
10 VRAGEN AAN: 

Femke Koopman 

Leidinggevende KDV Radboud 

Wat je altijd al wilde weten van je collega! 

Kun je jezelf even voorstellen? 

Ik ben Femke Koopman, 33 jaar en woon in Amster-

dam Noord. In augustus werk ik 10 jaar bij Mirakel 

Radboud waarvan 7 jaar op de babygroep en 3 jaar 

als leidinggevende.  

Samen met mijn vriend Revilino hebben we twee 

dochters: Senna en Nova en ik heb nog een stief-

dochter Jáel.  

LEUK TEAM 

Waarom ga je met plezier naar je werk? 

Omdat we een heel leuk team hebben en 

mijn diverse rol als leidinggevende.  

Ik heb er plezier om alles in goede banen te 

leiden en ik vind het belangrijk om er te kun-

nen zijn voor de medewerkers, mee te den-

ken over het beleid en ook nog het  

contact met de kinderen te hebben.  

Wat vind je leuk om te doen? 

Ik sport (fitness) veel in mijn vrije tijd. Ook 

vind ik het leuk om een city trip te maken en 

ben gek op techno en house festivals. Mijn 

vriend en ik doen dit samen en natuurlijk 

gaan er regelmatig vrienden mee, maar ik 

kan ook blij worden van een glas witte wijn 

op een terras! 
 

IRRITATIEPUNTJE 

Wat is jouw grootste irritatie? 

Negativiteit en mensen die lui zijn. Hoe ga je  

daarmee om? 

Als je zelf positief bent en niet meegaat in de  

negativiteit dan is het heel moeilijk voor een ander 

om hiermee door te gaan. Ook vind ik het vervelend 

als mensen lui zijn en nergens moeite voor willen 

doen. Ik heb ervaren dat niks vanzelf gaat, dus ik 

probeer er eerst achter te komen hoe dat komt en 

daarna probeer ik diegene te motiveren tot actie. 



Heb je wel eens een blunder begaan? 

Ik heb wel eens een berichtje gestuurd naar  

iemand wat niet de bedoeling was dat hij het 

kreeg. Dan kun je wel door de grond zakken. Die 

vriendschap heeft het dan ook niet overleefd! 
 

Wat is jouw tip aan anderen? 

Wat ik heel belangrijk vind is dat je tijd voor jezelf 

maakt. Boek een weekend en ga eens weg met je 

man zonder kind. Ik denk dat iedereen een blijer 

mens wordt van wat ontspanning. 

REIZEN 

IK GEEF HET STOKJE  

OVER AAN: 

Hendrien Schaap van Personeelszaken, want  

iedereen binnen Mirakel heeft met haar te maken. 

Het zou leuk zijn als mijn collega’s ook iets meer 

van haar weten. 

Wat staat er op je bucketlist? 

Ik zou graag meer van de wereld willen zien. Ik 

was 21 toen ik moeder werd, dat was wel jong 

maar het heeft mij ook heel veel gebracht. Als 

moeder moet je ineens van alles doen voor je 

kind en komt de grote mensenwereld op je af, 

dat heeft mij volwassen gemaakt. 

Nu de kinderen wat ouder zijn kunnen we wat 

verder gaan reizen. We zouden als eerste graag 

naar Suriname willen gaan omdat daar de  

familie van mijn man woont en het is een 

prachtig land om te zien.  
 

Op wie ben je trots? 

Op ons als gezin. Mijn 

vriend werkt heel 

veel, maar hij heeft 

ook een groot aan-

deel in het huishou-

den. Ik krijg zelfs op 

mijn werkdagen een 

heerlijk lunchpakketje 

mee.  

Wij doen het dus echt 

samen, ook het opvoeden en alles organiseren 

rond de meiden. Ik heb echt de liefste vriend! 

BAAS VAN MIRAKEL 

Stel je bent de baas van Mirakel, wat zou je veran-

deren? 

Al mijn keuzes hebben te maken met geld  Mijn 

ideale opvang is minder kinderen op de groep en 

een interieur update voor alle vestigingen. Voor de 

medewerkers zou dit een extra impuls kunnen  

geven. Toch vind ik dat we het al heel goed doen bij 

Mirakel met alle werkgroepen bijv. die over het 

nieuwe voedingsbeleid en de monitoring van  

kinderen. Zowel de  

leidinggevenden als 

medewerkers hebben 

inspraak hierin en dat 

vind ik heel sterk van 

Mirakel. We zijn nu 

meer kind volgend en 

dit past ook bij mijn  

pedagogische visie. 


