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Inleiding
Vol goede moed ben je (ooit) gestart als ondernemer.
Alleen, met personeel of een business partner. Gaandeweg
sluipen er gewoontes in. Of doen er zich ineens
ontwikkelingen voor die ogenschijnlijk geweldig leken, maar
nu toch zo hun uitdagingen blijken te hebben. Je huidige
bedrijfsvoering loopt, maar niet helemaal zoals gewenst. Of
misschien wel helemaal niet zoals gewenst. Tijd voor actie.
En wellicht wat hulp, want steeds als je iets initieert, neemt
de waan van de dag het over of blijkt de uitwerking nou net
niet helemaal wat je er van had gehoopt.
Verandering doorvoeren kost tijd, inzet en aandacht. Met
name heel veel aandacht. De automatische piloot dien je
namelijk tijdelijk even met sabbatical te sturen. Net zo lang
totdat nieuwe gewenste gewoontes ingesleten zijn geraakt.
Het is dus echt even investeren. Maar… met de juiste
aanpak en een flinke dosis doorzettingsvermogen krijg je er
een gezond en succesvol bedrijf voor terug!
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Inleiding
Een gezond en succesvol bedrijf maakt winst. Het heeft een gezonde financiële basis die de continuïteit van de
onderneming waarborgt. Maar een gezond en succesvol bedrijf boekt ook op andere terreinen winst. Het boekt
concurrentievoordeel op basis van imago, door in te spelen op klantbeleving en het tonen van goed
werkgeverschap. De organisatie is niet alleen financieel gezond, maar ook op basis van bedrijfscultuur. De
werklast is beheersbaar en evenredig verdeeld, er is waardering en erkenning en men voelt er zich veilig en
vertrouwd. De loyaliteit en betrokkenheid groeien en maken dat de productie en bereidheid toenemen en de
organisatie in nog verdere mate succes boekt, ook weer (meer dan alleen maar) financieel.
In dit e-book reik ik je verschillende inzichten, perspectieven, aan om je dagelijkse bedrijfsvoering Deze
perspectieven zijn gebaseerd op de 6 kernwaarden die van toepassing zijn op mijn bedrijf, Verandering In
Bedrijf.
Allereerst lees je in dit e-book om welke kernwaarde het gaat en waarom die kernwaarde in mijn ogen zo
belangrijk is. Daarna volgen de inzichten gerelateerd aan de betreffende kernwaarde om jouw aanpak te
verbeteren. Het principe en belang van kernwaarden binnen een organisatie licht ik uiteraard ook kort eerst
nog even toe.
Heb je vragen of feedback naar aanleiding van dit e-book, neem dan gerust (vrijblijvend!) contact met mij op.
Fleur Rhemrev
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Kernwaarden van een organisatie (1/2)
Binnen elke organisatie zijn er bepaalde kernwaarden. Hetzij dat deze zijn
vastgesteld op basis van je missie en daarbij behorende strategie, hetzij dat
deze door het ontstaan van de bedrijfscultuur een bepaalde vorm hebben
aangenomen. De vraag is of de huidige kernwaarden aansluiten bij de
nieuwe/gewenste koers van de organisatie of dat er nieuwe kernwaarden
bepalend (moeten) gaan worden.
Kernwaarden bepalen hoe men zich intern én extern tegenover anderen
gedraagt en hoe men zich profileert. Het is als het ware dé bedrijfscultuur en
is erg moeilijk te veranderen, maar niet onmogelijk. Het vergt discipline en dat
men elkaar durft te herinneren aan en aan te spreken op wat men met elkaar
heeft afgesproken en belangrijk vindt. Daarnaast is leiderschap in de vorm van
goed voorbeeld doet goed volgen van cruciaal belang.
In samenhang met de missie, visie en strategie is het belangrijkste criteria of
de wijze waarop het probleem wordt aangepakt of de verandering wordt
doorgevoerd, in lijn is met de kernwaarden. Worden deze kernwaarden
uitgedragen? Waar staan wij met elkaar voor als organisatie? Handelen wij
daarnaar? Ervaart men (intern én extern) dat wij deze kernwaarden nastreven?
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Kernwaarden van een organisatie (2/2)
Je WHY is een goede start om kernwaarden vast te stellen.
