Samen met onze bureaustoel PURE
Interior Edition, brengen we een
bezoek aan Virginia Yanquilevich
(CEO) van Dopper. Wanneer
Virginia haar voordeur opent,
verschijnt er op onze gezichten een
glimlach van oor tot oor. Met
hetzelfde enthousiasme en warmte als waarmee zij de ‘waterfles
met een missie’ onder de aandacht
brengt aan de wereld, vertelt ze ons
over haar visie en missie in het
leven. Lees hieronder het interview.

Mijn nummer één waarde in het leven is harmonie.
Ik probeer harmonie te creëren, in mijzelf, in mijn
familie, mijn team en in de wereld. Het lijkt wel alsof ik
een radar heb voor een gebalanceerd leven. Wanneer
er ruis is, kan ik snel omschakelen zodat ik mij weer
optimaal kan voelen. Voor Dopper ga ik regelmatig
grote uitdagingen aan om onze missie te kunnen voltooien: een wereld creëren waarin mensen zich bewust zijn van het milieu, waar we actief de hoeveelheid
single-use plastic afval verminderen en waar iedereen
over de hele wereld toegang heeft tot veilig drinkwater. Om andere mensen te inspireren, te overtuigen
en energie te geven, moet ik zelf goed in mijn vel zitten.

Hoe gaat het met Dopper? Waar sta je nu ten
opzichte van een paar maanden geleden? Wat is
de impact van de afgelopen maanden op jou
persoonlijk en zakelijk? Geeft de crisis jou
nieuwe inzichten en ambities?
Net als veel mensen en vele organisaties, ervaren we
bij Dopper ook uitdagende tijden. Deze periode heeft
tot dusver ook mogelijkheden gebracht en daar ligt
nu mijn focus. In plaats van dat we voorheen zelf regie konden pakken en grotendeels inzichtelijk hadden
wat de keuzes die we maakten ons uiteindelijk gingen
opleveren, is onzekerheid over de toekomst nu sterker
aanwezig. Als groep zijn we onze intuïtie, kennis en ervaringen gaan volgen en door aan het gaan met wat
voorheen ook de focus was: continuïteit van onze missie. Dit lukt alleen als je je uitgangspunten helder hebt.
Te allen tijde staat onze missie voorop. Continuïteit zit
hem ook in details. Zo hebben we elke dinsdag, al meer
dan 3 jaar, een ‘transparantie’ meeting met het hele team.

Splaces - Unlimit your workspace!

Splaces - Unlimit your workspace!

Je straalt, bent energiek en warm en dit 24/7.
Wat is jouw geheim?

Dit hebben we deze Corona-periode in stand gehouden,
maar dan digitaal en dat werkte prima. Kantoor als
fysieke omgeving hebben we met een bestelbusje van
een collega bij één ieder van ons letterlijk in huis gebracht.
Bureaustoelen, planten, Moyee koffie, wc rollen van
Good Roll, Tony Chocolonely, fotolijstjes etc. Het gevoel
en de vibe van ons kantoor een stukje dichterbij gebracht.
Op mij persoonlijk hebben de Corona maatregelen
meer impact gehad dan ik had voorzien. Ik moest echt
wennen! Van vier dagen per week op kantoor, was ik
ineens veel thuis aan het werk. Het team geeft mij zoveel energie! Ik verplaats mijzelf veel in huis, zodat ik
in beweging blijf. Toen wij dit huis kochten hebben
wij een tweepersoons werkplek op maat laten maken,
maar alsnog gebruik ik alle ruimtes in huis om te kunnen werken. Dit brengt ook humor met zich mee. Zo
kreeg ik de vraag tijdens een conference call: ‘Wat een
bijzondere ruimte op de achtergrond. Waar ben je?’
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Wat is voor jou belangrijk bij thuis werken? Zijn
er factoren die je mist of juist een aanwinst vindt
ten opzichte van in een kantoor/ruimte elders
werken?
Ik moet echt rust en vrijheid voelen. Dus geen ruis,
goed daglicht, comfortabel zitten en een lege tafel.
Gezonde voeding, en uiteraard gember thee in mijn glazen Dopper en goede koffie.

