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zonder pijn

niet De maKKeliJKSte 
Weg, Wel De enige Die 
gOeD VOelt
EEN WAKE-UP-CALL VAN JEWELSTE

HarD OP Weg Om een  
HPO te WOrDen
HET VOELT ALS EEN ACHTBAAN:  
SOMS DOET HET PIJN,  
SOMS GENIET JE ERVAN

Het leF Om anDere 
Wegen te BeWanDelen
HET ZIJN DE MENSEN DIE IN JE  
ONDERNEMING HET VERSCHIL MAKEN

SUCz   Se
G    nee
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naam  Nico vaN KNippeNberg 

WerK  adviseert (familie)bedrijveN eN vormt sameN  

met lars valKeNberg (voorzitter) eN pascal vaN der Heijde 

Het bestuur vaN KoeNeN eN co

uitDaging?  oNze marKt veraNdert eN vraagt om  

eeN aNdere meerwaarde 

Wat gaF JOu Het inzicHt Om erVOOr te gáán?  de vraag 

of je wel of Niet Hpo wilt zijN, is vergelijKbaar met de 

vraag of je wel of Niet gezoNd wilt zijN. NatuurlijK willeN 

we dat! de weteNscHap dat je Het traject  af ‘moet’ maKeN 

als je eraaN begiNt, Net als eeN maratHoN, geeft Het 

KracHt om sameN door te zetteN  

Wat VinD Je BelangriJK aan SuczeS?  dat je Het Hebt iN 

alle rolleN die je belaNgrijK viNdt, privé eN iN je werK

Wat leer Je Van De maratHOn?  de 3 d’s: doeleN stelleN 

(de maratHoN), discipliNe (om te traiNeN), doorzetteN  

(om de fiNisH te HaleN). dit is iN alles wat je doet belaNgrijK

Wat iS Het nut Van ‘PiJn’?  pijN zet aaN tot veraNderiNg, 

tot groei. pijN geeft eeN redeN om door te zetteN.  

zodat de pijN Niet voor Niets is geweest

geen SuczeS zOnDer PiJn  Dat geldt zeker voor het 
rennen van een marathon. Zo rond de 30-35 kilometer  
gaan je benen serieus pijn doen. Eigenlijk doet alles pijn! 
Maar opgeven is geen optie, toch? ‘Als je start, loop je  
‘m uit’, vindt Nico van Knippenberg, voorzitter van de  
Venloop en sinds 2014 bestuurslid van Koenen en Co.  
Nico heeft inmiddels zo’n 16 marathons op zijn naam  
staan. Momenteel traint hij voor de marathon in Berlijn op  
27 september 2015.

‘miJn eerSte maratHOn  in 2003 ging alles behalve  
lekker’, vertelt Nico. ‘Enkele dagen voordat we vertrokken, 
kreeg ik griep. Maar uitlopen zou ik ‘m. Vraag me niet hoe, 
maar ik deed het! Daar heb ik lang van moeten herstellen. 
Maar het was de moeite en pijn waard. Drie jaar eerder  
zou ik het lopen van een marathon nooit voor mogelijk  
hebben gehouden. Het bewijst dat je dingen kunt bereiken 
door met inzet, passie, doorzettingsvermogen en discipline 
je grenzen te verleggen.’ 

een Jaar later  wil ondernemer Erik Schnock met  
100 hardlopers uit Venlo naar New York gaan om samen  
‘de marathon der marathons’ te lopen. Nico gaat mee.  
Hij heeft de smaak inmiddels te pakken. ‘Ik ren zo’n vijf keer 
per week’, vertelt hij. ‘Het is een laagdrempelige sport die  
je ook kan doen als je weinig tijd hebt. Ik wil mezelf graag 
uitdagen. In mijn werk op mentaal en sociaal vlak, met  
rennen op fysiek terrein. In de buitenlucht maak ik mijn hoofd 
leeg voor nieuwe plannen en inzichten.’ In The Big Apple 
ontstaat het idee van de Venloop. ‘Wat in New York kan,  
kan ook thuis in Venlo!’ Dat blijkt. De Venloop vierde dit jaar 
met zo’n 25.000 wandelaars en hardlopers haar 10e editie 
en is uitgegroeid tot een groot feest voor de hele stad.  

‘DOOrzettingSVermOgen Vanuit PaSSie  heb je  
ook nodig in je werk. Anders kun je niet op hoog niveau  
excelleren’ vervolgt Nico. ‘Koenen en Co zit midden in een 
groot verandertraject. In 2020 willen we HPO zijn, wat staat 
voor een High Performance Organisatie. Een fullservice  
organisatie die in de breedte en diepte meedenkt met  
de klant. Die ondernemers succesvol laat ondernemen. 
HPO is een lange, pittige weg. We vallen en staan op.  
We trainen en groeien. Het is leuk, doet soms pijn, maar  
het is zeer de moeite waard.’ 

