netwerken
Dag van het MKB

Schot in de roos
Door drs. Peter Swelsen

Op donderdag 15 november was in Parkstad Limburg Stadion de traditionele Dag van het MKB.
Meer dan vijfhonderd ondernemers en professionals kwamen af op topsprekers als Martijn

Martijn van Helvert, CDA-fractievoorzitter, historicus en beleidsmedewerker economie van de gemeente Heerlen,
is een begenadigd spreker. Het politieke talent weet honderden ondernemers een uur lang te boeien met zijn
speelse presentatie over grote leiders. Aan het bekende rijtje toppers zoals Churchill, Obama en Julius Caesar voegt
hij eigenhandig Wim van der Leegte toe. En dat valt in Zuid-Limburg natuurlijk in goede aarde. Het is tenslotte
Van der Leegte die NedCar uiteindelijk redde van de ondergang. “Natuurlijk heeft hij het bedrijf niet alleen uit
ideële overwegingen overgenomen, maar duidelijk is dat deze aanhanger van het Rijnlands model graag helpt
als hij helpen kan”, meent Martijn van Helvert. Voor leiders in spe heeft de CDA-voorman een aantal tips: ‘Raak
mensen in het hart, laat altijd zien dat het om mensen draait, durf positieve feedback te geven én heb lef!’ Tot
slot pleit hij hartstochtelijk voor vriendelijkheid. “Zorg dat je als je de ladder beklimt vriendelijk bent voor de
mensen waar je langs klimt, want je komt ze straks op je weg naar beneden vast weer een keer tegen.” Als
voorbeeld haalt hij Obama aan, die na de keiharde verkiezingsstrijd Mitt Romney op hartverwarmende manier
prees en de hand reikte. Zo moet het dus als je de top wilt bereiken!
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van Helvert (fractievoorzitter CDA Limburg) en Herman Konings (trendwatcher). Het concept
van deze dag is dat een groep geselecteerde sponsors een groot aantal gasten uitnodigt in
één van de skyboxen van het Parkstad Limburg Stadion. Studenten Commercieel Management
van Hogeschool Zuyd zorgen er voor dat alle activiteiten in het reusachtige stadion in goede
banen worden geleid.
Na een aangename lunch en netwerkactiviteiten in de skybox, kunnen de genodigden genieten
van plenaire sprekers en een keuze maken uit een aantal kennissessies. Deze ‘grenzeloze dag’
eindigt met een smaakvol diner en een dampende disco. Het succes van deze Dag van het MKB
bewijst ondubbelzinnig dat Limburgse ondernemers altijd zin hebben in een goed georganiseerd seminar met topsprekers en netwerkmogelijkheden.

Wie iets van de allerlaatste trends wil weten en ook nog eens lekker wil lachen, zit goed bij de Vlaamse
‘onwaarzegger’ en trendwatcher Herman Konings die op de Dag van het MKB een soepele presentatie weggaf.
Als belangrijkste hedendaagse trend ziet hij het feit dat de snelheid van verandering steeds verder versnelt. “De
afgelopen tien jaren lopen mensen zelfs tien procent sneller door winkelstraten”, vertelt Konings. Hij wijst op
de mogelijke nieuwe industriële revolutie die de 3-D-printer teweeg zal brengen en verwacht dat we in 2015
allemaal een foodprinter in huis hebben staan. In de slipstream van de digitalisering ontstaan verrassend genoeg
ook kansen voor slow products. “Zelfs jongeren tussen de twintig en dertig jaar zien het gevaar dat je met
digitalisering een stukje autisme internaliseert”, aldus Konings. “In reactie daarop zie je koffiehuizen ontstaan
waar je op ouderwetse manier ‘traag druppelende koffie’ kunt drinken met vers gebakken appeltaart. Daarnaast
zie je steeds meer initiatieven als de ‘log off fridayafternoon’. Mensen gaan af en toe weg van de bits & bytes
en hebben behoefte aan een digitaal dieet. Je ziet ook een grote behoefte aan nostalgische producten. Het is
niet voor niets dat popartiesten als Triggerfinger, Selah Sue en Milow op dit moment zo populair zijn, want ze
maken stuk voor stuk muziek die is gebaseerd op de seventies of eerder. Zelfs in de nieuwste James Bond speelt
vintage een grote rol. Een goede ondernemer is in staat om al die verschillende trends te verbinden en daar met
doeltreffende producten op in te spelen.”

Veranderprocessen

‘Ook medewerkers op de werkvloer hebben visie’
Door drs. Jacqueline Munnichs

Maastricht • Mensen komen in beweging als ze
de noodzaak van verandering omarmen. Dan
voelen ze zich eigenaar voor het probleem
en de oplossing. “Essentieel voor draagvlak
bij veranderingsprocessen,” stelt drs. Rob de
Wilde CMC, universitair docent (onder meer bij
Maastricht University) en directeur van Sigma
Real Time BV, consultancy en interim management. Na de theorie in het boek Voorbij Verandermanagement (2008) verscheen onlangs het
Praktijkboek over Large Scale Interventions.
De term ‘large’ slaat op de vraag wie er bij betrokken
zijn en niet wie het voor het zeggen hebben bij een