Als fabrikant voelen wij een grote verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen, ons milieu
en de toekomst. Alleen als we ons bewust zijn van
de gevolgen van onze beslissingen, kunnen we de
juiste beslissingen nemen. Hoe zit het met jouw/
jullie verantwoordelijkheidsgevoel? Wat is jouw
meerwaarde en hoe uit dat zich in projecten?
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Dopper is ontstaan vanuit een missie om single-use
plastic te reduceren. We hebben een enorm verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld waarin wij leven. Met
het project Dopper Wave proberen we gedragsveranderingen teweeg te brengen bij organisaties en individuen,
één op één. We zien dat bij een persoonlijke benadering
het effect blijvend is. De individuen die in deelnemende
organisaties werken worden solidair, inspireren derden
om zich ook aan te sluiten bij de Dopper Wave en ook
niet onbelangrijk: ze worden bewust van hun dagelijkse gewoontes en passen deze zo nodig aan, om zo min
mogelijk schade te brengen aan het milieu. Inmiddels
hebben we al heel veel organisaties kunnen overtuigen
om wegwerp waterflessen te verbannen uit hun onderneming. Het recente nieuws dat single-use plastic flessen vanaf volgend jaar verboden zijn, voelt voor ons nog
meer als een bevestiging dat we nu echt resultaten aan
het boeken zijn. We zijn er nog niet, maar er is progress.

Wat zullen in jouw opinie permanente
veranderingen zijn als gevolg van zo’n pandemie
en hoe uit zich dit in kantooromgevingen?
Kantoren nu bijvoorbeeld ruimer? Of zal de focus
van eventuele verandering juist meer op het
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Door de aanwezigheid van Barbie kon ik niet anders
dan bekennen dat ik vanuit de kamer van mijn dochter
aan het vergaderen was. Inmiddels ben ik meer op kantoor dan thuis en dat doet me goed. Ik kom fysiek naar
kantoor voor mijn collega’s, om elkaar te motiveren
én voor onze missie. Voor mij persoonlijk werkt dit het
beste. Ik geloof in de kracht van het fysiek contact.

Het kantoor als fysiek gebouw zal een omgeving moeten zijn waar je echt graag naar toe komt. Wanneer je
als team fysiek samenkomt, kan je elkaar zo veel beter
motiveren dan via de digitale weg. Het gaat om focus op
de missie en hoe wij impact kunnen maken. Bij Dopper
vangen we dit op met onze One Page Plans. Deze stellen
we één keer per periode op met onze gestelde tactieken daarin verwerkt. Alle tactieken zijn genummerd en
vertaald naar een ‘waarom’ en ‘hoe’ vorm, maar vooral
“wat draagt deze taak/ dit project bij aan de missie. Ze
zijn gericht op awareness, change, people, product &
services en education. Het One Page Plan oftewel OPP,
geeft ons richting voor die periode en iedereen weet
op ieder moment van de dag waar hij of zij aan toe is.
Fysiek bij elkaar komen in een kantooromgeving brengt
voor mij onmisbare resultaten met zich mee. Het is een
plek voor meerwaarde, om gezamenlijke beslissingen te
nemen en elkaar energie te geven. Maak kantoor dus
leuk! Met Oceans (het nieuwe kantoorgebouw waarin
Dopper zich medio september gaat vestigen) gaan we
voor ons dé ideale manier van werken toepassen. Bij
Oceans gaan we voor een hemelse hub. Het gebouw
is opgedeeld in vier niveaus. We beginnen in de onderstroom die zich in de kelder bevindt. Hier komen we op
nieuwe ideeën, schieten ze af of hemelen ze op. Staat er
iets? Dan gaan we een verdieping omhoog, naar plantpowered restaurant Mama Gaia. Een restaurant dat voor
iedereen toegankelijk is en waar we onze ideeën kunnen
laten landen of aarden. Actie en uitwerking van onze
ideeën? Dat doen we op de werkvloeren ‘de duinen’.
Kantoorverdiepingen waar je in alle rust en stilte kunt
werken aan de uitvoering van een plan. De mogelijkheid
tot concentreren is hier een must! Want dat is precies
wat heel veel mensen als een voordeel zien van thuiswerken, dit willen wij gaan creëren bij Oceans.
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gedrag van werknemers moeten liggen?

Wil je zelf nog iets benadrukken?
De afgelopen periode heeft mij nog meer hoop gegeven. Het is de tijd van solidariteit. Mensen zijn massaal
thuis gebleven om te voorkomen dat het virus nog meer
slachtoffers zou gaan maken. Dit had alles te maken met
bewustwording van de ernst van de situatie. De stap
om dan ook echt thuis te blijven had grote impact op
het dagelijks leven van één ieder. Wat ik vraag is iets
kleins. Dus ik roep nogmaals: ‘geen wegwerp waterflessen meer. Per minuut gaat er een vrachtwagen vol aan
single use plastic de oceaan in en wij kunnen dit samen
stoppen’.

Benieuwd naar het project Dopper Wave? Kijk op
https://dopper.com/nl/join-our-wave voor meer info.
Wil je graag meer informatie ontvangen over de
PURE Interior Edition? Neem contact op via
verkoop@interstuhl.com en we sturen je de
informatie toe naar gewenst postadres of per mail.

