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Introductie
Jij hebt een drukke agenda, je bent bezig olifanten (prioriteiten) te schieten en 

hebt geen tijd voor konijnen (klusjes)!

Grote lijnen, grote beslissingen en het gaat vooruit. Je delegeert binnen jouw orga-

nisatie, je hebt jouw mensen om konijnen na te jagen. Echter.. kleine konijnen groei-

en, soms zelfs zo groot dat het een olifant wordt! Daarom hierbij 10 dingen die je 

niet wilt weten, maar beter wel weet!
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Over Viribus
Viribus begeleidt duurzame bedrijven met ambitie doorheen cruci-

ale momenten in hun ontwikkeling. Samen brengen we jouw bedrijf 

naar het volgende niveau.

De kracht van Viribus zit in de totaalaanpak. Focus op het resultaat 

gaan hand in hand met een luisterend oor en een warme menselijke 

touch. We duiken diep. Reken op een scherpe analyse, oog voor de-

tail, focus op de essentie, een sterk Walk your Talk principe.

We brengen vastgelopen situaties glashelder in kaart. Beslissingen 

worden omgezet in concrete plannen en acties, waardoor je gega-

randeerd in beweging komt.

De kern van het probleem komt op tafel. Dus geen blabla, geen bullshit! 

Een klankbord waarop je kan rekenen, want van sociaal wenselijke 

antwoorden word je niet beter.

Het heft in handen nemen dus. Doorpakken. Samen resultaten boe-

ken. Successen vieren.

“

Ron Meijer

Ik neem mijn werk en 

jou als klant heel 

serieus. Maar mezelf 

niet zo. Of op z’n minst 

niet altijd. Ik verwacht 

van jou hetzelfde
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Stelling 1

Stelling 2

Je bent niet de baas

Medewerkers willen 
meer!

Het is aan jou om de piketten voor de toekomst te slaan, mensen 

te laten dromen over de eindbestemming en ze te ondersteunen 

succesvol de doelen te bereiken.

Een baas weet waar hij naartoe wilt en zegt de mensen hoe ze moe-

ten werken. Puttend uit ervaring en best practices uit het verleden. 

Helaas is de wereld niet meer zoals deze was toen jij succesvol werd. 

De toegenomen complexiteit, digitalisering en veranderende klant-

verwachtingen maakt dat je vandaag de dag moet putten uit het col-

lectieve denkvermogen van jouw team.

Neem angsten weg en zorg voor ondersteuning van je mensen zodat 

zij de beste versie van zichzelf kunnen zijn en volop hun expertise 

kunnen delen . Gras groeit niet door eraan te trekken.

Status en eigen bezit zijn voor de huidige generatie steeds minder 

belangrijk. In een cultuur waar het draait om unieke belevingen, ver-

wacht men ook in hun werk dingen te leren en ervaringen op te doen 

waar je als mens van groeit.

De witte raven kiezen werkgevers die in lijn liggen met hun persoon-

lijke waarden, een duidelijk verhaal en merkbaar in de praktijk. Zorg 

dus dat je organisatie meer is dan een winstmachine, zorg voor 

sociale cohesie en voldoende ruimte en vertrouwen zodat jouw 

mensen hun ervaringen kunnen opdoen en hun unieke talenten kun-

nen inzetten. Zo behoud, en trek, je de beste mensen in de markt aan.

Viribus helpt jou als mens jouw 
rol van leider heruit te vinden.
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Stelling 3
Stelling 4

Je hebt de hele mens 
in dienst, niet enkel 
de professional.

Je bent niet zo 
laagdrempelig als je 
denkt

Elke dag nemen jouw medewerkers zichzelf mee naar het werk. De 

professional maar ook de privé persoon met zijn persoonlijke situa-

tie. Wil je het beste uit jouw medewerkers halen? Laat hen hun hele 

zelf dan mee naar het werk nemen.

Uiteraard zijn er doelen te behalen, dat weten je medewerkers goed 

genoeg. Als ze zich als mens erkent voelen, zullen ze nog meer ge-

motiveerd zijn om zich met hun hele “zijn” in te zetten.

Zet die extra stap naar flexibiliteit, om werk en privé optimaal op el-

kaar aan te laten sluiten. Zorg voor een gezond kader, zowel fysiek 

als mentaal, zodat wanneer jij focus verwacht op het resultaat, jouw 

mensen scherp staan om te leveren wat nodig is!

Bij jou staat de deur altijd open, misschien zit je zelfs niet eens in 

een kantoor, maar in een kantoortuin met een aantal van jouw naas-

te medewerkers. Je vindt dit belangrijk, want je houdt graag voeling 

met wat er speelt binnen jouw bedrijf. Overschat echter niet de 

mate waarin jouw mensen open tegen jou durven zijn.

Een goede graadmeter is het aantal vragen dat je krijgt aan het eind 

van een jaarvergadering of na een belangrijke mededeling.

Blijft het bij het vragenrondje ongemakkelijk stil? Dan is er nog werk 

aan de winkel, of dacht je dat jouw medewerkers echt geen vragen of 

bezorgdheden hebben? 

Viribus biedt jou een 
onafhankelijk klankbord! 
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Stelling 5 Stelling 6
Sociale 
betrokkenheid

Groter is niet altijd 
beter

Steeds meer stakeholders, waaronder ook beleggers, kijken naar de 

mate waarin jouw onderneming maatschappelijk betrokken is. Het 

sterkst is het wanneer je een de expertise en sterktes van jouw 

onderneming. naast commercieel, ook in kan zetten op een maat-

schappelijk doel. 

Draag je steentje bij, je zult er zelf ook een goed gevoel aan overhou-

den!

Altijd meer, altijd beter, het kan nog wel wat grootser!