vraagstuk. Veranderingen binnen organisaties betreffen volgens De Wilde complexe trajecten. Niet lineair
of voorspelbaar. Nagenoeg elke organisatie heeft er
mee te maken gehad de afgelopen jaren. De theorie
van Large Scale Interventions gaat er vanuit dat je
veranderprocessen slechts kunt faciliteren op de betekeniswereld van medewerkers en dat je gezamenlijk
een visie ontwikkelt waar je naartoe wilt en hoe zaken
gedaan moeten worden. “Ook de medewerkers op de
werkvloer blijken dan een visie te hebben,” stelt De
Wilde, “en uiteindelijk moeten zij het ook doen. Door
in interactieve bijeenkomsten de dialoog met elkaar
te voeren krijgen losse meningen een gemeenschappelijke betekenis. Uiteraard bepaalt het management
het speelveld. Tegelijkertijd is het van belang dat het
management inziet dat het niet alle antwoorden zelf
heeft. De antwoorden zitten al in de organisatie, maar
het is de kunst om ze vanuit het zoeken naar com-

kortje
Gezinnen zijn
de nieuwe Swiebertjes
Bij daklozen denk je al snel aan de klassieke Swiebertje
of aan een aan lager wal geraakte drugsverslaafde. In
de praktijk groeit het aantal ‘gewone mensen’ zonder
dak boven hun hoofd echter snel. Opvallend is met
name dat het aantal dakloze gezinnen sinds 2009
razendsnel toeneemt. Vorig jaar zaten er bijvoorbeeld
ruim 9.000 kinderen in een van de opvangvoorzieningen voor daklozen en opvanghuizen voor vrouwen.
Opvangcentra spreken van een snel groeiende groep
nieuwe sociaal-economische daklozen. Dit is een groep
die ze voorheen aanzienlijk minder zagen dan traditionele daklozen. Door de harde ingrepen van de nieuwe
regering in de WW en het ontslagrecht zal het aantal
dakloze gezinnen en ook het aantal 45-plus zwervers
de komende jaren waarschijnlijk nog sneller toenemen.

mon ground tot één geheel te maken. Vervolgens is
het belangrijk elkaar hierop te blijven aanspreken. Het
betreft een continu proces.”
De Wilde geldt in Nederland als een van de belangrijkste
specialisten van Large Scale Interventions. Samen met
dr. Antonie van Nistelrooij verzamelde hij in het Praktijkboek Large Scale Intervention acht casussen uit de praktijk waaronder FrieslandCampina Domo, Unesco en een
afdeling van de Provincie Limburg die laten zien hoe bij
een participatieve wijze van veranderen en besluitvorming veel stakeholders tegelijkertijd aan vraagstukken
en oplossingen werken. Ook de dilemma’s van managers en adviseurs komen aan de orde. “Te vaak stranden
veranderprocessen door te weinig eigenaarschap van
medewerkers en een tekort aan inbedding in andere
processen,” aldus De Wilde. “Vaak ervaren medewerkers veranderinitiatieven hierdoor als losse flodders.”
Het Praktijkboek Large Scale Interventions presenteert
hoe de theorie er in de praktijk uit ziet. Wat gebeurt er
concreet als je de harde en zachte kanten van de organisatie, mensen en afdelingen verbindt? Waar moet je
dan op letten? Wat moet je vooral (niet) doen? Wat is de
rol van de procesbegeleider en de opdrachtgever? Hoe
ontwerp je interventies voor kleine of grote groepen en
hoe zorg je dat het energiepeil hoog blijft?
Large Scale Interventions werken niet als standaardoplossing. Wel vanuit een aantal heldere principes voor
gedragen verandering, zoals actieve participatie van alle
betrokkenen. Niet top down. Wel van binnen uit, vanuit
de inhoud. “Het bijzondere is dat wanneer er consequent wordt gewerkt vanuit de Large Scale principes en
het management bereid is medewerkers echt serieus
te nemen een veranderproces vlotter verloopt dan de
klassieke overtuigingsstrategieën en het uitrollen van
programma’s door adviseurs en managers,” licht De
Wilde toe. “Dat komt door de verbinding van mensen
en onderwerpen. Zoeken naar de gezamenlijkheid; geen
‘wij – zij’ cultuur. Doordat alle betrokkenen meedoen,

ga je uit van de bestaande realiteit. En ga je niet uit
van de realiteit in de hoofden van managers. Je neemt
de medewerker en de klant echt serieus. Mensen zetten dan makkelijker de schouders eronder. Er is minder
weerstand en minder gedoe.”

Bedrijfsactiviteiten
kalender
december 2012
Dinsdag 4 december
Limburg Onderneemt Kennissessie
“Innoveren door ... sociale media”
Limianz, Venlo
Dinsdag 11 december
Innoveren in de nieuwe arbeidsmarkt:
hoe doe ik dat?
Ondernemersplein, Roermond
Dinsdag 11 december
Uitreiking Lodewijk van der Grintenprijs
De Maaspoort, Venlo
Woensdag 12 december
Demarrage Ondernemersfinale
Parkstad Limburg Theater, Heerlen
Donderdag 13 december
Greenport Venlo Jaarcongres
Floriadepark, Venlo
Dinsdag 18 december
Door nieuwe verbindingen naar nieuwe business
Ondernemersplein, Roermond
Voor meer info:
www.limburgonderneemt.nl/activiteiten