Waarom doe je wat je doet, wat is je missie? En waarin uit de
liefde en passie voor jouw vak zich? Welke belangen spelen
daarbij een rol? Wat is jouw ideale klant en wat verwacht
jouw klant als hij of zij een product of dienst bij jou afneemt?
Binnen de financiële sector zijn betrouwbaarheid, integriteit
en deskundigheid belangrijke factoren. Voor de HORECA zijn
aandacht, dienstbaarheid en veiligheid belangrijke pijlers.
Middels je kernwaarden kun je je ook onderscheiden van je
concurrenten. Als bepaalde waarden voor zich spreken,
focus je dan op hetgeen meerwaarde biedt of waarmee je
jouw ideale klant kunt bereiken.
Gekozen kernwaarden kunnen tevens doorwerken in
andere kernwaarden. Hulpvaardigheid op de juiste wijze
inzetten kan bijvoorbeeld groei, ontwikkeling of juist
collegialiteit en bescherming teweeg brengen.
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1. Bewustzijn
Een van de belangrijkste aspecten van een succesvolle en stabiele onderneming is continuïteit realiseren
en waarborgen. Daarbij is het van belang dat je weet wat je doet, waarom je het doet en of je het juiste op
de juiste wijze doet.
Het creëren van Bewustzijn helpt je daarbij. Het leidt tot meer doelgerichtheid. Door je bewust te zijn van je
handelen en denkwijzen, maar ook de uitwerking daarvan op een ander (intern of extern) vergroot je je
inlevingsvermogen.
Zo dien je je als ondernemer met personeel bewust te zijn van je rol als facilitator. Je dient de juiste
voorwaarden en ruimte te bieden, zodat iedereen binnen het team datgene kan doen waarvoor hij of zij is
aangenomen.
Bewustzijn en inlevingsvermogen bevorderen op hun beurt ook weer belangrijke zaken als klantgerichtheid
en klantvriendelijkheid door oog te hebben voor wat er leeft.
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1. Bewustzijn creëren
Vanzelfsprekendheden en gewoontes maken een groot onderdeel uit van de dagelijkse praktijk. Deze zijn
er ingeslopen of soms zelfs opgelegd met of zonder verklaring. Het voordeel van vanzelfsprekendheden
en gewoontes is dat het het werk makkelijker maakt, doordat een hoop onbewust ‘gewoon werkt en
doorloopt’. Met de grote hoeveelheden informatie die men dagelijks verwerkt zou het niet te doen zijn als
je over alles bewust moet nadenken.
Het nadeel van vanzelfsprekendheden en gewoontes is dat ze ‘uitsluiten’. Iedereen voor wie datgene geen
vanzelfsprekendheid of gewoonte is, zal dat ‘A: niet zomaar uit zichzelf doen’ en ‘B: niet zonder meer zomaar
begrijpen’. Het is namelijk niet bekend en dus niet zo vanzelfsprekend.
Wanneer je je bewust wordt van geldende vanzelfsprekendheden en gewoontes merk je het uitsluitende
effect en de veelal verwijtende toon in communicatie. Helaas beperkt dit zich vaak niet tot de interne
communicatie, maar dat het ook geldt voor de communicatie richting en met klanten.
Als er een wijziging in een proces wordt doorgevoerd, omdat daar een belangrijke aanleiding toe is, is het
vanzelfsprekend dat dat gepaard gaat met een hele hoop gevolgen voor allerlei aanverwante zaken. Toch
blijkt dat juist dan vaak wordt vastgehouden aan bepaalde afspraken. Afspraken die het nieuwe werken in
de weg staan, afspraken die achterhaald zijn, afspraken die in het licht van de verandering nodig herzien
dienen te worden. Maar eerlijk gezegd is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend, niet waar?
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2. Verbetering
Verbetering kan op diverse terreinen gewenst of zelfs noodzakelijk zijn. Denk aan het creëren van een
goede balans tussen management en leiderschap, het bevorderen van samenwerking en het inzetten van
effectieve communicatie. Maar ook de uitvoering kan een uitgangspunt voor verbetering zijn.
