




















LEES VERDER











Ik ben Lisa van Duijn. Ik ben manager 
van DigiContact. Ik werk daar al vanaf het 
begin in 2014.

Mijn motivatie voor mijn werk bij DigiCon-
tact heeft echt te maken met het team 
waarmee ik werk. De mensen die dag in 
dag uit voor de organisaties en mensen 
klaarstaan, ook op de momenten waarop 
zij normaliter niet een beroep op begelei-
ders kunnen doen en wanneer ze het zo 
erg nodig hebben.

Eerder woonde ik in Amersfoort, maar inmiddels in Zeewolde. Dit be-
valt beter dan gedacht, niet alleen omdat hier geen stoplichten zijn, 
maar vooral omdat er een soort vakantiesfeer hangt. Ik woon hier 
met mijn vrouw en drie honden en vooral ook voor de honden woont 
het hier perfect. Toch willen we, nadat we dit huis zo veel mogelijk 
hebben opgeknapt, graag verhuizen naar een wat meer definitieve 
plek, het liefst wat meer centraal in het land.

Bezig zijn met mijn honden is een grote hobby. Ik heb asielhonden 
gehad en bewonder juist de honden met een rugzakje. Ook heb ik 
lang op hoog niveau gehockeyd. Daar komt mijn discipline en wer-
kethiek vandaan, waar ik nog steeds baat bij heb. Ik heb geleerd 
om te presteren onder druk. Bij de start van DigiContact lag er veel 
druk op het project. Iedereen keek mee en uiteindelijk moest het wel 
slagen. Nog steeds is het regelmatig ontzettend druk. Ik heb geleerd 
om dan de rust te bewaren. Overzicht bewaren als het heel chao-
tisch is, haal ik uit de sport. Inmiddels hockey ik niet meer, maar ook 
binnen mijn huidige baan denk ik nog vaak terug aan de wijze lessen 
die ik van coaches heb meegekregen.

Nu ben ik van plan om de opleiding tot kynologisch instructeur te 
gaan doen. Ik leer dan hondenbaasjes te begeleiden in het opvoeden 
en trainen van hun hond. Naast dat ik zelf honden heb, help ik al ja-
ren als vrijwilliger in het asiel in Amersfoort. Je ziet daar veel gebeu-
ren, het lijkt me gaaf om dat op professionele basis te kunnen doen.

Ik hoop dat iedereen in ’t Homerushuis op een fijne manier gebruik 
kan gaan maken van DigiContact. Wij gaan daar in ieder geval erg 
ons best voor doen!

l
is

a










