
EMILIE

8 JAAR IAM
8 Jaar boegbeeld
geen plan te groot geen doel te ver

8 Jaar ubuntu
altijd open en toegankelijk voor iedereen

8 Jaar vertrouwen
meer dan een steun in de rug

We missen je nu al
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Emily tries but misunderstands, ah ooh
She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow

There is no other day
Let's try it another way

You'll lose your mind and play
Free games for May
See Emily play

Soon after dark Emily cries, ah ooh
Gazing through trees in sorrow hardly a sound till tomorrow

There is no other day
Let's try it another way

You'll lose your mind and play
Free games for May
See Emily play

Put on a gown that touches the ground, ah ooh
Float down a river forever and ever, Emily, Emily

There is no other day
Let's try it another way

You'll lose your mind and play
Free games for May
See Emily play 



Bouw je eigen
Emilie Avatar



Grondlegger, boegbeeld, directeur 
inspirator, werkgever en moeder van 
IAM - onze opleiding.

Een vakgebied in de kinderschoenen, 
een creatieve stad, een mooie studie 
als wens - en nu al een instituut als 
resultaat. Voorwaar een prestatie.

Maar ook ubuntu, meer grote lijn dan 
details, schoenenfetisjisme, t-shape 
galore, en lange lange presentaties.

We gaan je missen - dat doen we 
eigenlijk nu al.

IAM
   2008

>>>> 18 <<<<



Lieve Emilie,

Eind Augustus 2002 was ik na een periode van 
reorganisaties heel erg op zoek naar iets positiefs, 
iets wat weer ging over opbouwen in plaats van 
afbreken, iets vol energie. 

Bij toeval hoorde ik dat jij bezig was om bij de 
Hogeschool van Amsterdam een nieuwe opleiding 
op te starten, Interactieve Media. Ik belde je, die 
laatste week van Augustus en de volgende dag 
hadden we een afspraak. We zaten in de zon, voor 
de Leeuwenburg en je vertelde vol enthousiasme 
over de opleiding IAM. Je had een groepje gewel-
dige mensen om je heen weten te verzamelen 
maar er zouden ook binnen drie dagen 170 
studenten voor de deur staan. Een hoofd en een 
paar extra handen waren welkom en binnen een 
uurtje hadden we besloten dat ik tutor zou worden. 

Het was een heerlijke chaotische tijd, we 
bedachten het programma ‘on the fly’, waren 
onvoorstelbaar inventief in het vinden van noodop-
lossingen en we veroorloofden onszelf van alles 
omdat we toch immers anders waren dan de rest 
daar onderin die kelder. We hebben ook enorm 
gelachen, om onszelf, om studenten, om de 
omstandigheden, eigenlijk konden we om alles 
enorm lachen.

Emilie, ik heb je leren kennen als een onvoorstel-
baar goede netwerker. Jij weet zoveel mensen om 
je heen te verzamelen. Maar je weet vooral ook 
verbindingen te leggen die niet zo voor de hand 
liggen en die anderen vaak niet zien. Tussen 
mensen, tussen partijen, tussen situaties, tussen 
projecten, tussen omstandigheden en eigenlijk 
weet jij alles wel op de één of ander manier te 
koppelen aan iets anders. Daarmee creëer je 
iedere keer nieuwe situaties waarin iets wat niet 
van te voren was bedacht kan ontstaan. En als je 
mensen om je heen weet te verzamelen die dat 
een beetje kunnen organiseren, gaat het groeien.

Je hebt een prachtige opleiding neergezet Emilie, 
met alle hilarische en soms ook zenuwslopende 
omstandigheden van die begintijd. Hier moet je 
heel erg trots op zijn. Je had een visie op deze 
opleiding en hebt dat voor elkaar gekregen. IAM 
staat, in opleidingenland en in de industrie. Ik denk 
nog heel vaak met enorm veel plezier terug aan de 
tijd dat ik hier deel van heb mogen uitmaken.

Ik begrijp dat je toekomst nog helemaal open ligt en 
dat lijkt me nu precies zoals het bij jou past. Want 
vanuit je vermogen om onverwachte verbindingen 
te maken ben ik er van overtuigd dat je iets zal 
vinden of beginnen wat niemand nu nog kan zien 
maar als jij dat straks neerzet volkomen vanzelf-
sprekend is. Ik wens je enorm veel succes, veel 
moois en vooral heel veel levensgeluk in deze 
nieuwe fase die voor je ligt.