Bij het doorvoeren van Verbetering in processen bevordert eenvoud bijvoorbeeld de productiviteit, onder
andere door het beheersbaar maken van de werklast. Verbeteringen doorvoeren in de bedrijfsvoering
heeft het behalen van concurrentievoordeel tot gevolg. Dit heeft een nog gunstiger effect wanneer een
bedrijf prioriteit geeft aan continu verbeteren.
Concurrentievoordeel komt in vele gedaantes: Het kan gaan om kwaliteit, snelheid van leveren of
handelen, het voorkomen van onnodige risico’s (bijvoorbeeld door het up to date blijven en incorporeren
van gewijzigde wet- en regelgeving in je bedrijfsvoering), klantgericht- en klantvriendelijkheid.
Verbetering is echter pas te beoordelen als je ook regelmatig, tijdig en kritisch met de juiste betrokkenen
evalueert.
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2. Verbetering doorvoeren (1/2)
Succes is afhankelijk van diverse factoren waarop men als onderneming dient in te spelen. Zo kan er intern
onder meer onderscheidt gemaakt worden tussen individuele factoren en systeemfactoren.
Individuele factoren hebben betrekking op het personeel. Beschikken zij over de juiste kennis, kunde en
competenties? Welke eisen worden er gesteld aan de medewerkers en in hoeverre voldoet men aan deze
eisen? Welke opleidingsinvestering is mogelijk noodzakelijk? Individuele factoren liggen daarmee eveneens
in de invloedssfeer van de betreffende werknemers. Het is zaak om hier samen actief aan te werken en de
duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.
Ga uit van de talenten en kwaliteiten die zij in huis hebben en zet deze gericht in. Zijn er specifieke
onderdelen waarin de medewerker onvoldoende presteert en is duidelijk dat het werkgever en
werknemer meer frustratie dan resultaat gaat opleveren om daar sterk op in te gaan zetten? Durf zaken
bespreekbaar te maken. Wat heeft de organisatie nodig aan de hand van de functie en wat heeft de
functionaris nodig om dit te bewerkstelligen en hoe kan deze functionaris daar zelf ook verantwoording in
nemen. Is bijscholing of training een optie om voldoende op gewenst niveau te kunnen functioneren of
kunnen deze taken intern bij iemand anders worden belegd?
Liggen de verwachtingen en mogelijkheden of betrokkenheid te ver uit elkaar? Durf ook dan het gesprek
aan te gaan op basis van effectieve communicatie en toon leiderschap en goed werkgeverschap in het
proces dat volgt.
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2. Verbetering doorvoeren (2/2)
Systeemfactoren hebben betrekking op de randvoorwaarden waaronder het personeel de functie dient
uit te oefenen. Welke middelen dienen er beschikbaar gesteld te worden aan de medewerkers? Is de
werkomgeving veilig of loopt men binnen de organisatie mentale en/of fysieke gezondheidsrisico’s? Zijn er
kaders en actuele procedures? Wordt hierop gestuurd? Is men in staat gesteld om hierop te kunnen
sturen? Dit betreft dan mogelijk ook deels een individuele factor.
Het is van belang dat het management een coachende en faciliterende rol op zich neemt om medewerkers
te bekwamen en te voorzien in de benodigde middelen, zodat er met minimale inspanningen maximaal
resultaat kan worden gerealiseerd op veilige en verantwoorde wijze. Leiderschap is hierbij essentieel.
Investeren in individuele en systeemfactoren zijn noodzakelijk voor een optimale bedrijfsvoering.
Investeren in zaken als opleidingen of een veilige werkomgeving zijn geen bonus voor de werknemers,
maar komt (op lange termijn) de gehele organisatie op zich ten goede, doordat het een wezenlijk
concurrentievoordeel kan opleveren. In het bijzonder het imago (intern en extern) van de organisatie.
Verbeteringen doorvoeren in je bedrijfsvoering? Kijk dan goed wat de huidige situatie is (IST). Waarover
beschik je nu en wat heb je nodig om de gewenste situatie (SOLL) te bereiken. Hoe kun je dat bereiken?
Dien je te investeren in individuele factoren, systeemfactoren of beide? En wat is je budget? Begin je klein
en ga je uit van het sneeuwbal- of olievlek-effect, waarbij alle relevante aanverwante zaken vanzelf
meebewegen, of pak je het direct groots aan?

