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INTERVIEW MARVIN SUTHERLAND

‘ALS HET TEGENZIT
DENK IK EVEN AAN
NELSON MANDELA’
MARVIN SUTHERLAND GEEFT TRAININGEN EN
SCHRIJFT ARTIKELEN OVER ZELFPRESENTATIE EN
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. MAAR ONDER GIVING BACKERS IS HIJ VOORAL BEKEND ALS DE ENTHOUSIASTE MAN DIE EEN WORKSHOP GEEFT MET
PIJLEN EN HOUTEN PLANKEN.

O

p een koude dinsdagmiddag zitten
Marvin en ik naast
de open haard in de
Industrieele Groote
Club (IGC) op de Dam
in Amsterdam. De businessclub, behangen
met diverse kunstwerken, is voor leden uit
het bedrijfsleven die hier samen met hun
gasten kunnen ontspannen en netwerken.
Om binnen te komen, behoort men zich te
houden aan strikte kledingvoorschriften.
Nadat we een witte wijn en kop thee besteld
hebben, begint Marvin zijn verhaal.
Wie is Marvin Sutherland?
Marvin Sutherland (51) woont samen met
zijn vrouw en dochter van 19 in Ouderkerk
aan de Amstel. Oorspronkelijk komt hij uit
Aruba, waar hij tot zijn 18e heeft gewoond.
Marvin houdt ervan om mensen te helpen
nog beter te worden.
Marvin studeerde af in personeelsmanagement en organisatiekunde. Op de vraag
of hij zijn studie heeft kunnen toepassen
in zijn loopbaan, antwoordt hij: ‘Niet veel.
Maar door te studeren leer je op niveau denken, meer kritisch te kijken en discussies
aan te gaan. Je studie is als een betonnen
vloer, de basis, en daarop bouw je alles wat
je leert in de praktijk.’
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Loopbaan
Zijn loopbaan begon als managementconsultant. Hij was voornamelijk bezig met
onderzoek voor bedrijven en rapporten
schrijven. ‘Niet echt leuk’, herinnert hij zich.
‘Onderzoek neemt veel tijd in beslag en
uiteindelijk werd er met de resultaten niets
gedaan. Toen kwam ik op het idee om trainingen te geven om mensen in beweging te
brengen. Want mensen hebben kwaliteiten,
maar ze weten vaak niet hoe ze die moeten
aanboren. Iedereen kan leren meer vanuit
de eigen kracht te werken en alle remmen
los te laten. Mijn passie is werken met mensen en die te laten ontdekken dat zij veel
meer kunnen dan zij denken.’
Marvin heeft een eigen bedrijf: Essential
XL. Hij begeleidt grote bedrijven zoals
Capgemini, ING, Cisco Systems, Cool Cat
en Cannock Chase bij veranderingen: hoe
hun medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, hoe ze nog meer klanten kunnen
krijgen en hoe ze die nog beter kunnen bedienen. Door topprestaties te leveren bouwt
Marvin aan zijn reputatie en door actief te
netwerken trekt hij meer klanten aan.’
Giving Back
Via Charles Ruffolo kwam Marvin in 2004
in contact met Giving Back. ‘Het eerste jaar
deed ik de werving en selectie. Vervolgens werd mij gevraagd of ik workshops
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wilde geven. Hartstikke leuk natuurlijk. De
workshops gaan vooral over focussen op
je doelen, je kwaliteiten kennen en actie
durven ondernemen. Marvin: ‘In de laatste
workshop die ik tijdens een teambuildingsweekend gaf, vroeg ik leerlingen om
in een volle zaal van tachtig tot negentig
personen over hun kwaliteiten en doelen
te vertellen. Vaak beseffen zij achteraf pas
dat ze iets hebben gedaan dat zij eerder niet
durfden. De mentees hebben de kwaliteiten
in zich om succesvol te zijn en Giving Back
versnelt dat ontwikkelproces; daagt ze uit
om kwaliteiten te gebruiken en succes te
hebben.’
De komst van de Giving Back Students
Community vindt Marvin een goede
ontwikkeling. ‘Daar leren studenten werken
aan hun doelen. Ik was zo stom om niet lid
