
Drumwerk komt naar iedere  
door u gewenste (mits geschikte) 

locatie. Naar keuze kunnen de 
drumstokken cadeau gedaan 

worden aan de deelnemer, 
 eventueel voorzien van de 

 bedrijfsnaam en/of het thema 
van het evenement. De workshop 

kan ook in het Engels worden 
gegeven.

Drummen werkt

S
teeds vaker kwam het idee daarna terug 
in zijn gedachte: een drummend lichaam 
is als een goedlopende organisatie. De 
vier ledematen moeten net als afdelin-
gen van een bedrijf efficiënt worden 

 gecoördineerd en goed worden aangestuurd. Laat 
ze – los van elkaar, maar rekening houdend met 
elkaar – op het juiste moment de juiste taak uit-
voeren en er ontstaat een ritme. “Zou een mana-
ger van een team zich ook af en toe een drummer 
voelen die de zaak moet laten swingen?”, vroeg 
hij zich af. 

De beslissing, twee jaar geleden, om zijn idee om te 
zetten in een plan van aanpak was puur gevoels-
matig, maar noodzakelijk. Dit moest gebeuren! 
Na een pilot met kennissen, volgden gesprekken 
met organisatie deskundigen, managers en coaches. 
Het vertrouwen in zijn idee groeide, de metafoor 
bleek te werken. Investeringen werden gedaan: een 
website, zes drumstellen, verrijdbare kisten voor 
het vervoer, een bus met aanhanger. “Ik wilde niet 

met sambaballen op stap, maar mijn verhaal on-
dersteunen met echte drum stellen.” De logistieke 
nadelen daarvan nam hij voor lief: “De deelnemers 
moeten wel een echte drumervaring opdoen tijdens 
de workshop.” 

Begin 2007 stond alles op de rails en was ‘Drum-
werk’ geboren. Spoedig kwamen de eerste aanvra-
gen voor workshops binnen, inmiddels zo’n 180. 
Dat ‘Drumwerk’ o.a. ING, Unilever, T-Mobile, 
TNT, Rabobank, Endemol en NS Reizigers  tot 
zijn terugkerende klanten mag rekenen, veroor-
zaakt nog regelmatig een brede glimlach. “Niets is 
leuker dan mensen te laten ervaren hoe swing ont-
staat in de samenwerking en dat het  bereiken van 
swing in het team enorm veel energie  oplevert.” De 
reactie van een deelnemer: “We hebben in het ver-
leden wel eens vaker om de tafel gezeten met een 
coach, maar nu voelen we het veel beter. Het is zo 
simpel maar ook zo treffend”, ziet Joost als een 
groot compliment. ‘Drumwerk’ is dan ook niet 
 onopgemerkt gebleven. Verschillende organisatie-

trainers vonden een kapstok voor hun verhaal in 
de vorm van de workshop. 
Joost: “De link tussen trommelen en communica-
tie is natuurlijk geen uitvinding van ‘Drumwerk’, 
wel is  de opzet (met echte drumstellen) vernieu-
wend en het  basisidee authentiek.” ‘Drumwerk’ is 
ook absoluut iets anders dan de vele bestaande 
djembé-workshops. Het ‘schakel in de ketting’ ver-
haal komt met deze methode beter aan het licht, 
dan wanneer je met zijn allen hetzelfde ritmische 
patroon slaat op een trommel. Elke teamrol valt te 
vertalen naar een onderdeel van het drumstel.”
“Nooit leerde ik zoveel als in de afgelopen twee 
jaar!”, vertelt Joost verder. “Was mijn leven als 
drumdocent en drummer in vele producties dan zo 
saai? Nee, dat zeker niet, maar met ‘Drumwerk’ 
ben ik een wereld binnengestapt die ik niet kende 
en waarin ik me bijzonder thuisvoel!” 

DRUMWERK 
Joost van Bergen en Henegouwen, Oegstgeest
M (06) 30 38 27 02, W www.drumwerk.nl

Zo’n zeven jaar geleden, tijdens een optreden in Carré, merkte Joost van Bergen en 
Henegouwen dat zijn lichaam, ondanks de nodige zenuwen, gewoon doordrumde. Als 
een geoliede machine! Het idee was geboren. Nu geeft hij zijn kennis en gevoel door aan 
teams, zodat ook zij swingend kunnen functioneren, op het ritme van hun organisatie!

ook voor úw team!
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