Agnes Willenborg   

Lieve Emilie,

Ik heb je ontmoet op de Wibautstraat en neem na 7 ½ 
jaar weer afscheid van je, op diezelfde Wibautstraat, iets 
verderop. Ik heb met jou het leukste sollicitatiegesprek 
ooit gevoerd. Het leek wel of het niet om een baan ging, 
maar om elkaar beter te leren kennen. Nog voor ik de 
deur uitging liet je al weten dat ik was aangenomen en 
dat had ik nog niet eerder meegemaakt. 

We begonnen in de kelder van de Leeuwenburg, wat 
later omgedoopt was tot ‘de kerker’ in ons kerstsprookje. 
Ja, ons prinsesje is nu toch echt groot aan het worden, zij 
heeft haar prins op het witte paard nu gevonden en gaat 
op zoek naar een uitdaging om nog groter te groeien. 

Na alle 180 motivatiebrieven doorgeworsteld te hebben 
was het belangrijk dat er bij de start van het onderwijsjaar 
een programma werd uitgevoerd. Dat werd: ‘Not just 
Photoshop’, een idee van mij om kennis te maken met de 
organisatie, gebouw en elkaar. Een gouden zet is 
gebleken, want later is het door Sanne tot wasdom 
gebracht in de vorm van Game ON! Wat waren wij blij dat 
het ons na 1 jaar gelukt was om aan zo’n 60 studenten 
hun propedeuse certificaat uit te delen, een heel goede 
prestatie, op naar jaar 2 ... nog meer hoofdpijn.

Weet je nog de eerste indeling in de collegezaal in het 
Kohnstammhuis, waar de projectpartners en collega’s 
van de HvA bij waren: “Wie maandag, dinsdag en 
woensdagochtend les wil, moet nu naar de rechterkant 
van de zaal lopen! Wie woensdagmiddag, donderdag en 
vrijdag les wil, moet nu naar de linkerkant van de zaal 
lopen! Als je liever in de avonduren les wil dan blijf je in 
het midden.” Wat hebben wij achteraf gelachen, 
nietwaar!! Of die keren dat wij geprobeerd hebben een 
rooster te maken, dat deed Remco toen stukken beter, hè 
popje….

Als je zo terug kijkt zijn er een aantal  die ik nog even wil 
belichten:
-  Wat hebben we hard gewerkt!
-  Wat werden we niet ondersteund door het MIM!
-  Wat heb jij moeten lobbyen bij het college om de 

status aparte te krijgen!
-  Wat hebben we veel geleerd: over onderwijs, het 

managen van onderwijs, het aannemen maar ook 
ontslaan van nieuw personeel, het proces in het 
algemeen...

Maar ook: wat ben jij goed in het opstarten, ontwikkelen 
en enthousiast maken voor nieuwe initiatieven, alleen niet 
zo goed in het implementeren van ontwikkelde ideeën. 
Dat geeft niet, zolang je je omringt met mensen die dat 
wel goed kunnen. Ik gun je een goede, gezonde, gezel-
lige, uitdagende, stimulerende toekomst en ik weet zeker 
dat het je lukt om iets te vinden dat uitstekend bij je past 
op dit moment in je leven. Mijn advies: niet teveel denken 
maar voelen en reageren op de prikkels uit je omgeving. 
En als het niet klopt of niet goed voelt: hindert allemaal 
niets, want dan is het vast ‘snot en kwijl’. Het ga je goed!

Liefs,
Saskia Lammertsma
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Lieve Emilie,

Als ik aan school, en vooral aan InterActieve Media, 
denk, dan zie ik altijd deze twee Winnie the Pooh 
plaatjes voor me. Twee kenmerkende zijden van deze 
tak van sport weerspiegelen ze. Schoolgebeurtenissen 
nemen me soms mee alsof ik kopwaarts aan een poot 
vastgenomen een trap op en af donder. En soms is er 
ruimte, rust en reflectie, als in een echte aan Pooh 
Takjes wedstrijd. Onmiskenbaar is er beweging, 
onmiskenbaar is voortgang, soms sturen wij, soms 
kijken wij er naar en soms worden we gestuurd. 

Met net zoveel teder plezier, als deze plaatjes tonen, 
denk ik terug aan de jaren waarin Interactieve Media 
jouw school was. Jaren van bouw, ontwikkeling, 
inspiratie, optimisme, nauwkeurigheid en durf. Jaren 

waarin creativiteit en denkkracht werden aangewak-
kerd en brandend bleven. 
 
Ik ben je dankbaar voor wat je me leerde en waar je 
me deelgenoot van maakte.

De twee andere plaatjes zijn tijdsdocumenten. De ene 
is het eerste kiekje van je op IAM en d’andere de 
laatste. Aan jou te bepalen welke wat is.