12

Werken aan Winst

3. Verbinding
Resultaten behalen doe je door oog te hebben voor
de relatie met belanghebbenden. Door oprechte
interesse in elkaar kun je elkaar beter aanvoelen en
ontstaat er wederzijds begrip en respect.
Er ontstaat Verbinding.
Verbinding helpt je om de boodschap in de
boodschap te achterhalen, maakt dat je aan een half
woord genoeg hebt en leidt tot productieve en
constructieve samenwerkingen. Het is essentieel
voor effectieve communicatie.
Door Verbinding binnen je team te bevorderen zie je
waar toe de ander in staat is, waar krachten en
kwaliteiten liggen. Waar je iemand om kunt
bewonderen en door kunt laten inspireren. Waar je
van iemand kunt leren, maar het biedt ook ruimte
om te achterhalen waar je kunt helpen en hoe.
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3. Verbinding creëren
Hoe beter de interne sfeer en het onderlinge vertrouwen, hoe professioneler de organisatie extern als
geheel overkomt.
Het stimuleren van samenwerking, in alle lagen van de organisatie maar ook daarbuiten met business
partners én klanten, is een essentieel onderdeel van iedere strategie voor het bewerkstelligen van een
optimale bedrijfsvoering en gezonde werksituatie.
Het stimuleren van samenwerking bevordert de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het
succes van de gehele organisatie en voorkomt een eilandencultuur en wij/zij-gevoel (verwijtcultuur) binnen
de bedrijfscultuur van de organisatie.
Stimuleren tot samenwerken betekent niet dat ‘alles door iedereen samen gedaan’ moet worden. Het
betekent wel dat men weet wat een ieders verantwoordelijkheden zijn, waar men mee bezig is, hoe iedere
taak en alle onderdelen van het proces passen binnen het grotere geheel en dat men bij overmacht te hulp
schiet en elkaar durft aan te spreken om het gezamenlijke doel te kunnen blijven realiseren.
Het maken van teamafspraken, regelmatig werkoverleg, een gezamenlijke planning en gedeelde
verantwoordelijkheid daarvoor, het samen zoeken naar structurele oplossingen voor bestaande
problemen, evalueren van afspraken en werkwijzen zijn middelen om (meer) samenwerking tot stand te
brengen.
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4. Betrokkenheid
Betrokkenheid vanuit de werkgever naar het personeel zorgt voor meer bevlogenheid onder werknemers.
Dit vertaalt zich naar het tonen van meer inzet, onderlinge collegialiteit en dienstbaarheid. Het laat dus ook
de betrokkenheid van werknemers groeien bij jouw onderneming. Mits je ook oprecht geïnteresseerd bent
en gebruik maakt van hun betrokkenheid.
Het inspireert en maakt men flexibel. Men is tot meer bereid door iets terug te willen doen of om mee te
denken bij vraagstukken, knelpunten en problemen. Gebruik deze expertise. Wanneer je als onderneming
helder hebt waar je voor staat draagt en het personeel daarbij te betrekken, draagt het tevens bij aan
zingeving.
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4. Betrokkenheid bevorderen en tonen
Veranderingen, en zeker verandertrajecten, kunnen werknemers heel wat reden tot zorg baren. Doel van
veranderingen en verandertrajecten is het realiseren van een gezonde organisatie, waarbij er een
uitdagende en prettige werksituatie wordt gecreëerd en een ieder een zinvolle bijdrage kan leveren aan
het succes van de organisatie. Moeilijke tijden of lastige situaties zijn daarbij niet te vermijden, maar door
oog te houden op het doel én op elkaar, sla je je er met elkaar gemakkelijker doorheen.
Een leidinggevende heeft hierin een voorbeeldfunctie en de verantwoordelijkheid om hier concreet op te
sturen, aan te dringen binnen het team. Stel kaders, moedig aan, spreek aan, treedt op waar nodig, ga uit
van de expertise van je medewerkers. Behandel iedereen gelijkwaardig, maar kijk naar individuele
kwaliteiten en mogelijkheden.