Natuurlijk willen jouw stakeholders dat het goed gaat met jouw be-

drijf. Ook zij zijn trots om deel uit te maken van een succes. Vooral bij 

de start, groeien, overnames, erkenning, heerlijk!

Hou echter in de gaten dat je ook kwalitatief blijft. Er is geen en-

kele stakeholder die fier is wanneer hij de ene na de andere klacht 

krijgt over dienst, product of dienstverlening. Zeker niet als dit in de 

privésfeer gebeurt. Zorg voor een gezonde balans tussen groei en 

optimaliseren van jouw diensten en interne werking.
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Stelling 7

Stelling 8

Klantenservice is 
geen afdeling maar 
een attitude

Leader of the pack

Wanneer kom je nog in aanraking met je eigen dienstverlening? Die 

enkele keer dat je direct een klacht ontvangt en deze intern bij de 

verantwoordelijke van het team uitzet? Of een kennis of relatie die 

via jou een vraag of probleem aankaart? Realiseer je dat dit niet de 

‘normale’ service is zoals  jouw andere klanten dit krijgen. Doordat jij 

erbij betrokken bent zal men “the extra mile” gaan en buiten de gel-

dende richtlijnen oplossingen zoeken. 

Wil je weten hoe jouw klantenservice het écht doet ten opzichte van 

de klantverwachting? Meet dan de klanttevredenheid op regelmati-

ge basis. 

Wil je weten of de klantenservice voldoet aan jouw verwachting? Zet 

een “mystery shopper” in, zo breng je objectief en gericht de klan-

tenservice in kaart.

Als leider wordt er naar jou gekeken. Mensen zien het gedrag dat jij 

stelt (los van de intentie of context) en nemen dit gedrag over. Zij 

kunnen er niets aan doen, dit is neurologisch zo geprogrammeerd.

Vertoon dus telkens het gedrag dat je wenst te zien van jouw men-

sen, gebruik dit als een hefboom! Gebeuren er zaken binnen je or-

ganisatie die je niet wenselijk vindt, reflecteer dan op een mogelijk 

slecht voorbeeld en begin hierbij bij jezelf.
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Stelling 9 Stelling 10
Culture eats strategy 
for breakfast

Een leven lang leren

Om mee te kunnen doen moet je blijven aanpassen en veranderen. 

Nieuwe markten, diensten en producten blijven ontwikkelen. Er zijn 

verschillende werkmethodes mogelijk om deze snelle manier van 

inspelen op de markt te ondersteunen (bijvoorbeeld Agile).

Onderschat hierbij echter de impact op jouw organisatie niet. Van 

nature veranderen de meeste mensen niet graag, De expertise die 

mensen in het verleden “onmisbaar” maakten, vallen wellicht ineens 

weg.

De collega die niet sterk in systemen was en dus geen bedreiging 

vormde, krijgt ineens veel erkenning voor haar creatieve inbreng en 

out of the box redeneren. De baas wordt een facilitator, gaat coachen 

in plaats van instructies geven en wie is nu eigenlijk precies waarvoor 

verantwoordelijk? Er komt heel wat bij kijken!

Een leven lang leren is één van de speerpunten vanuit de overheid, 

maar wanneer dan? We zijn immers allemaal al zo druk! Work - life 

balance, burn out, mentale weerbaarheid, het zijn niet voor niets veel 

besproken onderwerpen. 

Voor jouw business is het echter onontkomelijk dat jouw mensen in 

de leerstand moeten blijven staan. De komst van digitalisering, robo-

tisering en zelfs artificiële intelligentie vraagt vandaag heel andere 

vaardigheden van jouw mensen dan pakweg 5 jaar geleden.

Met de “hunt for talent” is het aantrekken van mensen met de nood-

zakelijke kennis vandaag de dag niet evident én kostbaar.

Realiseer je dat 3 op de 4 Vlaamse werknemers het belang inziet van 

bijkomende opleidingen, maar dat slechts 2 op de 10 dit combi-

neerbaar vindt naast een voltijdse job.

Onderzoek de mogelijkheden om hierop praktische oplossingen te 

bieden, het kan je als werkgever net dat onderscheidend vermogen 

geven om ook nieuw talent aan te trekken! Een goede investering!
Viribus kijkt met jou mee hoe je naast de “harde” 
implementatie van Agile, je de mensen meekrijgt 
zodat je echt wendbaar wordt. 
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Conclusie
Gelukkig gaan er veel dingen goed binnen jouw organisatie, anders 

zou je vandaag niet staan waar nu staat. Tegelijkertijd zijn er altijd za-

ken die beter kunnen, zaken die je aan moet passen omdat de con-

text rond jouw organisatie verandert. 

Of het nu een pandemie, veranderende klantverwachtingen, de ar-

beidsmarkt, een nieuwe concurrent of nieuwe bedrijfsstrategie is. De 

tijd dat je met een strategie 5 tot 10 jaar vooruit kon, ligt lang achter 

ons. Je zult je moeten blijven aanpassen, dat is OK, dat maakt het 

boeiend! 

Met zorg voor de mensen in jouw organisatie, een kritische blik op je 

eigen handelen en focus op de buitenwereld zijn jij en jouw organi-

satie future proof. 

Viribus is er voor 
ambitieuze leiders die 
zich smijten en duurzaam 
willen transformeren. 
Wij bieden een cut the 
crap klankbord en een 
uitdagende sparringpart-
ner, buiten je gebruikelijke 
‘hofhouding’ met een 
frisse en objectieve blik. 

Ontdek meer

Contactgegevens +32 499 701 771 | info@viribus.be

10

https://viribus.be/?utm_medium=social&utm_source=whitepaper&utm_campaign=whitepaper-10-zaken-ceo&utm_content=tekst%20link
tel:+32499701771
mailto:info@viribus.be