Ik bewonder je blik vooruit, soms lijkt ons leven zich af 
te spelen op geweldige onstuimige oceaan en zijn we 
op weg naar een kust die wie niet kennen.

Avanti,
 Maarten

CLASS interactieveMediaProfessional EXTENDS Human {
 static $location    = "Leeuwenburg, Amsterdam";
    static $name       = "Hogeschool van Amsterdam";
    void   $studentCount   = 0;
    /* Start temporary merging of 2 iam instances 
     * Runonce, on completion continue with program
    
    public function initBinding() {
       if (initBinding.onClick()){
      bind(linkedIn.com(“Jochem”),linkedIn.com(“Emilie”);
     setInterval($meeting);
   } else {
      exit();
  }   
    }
   
    public function createYear($weeks =”42”, $fte=”0,8”) {
  $this->studentCount   = +100; //possible error
  $this->coWorkers      = 12;
  $this->stroming   = Array{WEBDEV,IO,IC,TDI,ETC};
  $this->level   = $this->level(“ground”) -1;
 
  $propedeuse = new Curriculum($content = null) 

  while ($jochem->year != 4 OR $emilie->year != 6  ) {
   if (isEmpty($lesson)) {
           /** Place for input 
       *  @param    knowledge, experience, enthusiasm
    $iam->setBlok{1,2,3,4};
       $iam->makeNew($currentBlok);
   else {
       $iam->makeNew($currentBlok,”anyway”);
            continue;
   }
   if ($deadline > Date()){
                  $iam->makeManual();
                  $student->getLetter(O,V,RV,G,U);
   }
   $all->year++
   $jochem->experience++;
  }

 public function addEvent(onSucces,onExit) {
  $jochem->missing();
  $emilie->enjoy();
  $emilie.job->getNext(succes);
 }
   
 public function main(){
  while ($human->.live() eq true){
   $human.future->build();
  }
    }
}
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Lieve Emilie,
 
Welkom
Op 28 februari 2005 mailde jij mij onder de titel 
'gefeliciteerd: een nieuwe baan' dat ik was 
aangenomen als coördinator van de verdiepingsfase. 
Dit had ik nog nooit meegemaakt, zo'n uitnodigende 
mail van een leidinggevende. 
 
Nieuwe fase
Na een dik half jaar meldde ik jou dat ik er over dacht 
om ontslag te nemen. Ik vond de medewerkers van 
IAM en jou leuke mensen, maar de baan verschrik-
kelijk. Tot mijn verbazing zei jij: "Ik dacht het al. Ik 
vroeg me af wanneer je het zou zeggen". Uiteindelijk 
leidde dit in augustus 2006 tot een nieuwe baan als 
onderwijsmanager.
 
Roerige tijden
Wij startten met een nieuw MT. Ik had regelmatig bila's 
met jou die mij hielpen de zaken op de rails te krijgen. 
Begin 2007 werd je ook directeur van IvI. Het was 
duidelijk dat je minder tijd had voor IAM. Je gaf mij de 
ruimte om mij te profileren als onderwijsmanager. Eind 
2007, begin 2008 werd zichtbaar dat de domeinvorm-
ing ook minder prettige kanten had en heeft. 

Het opheffen van de directeursfunctie was zomaar een 
voldongen feit. Vervolgens belandde jij en daarmee 
IAM in een vacuüm. Het was een rare en nare periode. 
Een voorbeeld van slecht werkgeverschap. 
 
Einde en nieuw begin
Op 13 oktober 2008 mailde ik aan alle IAM medewerk-
ers:  "In de loop van september en oktober heeft Emilie 
bijna geruisloos haar taken als directeur van IAM en IvI 
neergelegd. Het is tijd voor een groots en spettterend 
afscheid." 

Wij zaten in een merkwaardige periode: jij wel in 
dienst, maar niet meer directeur en ik  - weliswaar niet 
officieel, maar waarschijnlijk wel zo bedoeld - degene 
die jouw taken overnam. Ik vond het moeilijk laveren 
tussen recht doen aan jouw nalatenschap, uitvoeren 
van voor mij nieuwe taken en geheel nieuwe paden 
inslaan i.v.m. de verdergaande domeinvorming. 

Knap van je hoe je daarmee omging. Ik vond het lastig 
om een beroep op je te doen. Maar je maakte me 
duidelijk dat ik dat vooral wel moest doen als ik daar 
behoefte aan had. Je gaf me daarmee weer de ruimte 
om mijn eigen weg te zoeken.
 