Wees een ‘Balcony Person’ en maak van medewerkers ‘Balcony People’. Een Balcony Person is iemand die
de ander aanmoedigt (vanaf het balkon van een theater) om het beste uit zichzelf te halen. Een Balcony
Person ziet namelijk het beste in die persoon en maakt het leven van de ander net wat mooier. Het betreft
een onbaatzuchtigheid ten opzichte van de groei en het succes van de ander: ‘Als het goed gaat met jou,
gaat het goed met mij!’
Wanneer er iemand in je gelooft, iemand in je investeert, iemand als jouw klankbord/sparringpartner
fungeert, groeit je zelfvertrouwen. Ga je kansen zien en durf je die uitdagingen aan te gaan. En die ene
persoon die jou dat vertrouwen schonk, die jou in je kracht zette, die persoon zul je je leven lang
herinneren en dankbaar zijn. En die dankbaarheid betaald zich altijd terug. Wees die persoon.
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5. Zorgvuldigheid
Wanneer je een betrokken team hebt weten te realiseren kun je ook sturen op Zorgvuldigheid.
Men weet immers het belang van het leveren van kwaliteit en het behalen van (gewenste) resultaten.
Ook komt Zorgvuldigheid de continuïteit van de onderneming ten goede. Hoe minder fouten er gemaakt
worden, hoe lager de kosten en hoe beter de balans tussen omzet en winst. Voorwaarde is uiteraard wel
dat de werklast beheersbaar is.
Als ondernemer dien je dan ook zorgvuldigheid in acht te nemen in de omgang met je personeel.
HR-gerelateerde zaken zoals verzuim door ziekte, het verschaffen van een veilige en prettige
werkomgeving, maar ook ten aanzien van persoonlijke verbetertrajecten vragen om goed
werkgeverschap.
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5. Zorgvuldigheid te weeg brengen
Stuur op het leveren van kwaliteit door medewerkers verantwoordelijk te maken voor het controleren van
hun eigen werk en dat van elkaar wanneer nodig. Fouten maken moet mogen, mits men er iets van leert en
de fouten zoveel mogelijk binnen het speelveld van de interne organisatie blijven. De klant mag zo min
mogelijk merken dat het intern (nog) niet op orde is. Is dat onvermijdelijk? Neem dan je
verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je je niet alleen richt op het herstellen van de fout, maar juist ook
op het herstellen van de relatie. Maak de werklast beheersbaar door na te gaan of de juiste dingen op de
juiste manier worden gedaan. Focus op: In 1x goed. Zonder je daarom af bij focustaken. Taken die je
complete aandacht vragen en grote gevolgen (kunnen) hebben bij fouten.
Durf als ondernemer op te treden. Grijp in als dat nodig is.
Maar pas je acties aan aan het gedrag van je medewerkers.
Wees zorgvuldig in je wijze van optreden. Wees helder,
consequent en rechtvaardig. Het niet optreden of ongepast
(buiten proporties) optreden van management brengt
enorme, en onherstelbare, schade toe aan het imago.
Ook hier geldt: In 1x goed. Prestatiemanagement en
conflicthantering kunnen goede handvatten bieden.
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6. Zelfstandigheid

Het bevorderen van de Zelfstandigheid van ondernemers én de leden van zijn/haar team leiden tot
persoonlijke en professionele groei en ontstaat er empowerment binnen de organisatie onder de
teamleden.
Door te sturen op Zelfstandigheid zet je tevens in op het bevorderen van zelfredzaamheid en het
oplossingsgerichte vermogen. Hiermee stimuleer je vindingrijkheid, het denken in mogelijkheden en het
vergroten van flexibiliteit.
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6. Zelfstandigheid bevorderen
Veranderingen doorvoeren vraagt niet alleen om aanpassing en nieuwe ontwikkelingen aan de
procesmatige kant, maar ook om aanpassing en nieuwe ontwikkelingen aan de menskant van de
organisatie. Werknemers moeten een andere manier van werken aanleren, zich nieuwe/andere
competenties eigen maken en ook voor het management vergt het veelal een nieuwe manier van
leidinggeven.
