
JORD DRONTMANN ONTDEKT ALS MODERN WERKENDE ZICHZELF EN 

DE WERELD 

Onlangs was ik te gast bij Avans Hogeschool  in Den Bosch voor een 

bijzondere Nive Workshop ‘Pionier - Vernieuwing en waardecreatie’. 

Na die mooie ontmoeting tussen bedrijfsleven en onderwijs sprak ik 

twee ondernemende studenten: Spijk Geene en Eva Zelle. Ze vertelden 

hoe Spijk’s vakantie leidde tot het opzetten van een verkoopkanaal 

voor onderbroeken, Boxrs4ALL , voor jongens in Tanzania. Tegelijk 

tipten ze mij contact op te nemen met een jongere die ook buiten 

Europa aan het ondernemen is. Het is Jord Drontmann (20). Hij heeft 

een half jaar meegevaren op een driemaster van School at Sea. Tijdens het zeilen is hij zichzelf 

tegengekomen en zet zich nu in voor beter onderwijs in Nepal. 

Waardecreatie door ‘handen uit de mouwen’ 

Ik ontmoet Jord eind oktober in Rotterdam, waar hij inmiddels zijn tweede jaar MBO Commerciële 

Techniek volgt. Hij blijkt daar niet zonder kleerscheuren gekomen te zijn. Het kan niet anders dan een 

tussenstop zijn voor een uitdagende toekomst, wanneer je hoort hoe hij zich heeft ontwikkeld om 

zijn ziel en zaligheid te geven voor kinderen in Nepal.  

Hij vertelt hoe hij in Nepal terecht is gekomen en nu via de Diyalo Foundation Nederland het 

onderwijs in Nepal wil verbeteren. De stichting gaat Nederlandse studenten de mogelijkheid bieden 

om een prachtige levenservaring op te doen in Nepal. Het brengt ze in contact met hun diepste 

drijfveren, hun talenten en ambities en bereidt ze op die manier voor op de arbeidsmarkt. 

 

Voor het echte ‘handen uit de mouwen werk’ gaat Jord tot de zomer van 2018 in Nepal bij de scholen 

Mude en Sewaleung werken, om voorbereidingen te treffen voor de komst van Nederlandse 

studenten. Maar voor het zover is organiseert hij op 10 december een benefietveiling in Rotterdam. 

 

Vanuit slechte schoolervaring de wereldzee op 

Jord wordt in Groningen geboren en kan als kleine turf in een 

landelijk omgeving boomhutten bouwend doen wat hij leuk vindt. 

Het verkeert helaas al op 5-jarige leeftijd wanneer het gezin 

Drontmann verhuist naar de stad en naar een school hem niet 

past, mede omdat hij dyslectisch blijkt te zijn. Jord moest tegelijk 

naar zwemmen, cello les, school en voetbal. Het moeten 

frustreerde hem. Integreren op een school blijft een probleem, 

geplaagd door depressie en agressie-therapie. Op vakantie met 

het gezin geeft Groningen en het zeilen op de Waddenzee weer 

kortstondig rust, maar eenmaal terug in de stad zijn het 

verkeerde vrienden die zijn stemming bepalen en hem nog belagen ook. Een privéschool biedt in 

zekere zin een oplossing, maar het kunnen omgaan met hiërarchie is niet Jord’s ding. Nadat hij is 

blijven zitten op een HAVO/VWO en een HAVO-school moet het roer om.  

 

Jord komt in contact met School at Sea (SAS, voor persoonlijkheids- en leiderschapsontwikkeling) en 

gaat met een leerplichtvrijstelling expeditie-varen op een Tall Ship over de Atlantische Oceaan en 

doet tegelijk een LOI-opleiding voor staatsexamen. Samen met andere scholieren verkent hij nieuwe 

kusten en culturen voor het toepassen van wat je leert. 

 

http://www.nive.org/bijeenkomsten/website-2013/5-oktober-2017
https://www.boxrs4all.nl/
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/diyalo-foundation-nederland/laatst-geplaatste-hulpvragen
http://www.schoolatsea.com/
http://www.schoolatsea.com/


Na die ervaring komt er een nieuwe uitdaging op Jord’s pad. In Nepal 

komt hij in contact met de Diyalo Foundation Nepal (DFNepal), een 

stichting die zich bezighoudt met Educatie (scholen bouwen als 

leeromgeving), Energie (communities vormen voor  economische - en 

persoonlijke ontwikkeling) en Agriculture (hulp voor het doorbreken 

van de armoede-cyclus). Een belangrijke speler voor hem wordt de co-

founder Surya Karki van DFNepal. Hij ontmoet hem na een zware off-the-road busreis in Oost Nepal.  

Surya had een fonds gekregen om 60 scholen te bouwen, met de United World School als belangrijke 

partner om het basisonderwijs te gaan verzorgen. 

Jord gaat aan de slag met 3 weken afgraven voor een schoollocatie en krijgt 60 Nepalezen en een 

aannemer aangewezen voor hulp. Hij vertrekt pas naar Nederland als het dak van de school er bijna 

op zit. Er is dan een voorbeeldschool gerealiseerd en Jord voelt zich weer de gelukkige kleine 

huttenbouwer uit Groningen! 

 

Ontknoping voor Nepalese én Nederlandse jongeren 

Uiteindelijk haalt Jord in mei 2016 zijn Staatsexamen Mavo (Techniek), waarna hij de stap zet naar 

zijn huidige MBO-studie Commerciële Techniek. Jord’s frustrerende zoektocht naar een hem passend 

onderwijs krijgt na zijn School at Sea en Nepal-ervaring een ontknoping, als hij SAS mede-student 

Marijn Götzenberger weer ontmoet. 

Marijn (inmiddels secretaris van Diyalo Foundation Netherlands) verwoordt Jord’s idee dat leidt tot 

de genoemde benefietveiling op 10 december a.s. in Rotterdam, voor extra faciliteiten in de 

Nepalese scholen. Tipgever Eva blijkt zich hiervoor met marketing/communicatie bezig te houden. 

Voor de vervolgaanpak is er een partnership ontstaan met de Diyalo Foundation.  Daarnaast wordt er 

aan een samenwerking gewerkt met andere diverse partijen. Dat is nodig omdat al duidelijk is dat er 

een documentaire gaat komen waar nu investeerders voor worden gezocht. Aan een toekomstig- en 

filmplan wordt momenteel ook hard gewerkt. Het doel is om jongeren ambassadeurs te laten zijn 

voor het verbeteren van scholen in Nepal. Inmiddels zijn er al een tiental jongeren/studenten 

beschikbaar die begeleid worden als ambassadeurs. Daarmee krijgen Nederlandse jongeren de kans 

belangrijke competenties als leiderschap, samenwerken en zelfbewustzijn te ontwikkelen. 

 
Jord kan niet wachten na 10 december as. af te reizen naar Nepal! 
 

Flair 

Tenslotte is de vraag wat dit levensverhaal nu in verband brengt met Werken In Netwerken.  

Jord toont onmiskenbaar eigenaarschap, het lerend werken vanuit eigen kracht/talent, het elkaar 

willen helpen en medeverantwoordelijk willen nemen voor een groter doel. Vaardigheden die passen 

bij de toekomst van werk. Wat een flair om zo ver over de grenzen van de reguliere arbeidsmarkt te 

denken én te handelen!! 

 

André Bruijn 

Gangmaker WIN Werkkring Westland 

https://www.diyalofoundation.org/
http://www.unitedworldschools.org/
https://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/diyalo-foundation-nederland/laatst-geplaatste-hulpvragen
https://www.diyalofoundation.org/

