
09. Ingeborg Kaandorp 
Joke: Goeiemorgen allemaal vandaag spreken we met een 
fantastische creatieve vriendin Ingeborg Kaandorp van 'Bij Ingeborg' 
Hi Ingeborg, leuk dat je er bent.  

Ingeborg: Goedemorgen. Joke, hallo! 

Joke: O, ik word altijd zo vrolijk van jou en Vertel ons Wie ben je? En 
wat doe jij? En wat is je grote droom? Je grote doel?  

Ingeborg: Ik ben Ingeborg Kaandorp ik ben inderdaad Letteraar dus 
ik doe veel met letters in allerlei opzichten. Ik teken ze. Ik schrijf ze, ik 
maak er kunstwerken mee. Ik geef les in en werkt in opdracht is hoe 
alles met letters en nou ja mijn grote droom je die? Die ben ik 
eigenlijk al mee bezig. Want het loopt eigenlijk heel lekker. 

Ik heb sinds tweeduizend achttien mijn eigen bedrijf. daarin doe ik 
heel veel leuke dingen. En eigenlijk inderdaad alles met letters. En dat 
gaat als een tierelier dus daar ben ik heel blij mee. En daar wil ik 
graag nog een aantal jaren lekker mee door en uitbouwen. het  

Joke: Oh te gek! wel eens je leeft jij je dromen al. 

Ingeborg: Ja, ik wel. Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen.  

Joke: Het kan zomaar , nou ja, niet zomaar, daar moet je hard voor 
werken natuurlijk. Maar wat gaaf zeg.. Ja. Maar  

Ingeborg: Ja. Ja, ik heb. Ik heb een hele andere, hoe zeg hiervoor. Ik 
heb heel lang in het basisonderwijs gewerkt. daarvoor wil grafische 
vormgeving gestudeerd aan en na een aantal na twintig jaar. 

Ik heb het wegvallen. Hoe is het mogelijk? Me weer. En toen ben ik 
gestopt om te zitten met met de boodschap Ik ga mijn droom 
achterna. Nou ja, dat is eigenlijk wel gelukt. Dus daar ben ik volop 
mee bezig.  



Joke: Te gek gewoon. En je zegt ik doe alles met letters. van links 
naar rechts en voor naar achter, echt alles. Zou jij zelf dan een 
multipotentialite noemen?. 

Iemand die ook echt letterlijk dus alles doet. Ja. Absoluut. Nu  

Ingeborg: 100%. Ja. Ja. En dan even helemaal niet alleen met letters, 
maar heel veel verschillende vlakken Ik vind het altijd leuk om dingen 
te combineren in het onderwijs. Maar ik doe ook heel veel met muziek 
en Ja, ik doe heel verschillende dingen. 

En ik wil eigenlijk ook niet kiezen. hij heeft genoeg gehad hebt. Dan 
moet ik naar deze kant op. Moet ik nou die kant op? Nu wel. Waarom 
niet allebei de kanten? En? Dat vind ik het leuke eraan. En ik heb mijn 
bedrijf ook 'Bij Ingeborg' genoemd want daar kan ik zo veel kanten 
mee op. Ja, daar kan ik alles ondervangen eigenlijk. 

En dat vind je het allerleukste eraan. Dat ik eigenlijk alleen maar 
dingen doen die ik echt heel leuk vindt en voelen om te zeggen: "nou 
dit vind ik niet leuk, ik doe het niet meer."  

Joke: Ja. Nou ja, precies, dat. En als je nou heel veel ideeën 
tegelijkertijd hebt, hoe ga je daarmee om? 

Wat doe je dan? Jij kan alles maar om alles tegelijkertijd te doen dat 
gaat denk ik een beetje moeilijk of hoe doe je dat? Heb jij een proces 
van prioriteiten te stellen of...  

Ingeborg: Nou, ik heb niet zoveel last van ideeënstormen , zeg maar, 
die jij ook hebt waar je denkt, aaahhh waar begin ik als eerste? 

Ik heb wel heel erg dat als ik eerst naar kijk, dan denk ik O, dat is leuk. 
En dan zie ik een pluisje op de grond liggen. En toen dacht ook Dat is 
net als een van de vissen. En dan zou ik zo hier op de vloer allerlei 
mooie zwemmende vissen willen maken. Weet je wel En dan zie ik 
iemand langs lopen en die heeft een gaaf shirt aan. 