te worden van een studentenvereniging. Ik
had het te druk met leren en bijbaantjes en
wilde zo snel mogelijk mijn studie afronden. Pas na mijn afstuderen begon ik na
te denken over mijn toekomst. Maar het is
handiger als je dat tijdens je studie al doet.
Dat is de voorsprong die de Giving Back
studenten hebben. Zij kunnen allerlei trainingen volgen. En via hun mentor en coach
kunnen ze hun netwerk verbreden en hun
kansen vergroten.’
Verschil maken
Marvin gelooft er sterk in dat één persoon
een verschil kan maken. Hij heeft dan
ook een aantal rolmodellen, zoals Richard
Branson, de oprichter van Virgin Group en
Barack Obama. ‘Niet omdat hij de eerste
zwarte president is, maar omdat hij vooral
het grote deel van VS motiveert om positief
te zijn. En als het me een dag tegenzit, denk
ik aan Nelson Mandela die 27 jaar in de
gevangenis zat en toch voor zijn doel bleef
vechten. Het minste wat ik kan doen is dan
toch even doorzetten.’
Marvin hoopt ook een rolmodel te zijn
voor anderen. ‘Ik heb mavo, havo, HBO én
universiteit gedaan. Vroeger was ik heel verlegen, maar men moet fouten durven maken
en steeds beter willen worden. Door focus,
doorzettingsvermogen, passie en enthousiasme, heb ik dit bereikt. Tegenslagen horen
erbij, maar ik blijf altijd positief denken. Als
het deze keer niet lukt, zal het de volgende
keer wel gaan lukken.’ De mentees van
Giving Back zijn ook een voorbeeldfunctie
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voor anderen, stelt Marvin. ‘Zij laten zien
dat iedereen doelen kan bereiken. Als je
jouw doel maar voor ogen hebt en volhoudt.’
Dromen
Marvin heeft nog lang niet al zijn doelen
bereikt. Een droom is om samen met zijn
familie op een idyllisch tropisch eiland te
wonen, maar ook om met topondernemers
rond de tafel te zitten in zijn huis om over
goede ideeën te brainstormen. ‘Maar in
de zon liggen is niets voor mij. Ik houd
ervan om bezig te zijn.’ Ook zou Marvin
ooit met Oprah Winfrey willen praten. ‘Zij
is een geweldige vrouw die zoveel heeft
meegemaakt en toch positief blijft. Het lijkt
me een geweldige ervaring en het zal mij
lukken ook.’
Het leukste dat Marvin in zijn leven heeft
meegemaakt is dat hij al dertig jaar samen
is met zijn vrouw. ‘Toen ik 21 was, kwam
ik mijn soulmate al tegen. We hebben een
sterke band en daar ben ik heel erg blij
mee.’ Op de vraag naar minder leuke ervaringen zegt Marvin glimlachend: ‘Ik gaf ooit
een workshop over beoordelen, maar meer
dan de helft van de groep vond het niet
goed. Op dat moment voelde ik me echt
ellendig, waardoor ik bijna overwoog om te
stoppen met trainingen geven. Want wat
niemand van mij weet, is dat ik best onzeker
ben. Mensen denken meestal: die heeft een
grote mond en kan alles aan. Maar als ik
met iets groots begin, durf ik eigenlijk niet.
Toch laat ik de onzekerheid niet mijn leven
bepalen. Ik zeg gewoon tegen mezelf: het
gaat lukken en het komt goed.’

TIP

Marvin heeft nog een laatste tip voor
ons: ‘Blijf in jezelf geloven, ook als
niemand anders in je gelooft. Blijf vooral
doorzetten. En zorg dat je bijdraagt aan
een betere wereld.’

Wist je dat Marvin…
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VAAK TERUGGAAT NAAR ARUBA VOOR FAMILIEBEZOEK,
MAAR VOOR EEN VAKANTIE MEER NAAR MOOIE
PLEKKEN ZOALS INDONESIË EN MALEISIË GAAT?

GRAAG NAAR MENSEN LUISTERT?
BEHALVE ALS ZIJ ZEUREN, WANT
DAAR KAN HIJ ECHT NIET TEGEN?

WORDT OMSCHREVEN ALS EEN ENTHOUSIAST
EN POSITIEF PERSOON DIE, ALS HET MOET,
OOK BEST DIRECT EN HARD KAN ZIJN?
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