Management maakt in steeds grotere vorm plaats voor leiderschap. In plaats van het directief aansturen
van werknemers, vragen de markt (voor het behoud of verkrijgen van een gunstige concurrentiepositie)
en werknemers steeds meer om een coachende en faciliterende aanpak.
Het is zaak om als leidinggevende de zelfstandigheid en zelfredzaamheid (oplossingsgerichtheid) van
werknemers te stimuleren. Kijk daarom gericht naar het takenpakket en de processen die daarbij horen.
Een flowchart kan hierbij enorm helpen. Het brengt alle processtappen in beeld. Wat dient er te gebeuren
en door wie? Welke stappen kun je schrappen, welke taken kun je lager in de organisatie beleggen, zodat
er intern onder het personeel (door)groei en ontwikkeling gerealiseerd wordt. Dit maakt dat
directie/leidinggevenden ruimte krijgen om zich op andere zaken te richten (van operationele ad hoczaken naar meer tactisch en strategische beleidsplanning, etc.) en ontstaat er in de gehele organisatie een
trapsgewijze leercurve. Probeer als management ook niet alle problemen op te lossen, maar stimuleer dat
medewerkers zelf een oplossing aandragen. Stel hiervoor ook weer kaders. Wat is de ruimte die je men
geeft in vormen van tijd, budget, samenwerking, etc.?
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Nawoord
Relatief kleine inspanningen kunnen grote effecten teweeg brengen. Middels dit e-book hoop ik dat ik
jouw verschillende tips en inzichten heb gegeven om jouw bedrijfsvoering weer op weg te helpen. Wellicht
dat bepaalde informatie al bekend was. Daarin schuilt de kracht van herhaling en wellicht dat je ook wat
nieuwe informatie hebt gekregen die je nieuwsgierig maken naar meer. Meer informatie over het
onderwerp opdoen of direct de armen uit de mouwen en uitproberen.
Wanneer dit e-book je geïnspireerd heeft om aan de slag te gaan, maar je toch nog niet helemaal weet
waar of hoe te beginnen of op zoek bent naar dat beetje extra informatie over wat ik hier in het e-book
heb besproken, aarzel dan niet om contact op te nemen. Een adviesgesprek is helemaal vrijblijvend.
Uiteraard ben je ook altijd van harte welkom (om kennis met mij te maken) bij de maandelijkse
netwerkbijeenkomsten van Balcony People Platform, iedere tweede donderdagochtend van de maand.
Daar proberen wij ook iedere maand inzichten, informatie en inspiratie te verschaffen op het gebied van
ondernemen en bedrijfsvoering.
Heel veel succes,
Fleur Rhemrev
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Nawoord
Hoewel ik in loondienst altijd inhoudelijke functies heb gehad, met name op
het gebied van Salarisadministratie, is de rode draad in mijn loopbaan altijd
gericht geweest op het inwerken, aansturen, begeleiden en coachen van
collega’s en teamleden en op het verhogen van de te leveren kwaliteit en het
doorgronden van processen. Door deze inzichtelijk te maken kon er
daadwerkelijk kwalitatief beter werk geleverd worden, doorlooptijden
konden worden verkort, werkwijzen konden gestandaardiseerd worden en
werkzaamheden konden makkelijker worden overgedragen.
Tijdens mijn functie als afdelingsmanager Salarisadministratie binnen een accountantskantoor merkte ik dat
het leiden van verandertrajecten, zoals ik daar deed vanwege een fusie, een steeds grotere ambitie en
passie begon te worden. Doordat mijn man, Edwin Rhemrev | Rhemrev.com, al geruime tijd werkzaam was
als zelfstandig ondernemer en ik achter de schermen daarin al heel actief was, was de stap naar de KvK de
enige logische. Inmiddels ben ik ook actief als organisator van maandelijkse netwerkbijeenkomsten voor
ondernemers onder de naam Balcony People Platform.
Naast mijn ruime werkervaring dragen mijn HBO Bachelor Bedrijfskunde, Management, Economie en Recht
en Lean Six Sigma Green Belt certificering bij aan mijn kennis en kunde op het gebied van Verander- en
Procesmanagement.
Samen met mijn man en tweeling, zoon Noah & dochter Olivia (2018) woon ik in het mooie Voorburg, op de
grens met Den Haag.