Maar er gaat van alles door m'n hoofd. Maar ja, het kan niet om daar 
van alles mee te doen. Maar ergens. Ja. Dat staat altijd wel aan ze bij 
mij altijd geworden. Gooi er een kwartje in en je krijgt voor een 
miljoen eruit dat je wel  

Joke: Schrijf je ze ergens op?. Ja, ze zijn net scheten zeggen ze 
weleens, ideeën. Die blijven even hangen en gaan dan weer weg.  

Ingeborg: Nee. Ik bewaar niet alles. Maar het blijft wel een beetje 
waar. Je mag er overal je. Dat kan ook wel. Dat kan ik. Dat kan ik dat 
wel. Maar ik heb niet een hele lijst van dit wil ik nog gaan doen. En dat 
wil ik dan gaan doen. Is bij mij dan vaak zo dat ik denk 'oh ja da's 
gaaf..ooit.'  

Joke: Dat is ook een techniek, he. Geweldig, maar nu even niet. En 
dat, Ja, is best wel lastig om te zeggen natuurlijk want je vindt alles 
leuk. Je wil het allemaal doen En nou ja. Nee, maar dat gewoon niet. 
Heb je ooit weleens dat je van O ja, ik heb dus allemaal geweldige 
ideeën maar. O jee, er zijn al mensen die dat te hebben. 

En die zijn beter dan ik of Ja, wat is eigenlijk jouw grootste uitdaging 
daarin? heb je ooit last gehad van impasse syndroom. Weet je wel,  

Ingeborg: Oh het is teveel en waar moet ik beginnen  

Joke: Dat maar ook van er is iemand anders die het allemaal beter 
doet dan ik. 

Dus waarom zou ik het nog gaan doen of weet je zoiets.  

Ingeborg: Niet heel erg.. Nou ja, ik ik heb vooral eigenlijk geen tijd 
daarvoor  

Joke: maar je geeft jezelf er gewoon geen tijd  

Ingeborg: daarvoor? Geweldig. Nee, ik weet gewoon. Ik heb ook nog 
een zzp'er functie hiernaast. Bij een cultuurknooppunt. Waar ik 
gewoon heel veel dingen ook voor ontwerp en maak. 



En daar heb ik wel heel veel werk aan Ik vind het heerlijk om mezelf 
lekker los te laten en dan ga ik dit en dan ga ik dat en dan ga ik dat 
En dat doe ik dan ook wel af en toe. Maar niet te vaak. Want die tijd 
heb ik gewoon niet. Maar ik heb niet zo dat ik dat ik geremd word 
door dat ik al die kan het vast beter. 

want dan denk ik dan moet die het vooral vast beter doen.. Maar ik 
doe het op mijn manier En soms heb ik het wel. Ik denk dat ik. er is 
bent met meerdere mensen of zo. Ik ben. Ik heb eens meegedaan met 
de Colour Field Performance. Met allemaal schilderijen moest er een 
schilderij van 1.22 bij 1.22 buiten maken met allemaal mensen die 
langs liepen. 

En dat vond ik wel heel spannend. En toen had ik wel zoiets. Oh, ga 
maar bij anderen kijken en niet bij mij allemaal niet meer. Nou zien. En 
die zelf dat ze daar ben Ik dan wel echt heel onzeker. En ik denk O. Ik 
sta hier zo te prutsen en uiteindelijk had ik gewoon een schilderij 
verkocht en vonden mensen het hartstikke mooi 

Maar wel spannend.  

Joke: Dat wel, ja. heeft het dan te maken met ervaring? Ik denk altijd 
dat imposter syndroom je zelf geen tijd ervoor geven is denk ik een 
hele goede techniek. Maar ook confidence he, je zelfvertrouwen, dat 
komt. Dat komt van door ervaring en door tijd. Ja. Jij bent de reuze 
ervaren in alles wat je doet.  

Ingeborg: Nou dat valt wel maar maar dat schilderen bijvoorbeeld. 
Daar ben ik. ik ben, daar ben ik wel. een beetje ervaren in, maar niet 
zo verschrikkelijk veel. Maar dat vind ik dan heel spannend. Ja. Maar 
als ik een workshop geef of een letteringopdracht heb of zoiets. Dan 
vind ik dat nog steeds wel. Ook wel, ontspanning, wel leuk of 
spannend. 

Maar daarbij heb ik met het wel weer vertrouwen in. Dat ik denk ja ik 
kan het wel. 

Joke: ja. Ja, dan kan je ook Ja.  



