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Om succesvol te zijn als bedrijf is het aanbrengen van focus belangrijk. Grote kans dat u ook niet de 

tijd, de middelen of de mensen hebt om alle goede ideeën in uw bedrijf uit te voeren. Tegelijkertijd 

wilt u waarschijnlijk wel de creativiteit en vindingrijkheid van medewerkers stimuleren en benutten.

De start-up Primephonic – een soort Spotify maar dan voor klassieke muziek – bedacht daarvoor GINO.  

Dat staat voor Great Idea, Not Now. Het is een lijst met slimme gedachten en proefballonnetjes die een 

prominente plek heeft in het bedrijf. Elk kwartaal wordt de lijst erbij gepakt, als er nieuwe doelen en prioriteiten 

worden gesteld.

MUST READ de DATA ECONOMIE
Data zijn het nieuwe goud. Onze 

economie verandert in razend tempo, 

waarbij informatie steeds meer de rol 

van geld overneemt.

Wat betekent dat voor uw bedrijf? Hoe  

gaat u om met data? En wat kunt u  

leren van spelers als Amazon en 

Alibaba? Wetenschapper Viktor Mayer-

Schönberger (Oxford Internet Institute) 

en journalist Thomas Ramge (The 

Economist) bezorgen u het nodige 

denkwerk.

3D-printen kan een nieuwe industriële 

revolutie teweegbrengen. Daar zijn de 

tech-pioniers in deze documentaire 

van overtuigd. U volgt ze in de race 

naar het marktleiderschap, inclusief 

de schaduwkanten die dat met zich 

meebrengt.  Te zien op: Netflix

“Succes is vaak het gevolg van een 
misstap in de juiste richting” Al Bernstein, Amerikaans journalist en schrijver

Charles Trevail

OUTSIDE IN
Welke strategieën hanteren ‘s werelds meest klantgerichte 

merken? Dat bespreekt Charles Trevail in zijn podcast met 

topgasten uit het bedrijfsleven, de media en de wetenschap. 

Ideaal voor korte autoritjes, want de podcasts duren zo’n 

twintig minuten.             Luisteren: gratis via Spotify of iTunes

PODCAST

Waar let u op als u nieuwe werknemers 

aanneemt? Volgens hoogleraar en 

voormalig Google-topman Lazlo Bock 

is leervermogen de belangrijkste voor-

speller van hoe succesvol iemand zal 

zijn in een nieuwe baan. Dat weegt dus 

zwaarder dan intelligentie, competenties 

en diploma’s. 

In een sollicitatiegesprek is leervermogen op verschillende 

manieren te ‘testen’. Leg een kandidaat bijvoorbeeld een extreem 

lastig probleem voor waar hij weinig verstand van heeft en vraag 

hoe hij een plan van aanpak zou maken. Vraag ook naar leerdoelen 

en leerbronnen. 

De waarde van 
niet-benutte 
service

Neem nieuwe werknemers aan 
op leervermogen

Laat u klanten zelf een deel van het 

werk doen via een app of portal? Bied 

dan altijd prominent en gemakkelijk de 

mogelijkheid om contact op te nemen 

met een medewerker. Die aanbeveling 

doen onderzoekers van de Harvard 

Business School in een onderzoek naar 

self service technologie. Klanten maken 

zelden gebruik van die ‘hulplijn’, maar 

alleen de mogelijkheid al zorgt voor 

minder stress, meer tevredenheid over 

de aankoopbeslissing en een groter 

vertrouwen in het bedrijf.
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Must Watch

PRINT THE LEGEND

G
R

E
A

T
 I

D
E

A 
N

O
T

 N
O

W



EYEOPENER18 EYEOPENER 19

Het is Lodeweges ten voeten uit. Hij hoeft niet in de 

spotlights te staan en vindt plezier in zijn vak belangrijker 

dan aanzien en status. En dat is misschien wel een erfenis 

van zijn tijd in het familiebedrijf. “Mijn vader was een 

buitenmens, maar moest om ons gezin te onderhouden 

een fabrieksbaantje accepteren toen we terugkwamen uit 

Canada.”

“Later is hij zijn hart gevolgd door die kwekerij te beginnen. 

Rooien, knippen, laden; het was zwaar en vies werk. Als het 

regende kwam hij zwart en doorweekt thuis. Maar hij ging 

er met ziel en zaligheid voor. Het heeft mij ook geleerd: als 

je doet wat je passie heeft, tellen de uren niet.”

tellen de uren niet”
“Als je doet wat je passie heeft, 

DWIGHT LODEWEGES   .   INTERVIEW

 › Kies assistenten die u 

aanvullen en geef ze de 

vrijheid.

 › Duidelijkheid over de koers 

zorgt ervoor dat talenten 

kunnen excelleren.

 › Creëer een cultuur in uw 

team waarin iedereen zich 

voor elkaar wil wegcijferen.

 › Iedereen in uw team heeft 

behoefte aan en groeit door 

persoonlijke aandacht.

 › Zorg dat u altijd voorbereid 

bent en weet hoe u zwaktes 

van concurrenten kunt 

uitbuiten.

Lessons  
Learned

“Ook als coach heb ik altijd mijn gevoel gevolgd. In de 

voetballerij krijg je regelmatig een knal voor je kop. Dan is 

het overeind komen, je plezier terugvinden en er weer voor 

gaan. Als ik dat plezier niet meer kan vinden of het gevoel 

heb dat ik een groep niet meer vooruit kan helpen, dan ben 

ik weg. Ik ga de rit niet uitzitten voor het geld. Dat is zonde 

van mijn tijd en daar is het spelletje te mooi voor.”
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DE KANSEN VAN PSD2 
VOOR ONDERNEMERS

EXPERTVIEW    |    Gert Kwetters  (Visionplanner)

Realtime uw cashflow analyseren en managen. Openstaande facturen innen met een zakelijk Tikkie. 
Klanten laten betalen met een app op hun smartphone. De nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 
gaat het leven van ondernemers leuker en makkelijker maken, is de verwachting van Gert Kwetters 
van Visionplanner. 


