onze Lieve Vrouweplein 

in Maastricht.

“Fijn, maar wel zoeken”, zo omschrijft ze het 
punt waar ze op dit moment staat in haar leven. 
“Delen en verbinden vormen de rode draad. 
Relaties dus. Branding begint bij het hart van 
de organisatie. Vanuit het hart wakker ik het 
vuur aan en help ik een organisatie om de vonk 
te doen overslaan naar de klant. Veel bedrijven 
lijken de belofte die ze maken in de positionering 
niet altijd waar te maken. Je ziet dat bijvoorbeeld 
terug in het personeelsbeleid. Wanneer men 
gedwongen afscheid neemt van werknemers, is 
er vaak wel oog voor het financiële, maar niet 
altijd voor het menselijke aspect. Het belang van 
bijvoorbeeld de aandeelhouders lijkt dan opeens 
niet in het verlengde te liggen met de belofte van 
het bedrijf aan klant en werknemer. Als je als 
bedrijf oprecht doet wat je zegt, dus als je het 
ook echt meent, verandert dat. Wanneer belofte 
en belang in elkaars verlengde liggen ontstaat er 
meerwaarde.”

V E R R A S S E N D  /  “Als je kijkt naar de 
behoeftepiramide van Maslow, zit het met de 
fysieke behoeften (primaire biologische behoefte 
en bestaanszekerheid) binnen organisaties 
meestal wel goed. Bij de derde laag gaat het 

Ni c o l in e  Wis se  Smit  w il  p ro fes s o r  in  de  l i e f de  worden :

“Werken vanuit het hart”

mis. Dit is de laag die de behoefte aan sociaal 
contact invult, zoals liefde en ergens bij horen. 
Zakelijk lijkt dit een ondergeschoven kindje. 
Kort je hand op iemands arm laten rusten, 
de persoon aankijken en vragen hoe het gaat, 
vertelt zoveel meer dan een formele vraag. Daar 
kun je als organisatie je voordeel mee doen. 
Bovendien draagt het gevoel er toe te doen en 
meer te zijn dan een nummer bij aan het geluk 
van medewerkers. Het is bewezen dat geluk voor 
meer omzet zorgt, 66% minder uitval door ziekte 
en 300% meer innovatiekracht.” 

“Ik bestudeer de 
liefde”

Nicoline raakt op dreef: “Het principe van oprechte 
aandacht geldt ook voor klantcontact. Hoe leuk is 
het als iemand in de winkel met je mee loopt als 
je vraagt waar de kroepoek staat en die persoon 
verklapt zelf die Balinese kroepoek heel lekker te 
vinden. Én vervolgens geeft hij je die ook nog als 
cadeau bij je eigen keuze. Ander voorbeeld: ik sta 
op de groenteafdeling, komt er een mevrouw met 
een huilend kind naar binnen. In het script van de 
verkoper staat dat hij op dat moment ‘goedendag’ 
moet zeggen. Maar ik vraag me dan af: waarom 
krijgt dat kind geen banaan? Het is prettig voor de 
andere klanten als het kind stopt met huilen en 
het levert iets op. De moeder zal namelijk verrast 
zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen in zo’n geval 
ter plekke 15% meer uitgeven. Dat gebeurt als je 
mensen positief verrast vanuit het hart. Dus die 
banaan moet niet in het verkoopscript, maar wel 
de liefdevolle, verrassende bejegening.”
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C O R R E S P O N D E N T I E  /  In 2012 raakte Nicoline 
definitief in de ban van de liefde. Sindsdien is zij 
gedreven om organisaties te helpen bij het werken 
vanuit het hart. Hiertoe ontwikkelde ze in 2014 het 
CoLove-Principe. Leven en werken liggen meestal 
in elkaars verlengde. Dat zal bij Nicoline niet 
anders zijn, dus vragen we haar recht op de vrouw 
af: hoe zit het met de eigen liefde? Ze glimlacht. 
“Ik was 10 jaar vrijgezel met af en toe een relatie. 
Mij 100% binden deed ik niet. Dat voelde nooit 
eenzaam, maar er kwam een moment dat ik 
dacht: ik wil straks op een bankje zitten en met 
iemand kunnen terugkijken op herinneringen. 
Uit nieuwsgierigheid naar mezelf en het besef 
samen met iemand oud te willen worden, ben 
ik brieven gaan schrijven aan ‘de liefde’. In 
één van de brieven heb ik ‘de liefde’ bedankt 
voor haar geduld. De brieven heb ik aan enkele 
vrienden gestuurd en ik kreeg gave reacties terug. 
Uiteindelijk zijn ze terecht gekomen op de website 
minnebrief.nl. En toen gebeurde het. Enkel door 
mij open te stellen voor ‘de liefde’, stond mijn 
liefde opeens voor me. Achteraf denk ik dat ‘de 
liefde’ onbewust al de hele tijd op mij wachtte. 
Grappig genoeg hebben we de eerste maanden 
enkel met elkaar gecorrespondeerd. Dat vormt 
het fundament van onze relatie.” 

werken vanuit het hart. Een relatie met de klant 
aangaan vanuit oprechte verbinding. Ooit hoop ik 
mezelf professor in de liefde te mogen noemen. 
Daartoe studeer ik de liefde. Ondertussen heb 
ik stapels boeken, zit mijn computer vol met 
artikelen, word ik gevraagd als spreker en praat 
ik intensief met mensen. Het lijkt erop dat ik niet 
de enige ben die gelooft in de kracht van liefde 
op de werkvloer. Opeens kom ik elke dag wel een 
artikel tegen over liefde in organisaties. Waar 
passie lange tijd het modewoord was, maakt de 
wederkerigheid van liefde het echte verschil.”

Lezersservice:
http://www.nicolinewissesmit.nl/
http://www.minnebrief.nl/
http://colove.nl/

Tekst: Jo Janssen / Foto’s: Rob Oostwegel

“Geluk zorgt voor 
meer omzet”

H E T  V E R S C H I L  /  Mooi verhaal. En toen? 
Nicoline: “Enkele brieven zijn door bekenden 
van mij voor de camera voorgelezen. Wie ik 
maar vroeg, beroemd of niet, was bereid om een 
brief aan de keukentafel voor te lezen. Daardoor 
realiseerde ik me hoe sterk liefde is. Dat als je 
uit naam van de liefde iets vraagt, mensen zich 
openstellen en willen bijdragen. Ik wist: hier wil ik 
iets mee. Dat is de opmaat geweest naar wat ik nu 
doe. Naar het aanmoedigen van organisaties tot 

50 VERHALEN 
“Voordat je het weet zit al je tijd in het 
ontwikkelen van modellen voor bedrijven. 
Gaaf werk, maar om me te blijven 
verdiepen in alle facetten van de liefde, 
heb ik een project bedacht waarbij ik in 
50 weken 50 landen bezoek. Ik wil liefde 
bestuderen vanuit verschillende culturen. 
Ik ga er aan de bar zitten en gewoon 
praten. Dat kan heel goed over eten gaan. 
Ik bedoel: de zintuiglijke beleving van 
Nederlanders en Italianen bijvoorbeeld 
is nogal verschillend. Of: je zult maar 
een Française zijn en je mag na het eten 
de rekening delen onder het mom ‘going 
Dutch’. Die raakt in paniek! Of over flirten 
met een boerka. Daarover ga ik straks 
bloggen, waarna ik er met een uitgever 
een boek van samenstel.”

< Nicoline Wisse Smit: “Als je uit naam van de 
liefde iets vraagt, stellen mensen zich open en 
willen ze bijdragen.”