Ingeborg: Nee, Ik denk en ik hoop dat we het niet maken. Wel dan. 
Dan is het ook zonde van je energie om daar dan zo over in te zitten. 
Dat je denkt O, o, als ze het maar niet mooi vinden. Maar dat is vaak 
niet zo. 

Want het is wel een specifiek iets wat gewoon niet heel veel mensen 
kunnen. Nee. Ja, is best een specialisme. En dan merk je toch wel dat 
mensen dat wel waarderen. En dat ze denken Wauw, doe je dat zo 
weet je wel. Dat is gewoon heel gaaf om te zien. En dan denk ik, ja, 
waarom zou ik er dan heel onzeker over zijn. 

Als ik inderdaad vaak genoeg meegekregen heb van. Dat is wel oké 
wat je maakt.  

Ja. Wat mooi. Wat mooi om er zo naar te kijken. Ja.  

Ingeborg: Ik zeg absoluut niet dat ik bij de top hoor wat dan ook 
helemaal niet. waar ik mee bezig ben, zeg maar Wat ik doe dat, Dat 
lukt wel.  

Joke: Ja, I love it. Jij hebt echt zo 'dat lukt wel, dat kan ik wel' . 

Ik wel. Komt wel goed. Ja. Ja. Ja.  

Ingeborg: Heel relaxed daarin.  

Joke: Hey, wij kennen elkaar via de creatieve community. We kennen 
elkaar volgens mij via Instagram, ik weet even niet meer precies waar 
wij elkaar van kennen.  

 Wat vind je het mooiste aan de creatieve community? Dat je elkaar 
dus ontmoet? 

Ingeborg: Ja, dat. Ik vind het ook vooral gewoon heerlijk om te kijken 
wat iedereen al doet. En om daar wat ideeën uit te halen. om af en 
toe is inderdaad contacten hebben niet zo uitgebreid als jij inderdaad 
dat is niet helemaal mijn mijn ding, maar helemaal prima. En ik vind 
het heel gaaf om om mensen aan het werk te zien. 



En te zien wat ze maken en allerlei nieuwe mogelijkheden. En als ik 
dan daar iets zie, d an gaat er bij mij ook weer vanalles draaien En 
dan denk ik ooh zo kan het ook en dat is ook Ja. Het is dat vooral dus 
inspiratie opdoen van elkaar.  

Joke: Ja, vooral dat vind ik ook wel mooi. Dat je dat, zo zegt hij er 
voor je inspiratie opdoen. 

En soms kan je jezelf niet laten intimideren doordat je zoveel ziet. En 
zolang je dat is natuurlijk ook wel weer een beetje de downside maar 
als je het van tevoren wel weet en bewust ervan bent mensen zijn ook 
gewoon heel goed en heel leuk. En ja ik vind het geweldig dat wij 
elkaar zo kennen. En we hebben vaak hele gezellige klets 

waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram of..?  

Ingeborg: Hem Ja, op Instagram. Bij Ingeborg heet ik gewoon 
gewoon op z'n Nederlands. Ik heb ook Facebook en website 
bijingeborg.nl of .com, kan allebei en dan wij. En dan kunnen ze mij 
gewoon vinden.  

Joke: Nice, heel simpel. Ik zal alles in de show notes zetten, zodat 
mensen alleen maar hoeven te klikken. 

Helemaal goed. Dat was hem super leuk..  

Ingeborg: Ik wil even even even zeggen dat ik het heel leuk vind dat 
je dit allemaal zo doet. En dat jij ook lekker bezig bent. En ik hoop dat 
je dat je met je ideeën en je plannen voor voor de creative 
community inderdaad lekker lekker vooruitschiet. En dat mensen jou 
leren kennen, want je bent een prachtmens. 

En je kunt hele mooie dingen maken. Ja, dat vind ik wel en je kunt 
hele mooie dingen maken. En je hebt een goede ideeën. Dus ik hoop 
dat je hierdoor ook een beetje meer de credits krijgt die je verdient.  

Joke: Oh, dankjewel... Voor de luisteraars; ik pink nu even een traantje 
weg..  



Ingeborg: Ja is toch. Je bent een schatje en je doet zo je best . Dus 
het mag, het mag gezien worden. 

Joke: Oh... smak! (handkus)  

Ingeborg: Smak.  

Joke: Nou lieve luisteraars, Dank je wel. Ingeborg; superfijn, super 
leuk je gesproken te hebben. Wij spreken elkaar weer. Snel.  

Ingeborg: Dat goed. Dank je wel. Doeg!


