
 
Coup Cura maakte het verschil 
 
Op 1 oktober 2015 bestond Beljon+Westerterp 25 jaar. Een feit om, na de economische 
crisis, uitgebreid met onze relaties te vieren. We wilden dat eens anders dan op de meer 
traditionele wijze. U kent dat wel: receptie, een of twee sprekers over een 
(semi)wetenschappelijk onderwerp. Toch moest er een relatie zijn met de werkvelden waarin 
we actief zijn: Recruitment, Development en Interim-management. 
 
Na een periode van wikken en wegen kwamen we uit bij de theatergezelschap Coup Cura. 
Coup Cura maakte voor ons een op maat geschreven stuk met als thema: “Wat gebeurt er in 
je hersenen tijdens een selectiegesprek of assessment”. 
 
Actrice Karin Jessica Jansen en regisseuse Eefje Suijkerbuijk stortten zich vol overgave en 
met verfrissende ideeën op dit project. Creatief en professioneel namen ze ons – samen met 
manager Marco Vreede - mee in hun eerste gedachten en uitgangspunten. Na deze briefing 
gingen wij én zij enthousiast aan de slag met het verder vervolmaken van het project. Wij 
met onder andere het  zoeken van juiste locaties en uit te nodigen gasten en zij met de 
uitvoering van een act met de lengte van ongeveer een uur. 
 
De locaties werden uiteindelijk Landgoed Old Ruitenborgh Vollenhove, Drents Museum in 
Assen en het Spoorwegmuseum in Utrecht. Prachtige gebouwen om een verjaardag te 
vieren en een reis door het brein mee te maken. 
 
Na het welkomstwoord en een terugblik op 25 jaar Beljon+Westerterp namen acteurs ons 
mee op een reis door en rondom onze hersenpan. Eerst met een korte wandeling door pand 
of omgeving met daarbij, via MP3 spelers, een soort voorspel op de voorstelling. Relaties, 
maar ook wij, waren erg benieuwd wat er zou volgen. 
 
In een woord…….overweldigend! Karin Jessica Jansen nam ons op een pakkende en 
verrassende wijze mee op reis. Vanuit de hersenpan wist zij het publiek te boeien en een uur 
lang vast te pakken door dan weer expressief en dan weer ingetogen de reis door het brein 
te begeleiden. Wat een energie en prachtige dictie! Begeleid door de Franse muzikant Simon 
werd er een werkelijk prachtige voorstelling neergezet, die ons  van begin tot het eind wist te 
boeien. Naast het boeiende acteren bleek Karin Jessica Jansen ook nog over een 
formidabele zangstem te beschikken. Kortom: Coup Cura maakte de verwachting meer dan 
waar! 
 
Na afloop en tijdens het dinerbuffet bleek hoe de juiste toon was geraakt. Onze relaties 
spraken nog lang na over wat ze hadden gezien en meegemaakt. Wat een mooie verbinding 
tussen verbeelding en commercie. Dat wat Coup Cura bracht, straalde af op wat wij als 
organisatie graag willen zijn. Een onderneming met oprechte aandacht voor de ander met 
een grote mate van betrokkenheid. In Coup Cura herkenden wij hetzelfde. 
 
Zonder hen was onze viering van ons 25 jarig bestaan niet zo geslaagd geweest! 
 
Coup Cura maakte het verschil! 
 
Dank daarvoor. 
 
 
Henny Beugel en Willem Hein 
Beljon + Westerterp 


