
… Debbie de Wagenaar (45). Getrouwd met 
Guus en moeder van twee dochters: Annicka 
(11) en Britt (6). Debbie is directeur  
corporate communicatie bij McDonald’s. 
Directeur corporate communicatie bij 
McDonald’s, wat houdt dat in?
‘Samen met een team zorg ik ervoor dat de klant de 

wereld achter de BigMac ziet. McDonald’s is meer 

dan alleen een hamburger. We willen de hoge kwaliteit 

van het voedsel laten zien, maar ook dat we in deze 

crisistijd banen creëren door nieuwe restaurants te 

openen. We zijn echt maatschappelijk betrokken. Om 

dit goed te kunnen doen, ben ik veel op pad. Dan weer 

in een restaurant of bijvoorbeeld in een Ronald 

McDonald Huis. Ik wil zien wat er echt gebeurt, dan 

kan ik er ook vol passie over vertellen!’

Hoe combineer jij je drukke baan met je 
gezinsleven?
‘Thuis weten ze dat ik geen negen-tot-vijfbaan heb en 

daar houden ze rekening mee, ze geven me de ruimte. 

Als we samen thuis zijn, sporten we veel: mijn man en 

dochters hockeyen en ik heb een diploma als hockey-

scheidsrechter, dan zijn we toch ‘samen’ aan het 

sporten. Ook zijn we echte filmliefhebbers: we kijken 

veel films, in de bioscoop of thuis.’ 

Heb je nog tips voor lezeressen voor een goede 
balans tussen werk en privé?
‘Voor mij is het heel belangrijk dat ik het naar m’n zin 

heb op m’n werk. Mijn werk geeft me energie om er 

thuis te kunnen zijn en andersom: ik krijg thuis posi-

tieve energie die ik op mijn werk goed kan gebruiken. 

Als je een drukke baan hebt en veel op pad bent, is  

het belangrijk om alles goed op elkaar af te stemmen.’ 

Bosje tulpen
Dol op design? Dan mogen 

deze paperclips eigenlijk niet 
ontbreken in je werkkamer. 

Oer-Hollands en oh, zo mooi!
Paperclips € 18,50, Margriet 

Foolen via Sisoriginal.nl

NIeT VeRgeTeN…
Lees je ergens een inspirerende 

quote of heb je een gouden idee 

voor je eigen bedrijfje? Schrijf alles 

in dit mooie notitieboek met een 

omslag van gerecycled leer. 

Notitieboek € 15,95, Ciak via 

24papershop.com

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een 

bureaublad                meer bacteriën   

bevat dan een bedrijfstoilet. Aan het  

bureau eten is de grootste boosdoener. 

Gewoon weer even in de kantine lunchen dus!
Informatie afkomstig van Meesterbrein.com

Om nek- en rugklachten te voorkomen, is het  
belangrijk dat je computerscherm op ooghoogte 
staat. Met deze ondersteuner staat-ie meteen 
goed afgesteld. Bräda laptopondersteuner € 12,95, Ikea. Ikea.nl P
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SteUntje  
vOOr je rUG

WAT eeN 
eyeCATCHeR

ja, het is best een investering, 

maar met deze bureaustoel til je 

je werkkamer wel meteen naar 

een hoger niveau. De leren 

prachtstoel is zowel ergono-

misch als stylish verantwoord. 

Très chic! Bureaustoel Manhattan  

€ 325, Lil. Lil.nl

DRIE  VRAGEN AAN...

4OOx

 47 47 47


