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DROMEN VAN MORGEN
‘I think in terms of the day’s resolutions, not the years’

Henry Spencer Moor leerde ik kennen toen ik begin december door 

Yorkshire reisde. Zijn beelden spreken me – mede omdat het figuratief is 

–  in alle eenvoud en ruwheid aan. Zittend in een plaatselijke pub met een 

grote Guinness en pie voor mijn neus, zag ik bovenstaande quote van hem 

op een toiletdeur staan. Vrij vertaald: ‘Ik denk in termen van voornemens 

voor de dag, niet voor het jaar.’

Waan van de dag
Goede voornemens horen bij deze tijd van het jaar. Ook ik neem me altijd het 

nodige voor. Meer sporten, beter communiceren, loslaten van zaken. Zowel 

privé als zakelijk is er altijd wel iets voor verbetering vatbaar. Je kunt je er vast 

iets bij voorstellen. 

Bij The Attention Group streven we naar constante innovatie en we proberen 

altijd vooruit te denken qua investeringen. Maar al genietend van mijn biertje 

en pie liet de uitspraak op de toiletdeur me maar niet los. Want leven we eigen-

lijk niet vooral naar de waan van de dag? Zijn we niet vooral bezig met de plan-

nen voor morgen? En is dat erg?

Mijn compagnon Adriaan en ik zijn echt mensen van de vloer. Met als gevolg 

dat we als geen ander events, opdrachtgevers en gasten kunnen ‘lezen’ met 

onze ruim dertig jaar aan ervaring. We weten wat er nodig is om het verschil te 

maken en komen niet snel voor verrassingen te staan. Het dagelijkse werk en 

bezig zijn met het team en de gasten is wat ons hartje sneller laat kloppen. Dat 

sneller tikken van ons hart – de passie – daar zit ook onze zwakke plek.

Waardevolle kring
Daarom hebben we heel bewust enkele andersdenkenden en professionals om 

ons heen verzameld. Om ons te prikkelen, uit te dagen, verder te laten kijken 

en ons te bewegen die dagelijkse werkzaamheden zo nu en dan eens los te la-

ten. Gevraagd en ongevraagd. Ik krijg regelmatig een appje van iemand uit die 

waardevolle kring waarin ik erop wordt gewezen dat we afslagen missen of te 

veel meegaan in de grote brei van locatie-aanbieders. Ze zetten ons constant 

op scherp. Zonder hen was The Attention Group niet wat het nu is.

Morgen 
Terug naar Moor, naar zijn uitspraak die niet voor niets bij me bleef hangen. 

Voornemens voor de dag en niet voor het jaar, ik kan me er wel in vinden. 

Natuurlijk droom ik over de toekomst. Over waar we met The Attention Group 

staan over tien jaar. Maar dan zijn het toch vooral wazige beelden van locaties 

waar het krioelt van de activiteiten en zelfsturende organisaties. 

Waar we echter echt kriebels van krijgen, is bedenken wat we morgen anders 

willen doen. Kleine stapjes om met onze medewerkers en opdrachtgevers het 

kleine verschil te maken. Morgen.
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