Afscheid
Heftige tijden wel als ik er zo aan terug denk. En als ik 
dan aan jou denk dan herinner ik me vooral: je 
positieve kijk op zaken, de manier waarop je 'out of the 
box' oplossingen weet aan te dragen, onze bila's, je 
gedrevenheid en ja, ook je wat lange 'presentaties'.
Weet dat je een goede opleiding hebt neergezet.
Ik wens je alle goeds in je verdere loopbaan.

groeten van Irene

Randoe, Randoe
Ik weet niet hoe je het doe,
maar steeds als ik aan je denk,
is het alsof ik mijn glas bier bij schenk.

Fons

Emilie,

Ik weet nog goed dat ik als student bij je binnenkwam 
in het Kohnstamm Huis voor een "intake gesprek". In 
die tijd stond je nog aan het begin van een lange en 
spannende weg met "jouw" opleiding Interactieve 
Media.
Mijn groep was de allereerste lichting van de opleiding. 
In die tijd werd er behoorlijk bijgeschaafd en 
aangepast maar elk jaar zag je het niveau van de 
opleiding verbeteren. Nu 8 jaar later kan ik als docent 
en oud student concluderen dat de opleiding behoorli-
jke stappen heeft gemaakt en volwaardige IAM 
Professionals aflevert aan het beroepsveld.  

Een mooi moment voor jou om je te richten op een 
nieuwe uitdaging. Ongeacht wat het gaat worden het 
kan haast niet anders dan dat dat ook een succes gaat 
worden.

Veel geluk, gezondheid en succes in de toekomst.

Lennart Ruigrok

Lieve Emilie,

Emilie houdt van Nederland, maar India is beter
Emilie houdt van IAM, maar 't klikte niet met Peter
Emilie die kan goed praten, soms komt er geen einde 
aan
Maar hoe je het ook wendt of keert, we laten je met 
moeite gaan.

Emilie reisde de aarde rond, van Bangalore tot 
Timbuctu Pendelde wat af tussen Mokum en Parijs
Emilie raakte in de ban van Ubuntu en bestuurde zo 
het IAM-onderwijs

Emilie, ons boegbeeld, je gaat ons nu verlaten
Maar als Berber en Jo aan je zijde staan
Kun je met gemak de hele wereld aan
En waar je ook gaat, wij houden je in de gaten.

Tot ziens, Brit

Kansen geven

In mijn samenwerking met Emilie heeft lange tijd het 
verwerven van de accreditatie centraal gestaan. Ik heb 
me in dit proces gesteund gevoeld door een van de 
positieve kwaliteiten van Emilie namelijk dat zij 
anderen in de organisatie de kans geeft het beste uit 
zichzelf te halen. Ze geeft je als medewerker haar 
vertrouwen dat je in staat zal zijn een lastige klus tot 
een goed einde te brengen zelfs als de taak nieuw 
voor je is. Voor mij heeft dat zeer stimulerend gewerkt 
en mij de mogelijkheid geboden mezelf verder te 
ontplooien. Ook in de communicatie naar de organi-
satie en de buitenwereld zal ze de naam noemen van 
degene die het eigenlijke werk heeft verricht en daarbij 
haar dank uitspreken voor de geleverde prestatie. In 
mijn ogen is dat een teken van een goed leiderschap.

Joke

Emilie,

Ik herinner mij Emilie als de eerste persoon die ik vijf 
jaar geleden heb gebeld voor een baan als docent. Ik 
heb haar telefonisch gestalked. Ik kwam haar later op 
de gang tegen in de Leeuwenburg, en toen maakte zij 
glimlachend een opmerking in de trant van: “Zo, heb je 
nu je zin?”.

Robert Crain

Lieve Emilie,

Afscheid nemen is vaak ook afsluiten. Ik hoop dat je 
jouw periode aan de HvA met een goed gevoel kan 
afsluiten. Ik denk dat je als grondlegger van IAM trots 
mag zijn op wat je achterlaat: een bloeiende opleiding 
met een groeiende stroom afgestudeerden die vrijwel 
allemaal meteen een baan in het IAM-vakgebied 
vinden. Houd die pioniersgeest vast, daar zit jouw 
kracht. 

Het allerbeste! Liefs,

Annekee

Emilie,

Emilie Emilie T-shaped Emilie.

Ik ga ervanuit dat je eigenheid je nog op vele onher-
bergzame plekken zal brengen en dat je aldaar weer 
veel mensen voor je ideeën zal winnen.

Ik heb je aanwezigheid hier bij IAM erg gemist het 
laatste jaar maar hoop dit weer in te halen bij gelegen-
heden waar ik je weer tegen zal komen.

Peter
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