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BEELDVORMING

“Mensen
laten
zien
wat er
al is”

Bob volgen? www.bobofereins.com,
www.beginmetbeginnen.nl en natuurlijk
www.sueswarriors.com.   



NAAM: Bob Offereins
LEEFTIJD: 34 jaar
WOONPLAATS: Delft
BURGERLIJKE STAAT: 

Alleenstaand   
STUDIE: Communicatie 
en coaching
WERK (VRIJWILLIG): Bob 
faciliteert, inspireert 
en verbindt, in zijn 
eigen bedrijf Bob 
Offereins. Onlangs 
is hij samen met 
een jeugdvriend de 
sociale onderneming 
BeginmetBeginnen 
begonnen, en is een 
SUE’s Warrior.
BOB IN EEN PAAR WOORDEN 
open minded, 
nieuwsgierig, 
empatisch en 
pragmatisch
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ob Offereins is sinds een jaar betrokken 
bij SUE’s Warriors. “Collega-Warrior en goede 
vriendin Sofie zei tegen mij: ‘Bob dit is zo gaaf. 
Je moet echt een keer met Kelly Sue gaan pra-
ten!’ Ik was meteen enthousiast over wat Kelly 
Sue doet en vooral de manier waarop. ‘Wij’ of 
‘zij’ komt niet in haar woordenboek voor. ‘We 
zijn allemaal mensen, die alles op een andere en 
eigen manier doen, en dat is een grote kracht,’ 
aldus Kelly Sue. Ik kan me hierin helemaal vin-
den. Vandaar dat ik de rol van ambassadeur op 
me heb genomen. Het was overigens wel even 
wennen om opeens als model gefotografeerd te 
worden en zelfs over de catwalk te lopen. Ik ben 
niet zo’n podiumtijger, ik help liever de ander 
om daar te stralen. Als communicatiespecialist 
voel ik me dan ook meer in mijn kracht als ope-

rationeel manager van de stichting. Zo houd ik 
me bezig met de strategie: Wat is je doel op de 
korte termijn en wat op de lange? Hoe bouw 
je vertrouwen op binnen je team vrijwilligers en 
daarbuiten? En hoe zet je je vrijwilligers in? Ei-
genlijk zorg ik met mijn creativiteit ervoor dat 
de artiest Kelly Sue haar creativiteit optimaal 
kan benutten door de dingen te doen waarin zij 
goed is. En dat is bijdragen aan diversiteit en 
inclusie in de modewereld, door bijvoorbeeld 
het helpen neerzetten van een eerlijk beeld bij 
bestaande foto- en modeshows.”

Dat Bob zich met zijn takenpakket als een vis in 
het water voelt, is niet vreemd. Hij doet al jaren 

niets anders met zijn eigen bedrijf Bob Offereins, 
waar hij faciliteert, inspireert en verbindt. En on-
langs is hij samen met een jeugdvriend de soci-
ale onderneming BeginmetBeginnen begonnen. 
Als jongere komt er tegenwoordig van alles op je 
af. Je droomt van een toekomst, hebt allerlei ge-
voelens en er kunnen dingen gebeuren die soms 
moeilijk zijn. Ik help jongeren (en natuurlijk ook 
volwassenen) graag met het overwinnen van uit-
dagingen en laat hun graag de dingen zien die er 
eigenlijk al zijn.” Een bijzondere metafoor als je 
weet dat Bob vanwege een erfelijke aandoening 
een grote blinde vlek in het midden van beide 
ogen heeft. “Op mijn 22ste werd ik vrij plotse-
ling slechtziend. In een paar weken tijd kon ik 
geen letter meer lezen. Geluk bij een ongeluk 
is dat mijn perifeer zicht, het buitenste randje 
van mijn blikveld, nog aardig goed is. Toen dit 
gebeurde zat ik midden in mijn opleiding com-
municatie. Ik ben er een jaar tussenuit geweest 
om fysiek en mentaal te revalideren. Daarbij ben 
ik heel goed geholpen door mijn therapeut. Na 
dat jaar heb ik mijn opleiding weer opgepakt. Ik 
wist wat ik wilde.” 

Een druk bezet man dus. “Ja, maar wel met al-
lemaal leuke dingen. Bij SUE’s Warriors blijf ik 
ook zeker betrokken. We zijn nu nog aan bou-
wen, maar de droom en tevens het businessmo-
del is om SUE’s Warriors in te zetten voor het 
veranderen van de modewereld. Denk bijvoor-
beeld aan bekende cosmetica- en modemerken 
die om een Warrior vragen als model. Maar er 
is ook een belangrijke rol voor de Warriors weg-
gelegd in het verzorgen van training en ontwik-
keling op het gebied van diversity and inclusion. 
Kortom: genoeg te doen!”

Modeontwerpster Kelly Sue strijdt met haar stichting 
SUE’s Warriors voor een inclusieve samenleving. 
Gelijkwaardigheid, diversiteit en eenheid, dat is wat zij 
willen uitdragen. De Warriors zijn behalve model, ook de 
ambassadeurs van de stichting. Het zijn stuk voor stuk 
krachtige persoonlijkheden. Support Magazine publiceert 
gedurende 2018 van elke strijder een portret.

SUE’S WARRIOR: BOB OFFEREINS 
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Je bent goed 
genoeg zoals je 

bent
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