DE PASSIE
VAN HARM-JAN

Je zou Harm-Jan Idema (27) het prototype van de ondernemende
APPM’er kunnen noemen. Rode draad in zijn leven is zijn behoefte
aan voortuitgang, zijn wil om beweging te creëren en iets concreets
neer te zetten. ‘Als je afwacht, gebeurt er niets. Ik ga liever onderuit
als ik iets probeer dan dat ik niets doe en in mijn comfortzone blijf.’
Entrepreneurschap zit Harm-Jan letterlijk en figuurlijk in het bloed.
Opa had een eigen winkel, Idema’s Warenhuis in Nieuw-Weerdinge;
pa is mede-eigenaar van een architectenbureau. Misschien dat er
daarom voor hem meer dan 24 uur in een etmaal zit. Hij is verzot op
schaatsen en actief wielrenner en golfer. Namens APPM zit hij in het
bestuur van DOET, de branchevereniging voor elektrisch vervoer.
Ook is hij actief voor Young The Hague, een club professionals die in
Den Haag wonen of werken. En daarnaast is hij ook nog eens voorzitter van de Vereniging voor Professioneel Schaatsen. Wordt hij
daar nou niet moe van? ‘Nee hoor, ik heb een hoog energieniveau.’
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“Als je afwacht

gebeurt er niets
Ik ga liever onderuit als ik iets
probeer dan dat ik niets doe en
in m’n comfortzone blijf
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“

Harm-Jan Idema
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Vrijheid
Na zijn studie aan de Universiteit
Twente, waar hij civiele techniek
studeerde, is APPM zijn eerste
werkgever. Dat was vier jaar
geleden. ‘Wat me aantrok was de
vrijheid, dat viel me meteen op.
Zelf creëren, de bal ligt bij jou. De
verantwoordelijkheden die daarbij
horen. En vooral de mogelijkheid
om jezelf te ontwikkelen en richting
aan je carrière te geven.’

Pionieren
Zijn eerste opdrachten waren een
project over spoorse doorsnijdingen
in Gouda, de verbreding van de A12
en spitsmijden in Noord-Brabant.
Sinds twee jaar legt hij zich toe op
elektrisch vervoer. ‘Een boeiende
wereld. Een nieuwe wereld, niet
gesetteld. Er wordt veel gepionierd,
met onze expertise op dit gebied
kunnen we veel toevoegde waarde bieden. Bovendien lag er op dit
nieuwe werkveld ruimte, waardoor
ik de kans kreeg om snel te groeien.
Ik ben niet zozeer idealist, al ben ik
er wel van overtuigd dat een nieuwe
ontwikkeling zoals elektrisch vervoer bijdraagt aan de kwaliteit van
Nederland. En ik geloof ook dat het
bijdraagt aan een prettige leefomgeving, innovatie en groei.’

Nieuwe uitdagingen
Rode draad in zijn leven is zijn
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Mont Ventoux

behoefte aan voortuitgang, zijn wil
om beweging te creëren en iets
concreets neer te zetten. ‘Ik vind
het prachtig als je aan het begin van
een project wel je doel kent maar nog
niet de weg erheen. Het is als het beklimmen van de Mont Ventoux met
de fiets, wat ik vorig jaar voor het eerst
heb gedaan. Je weet dat je naar de
top wilt, maar hoe je daar komt, weet
je bij de start nog niet. Achter elke
bocht wacht een nieuwe uitdaging.’

Eigen verantwoordelijkheid
Je zou Harm-Jan een pragmatisch
idealist kunnen noemen. Als hij naar
zijn toekomst kijkt, ziet hij twee
mogelijke richtingen. ‘Ik wil toegevoegde waarde leveren. Of door
te ondernemen en te creëren, of
in een politiek-bestuurlijke functie.
Je kunt wel langs de kant staan en
van alles roepen, maar als je het ergens niet mee eens bent, moet je
ook je schouders eronder durven

zetten. Ik ben er voorstander van
dat je als individu zelf verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet
en leuk vindt. Als je afwacht, gebeurt er niets. Ik ga liever onderuit
als ik iets probeer dan dat ik niets
doe en in mijn comfortzone blijf. Als
je erop uit trekt, doe je nieuwe ervaringen op en leer je nieuwe mensen
kennen. Dat geeft veel energie en
vergroot je wereld. Dan zit je zelf in
de driver seat.’
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