‘Vraag me niet hoe,  
maar ik deed het!’ 
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KracHt 12
met Nog meer plezier 

Naar je werK

geen SuczeS zOnDer PiJn
sommige pijn overkomt je. zoals de hevige pijn bij een ziekte  

of een ernstig ongeluk. je vecht ertegen, je dealt ermee. zo goed 

en kwaad als het kan. andere soorten pijn zijn minder heftig  

en intens. zoals de pijn van het maken van fouten. de pijn van 

zaken die niet goed lopen in je bedrijf. de pijn dat je niet het  

resultaat boekt wat je voor ogen had. de pijn in je buik als je  

werk doet dat eigenlijk niet bij je past. de pijn als je niet lekker in  

je vel zit. 

deze vormen van pijn hebben een belangrijke functie: ze zetten 

aan tot actie. tenminste… als je ernaar luistert! deze pijn kan je 

inspireren om op zoek te gaan naar nieuwe wegen. wegen die 

beter zijn voor je onderneming, je gezondheid, voor de wereld. 

volgens Koenen en co bestaat er geen suczes zonder pijn.  

of zoals het gezegde gaat: ‘zelfs de mooiste vlieger stijgt niet  

op zonder tegenwind’. in dit magazine lees je verhalen over pijn. 

over de kracht van kwetsbaarheid. over het transitieproces waar 

Koenen en co middenin zit, net als veel andere bedrijven op dit 

moment. veranderen is niet makkelijk. maar wel ook heel erg leuk!  

wacht daarom niet te lang en laat je inspireren in deze 7e editie 

van ons magazine veelzijdig. veel leesplezier!
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SanDer geelen  
Van geelen cOunterFlOW
‘een WaKe-uP-call  
Van JeWelSte’
de persoonlijke confrontatie met het afsterven van het koraal in de 

caribische zee laat zo’n diepe indruk achter op sander geelen, 

dat hij besluit dat het anders moet: 100% duurzaam. te beginnen 

met zijn eigen woning. en vervolgens het kantoorgebouw van zijn 

bedrijf geelen counterflow in Haelen. dat werd in februari door  

de dutch green building council uitgeroepen tot het meest  

duurzame gebouw van Nederland. de volgende stap? ‘in 2040 

willen we alleen nog machines verkopen die draaien op duurzame 

energie zoals biogas, waterstof en groene stroom’, stelt sander. 

een ambitieuze uitspraak in een branche die nu nog fossiele 

brandstoffen slurpt.

niet De  
maKKeliJKSte 
Weg Wel De enige

Die gOeD VOelt
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KOenen en cO VOOr 
geelen cOunterFlOW

Werkzaam op de dimensies: 

management - innovatie - personeel - processen - financiën
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naam  saNder geeleN

WerK  directeur geeleN couNterflow

uitDaging?  milieuproblematieK, eeN uitdagiNg  

voor oNs allemaal. Het roer moet ecHt om! 

Wat DeeD Je?  we bouwdeN eeN eNergie-plus  

KaNtoor eN gaaN oNze productie eN producteN  

100% duurzaam maKeN

Wat gaF JOu Het inzicHt Om erVOOr te gáán?  

afsterveNd Koraal iN de caribiscHe zee

Wat VinD Je BelangriJK aan SuczeS?  

 dat we de defiNitie veraNdereN. bedrijveN KuNNeN  

Niet succesvol zijN iN eeN maatscHappij die faalt.  

eN de Huidige maatscHappij faalt op vele froNteN, 

 vaN armoede eN HoNger tot de verNietigiNg eN  

uitputtiNg vaN oNze leefomgeviNg

Wat iS Het nut Van De ‘PiJn’ Die JiJ HaD?   

Het was eeN waKe-up-call vaN jewelste!

WelKe Van De SuczeSDimenSieS Van KOenen en cO’S iPrOeF 

VerDienen De KOmenDe tiJD extra aanDacHt in Je BeDriJF? 

KoeNeN eN co Helpt oNs met alle dimeNsies beHalve strategie. 

procesoptimalisatie eN iNNovatie zijN de KomeNde tijd  

oNze speerpuNteN

geelen cOunterFlOW  is wereldwijd marktleider in drogers en koelers voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Ruim 80% van de omzet wordt geëxporteerd buiten Europa. 
Een familiebedrijf zonder externe aandeelhouders of financiers. Een bedrijf met groene 
ambities in een branche die veel fossiele brandstoffen verbruikt. Toeval? Sander:  
‘We willen zelf niet langer bijdragen aan het probleem, dus hebben ons voorgenomen 
zowel onze eigen productie als onze producten 100% duurzaam te maken. De techniek 
is het probleem niet. Spannender is hoe de prijzen van energie en CO2-uitstoot  
zich ontwikkelen en wat de markt gaat doen. Zijn klanten bereid meer te betalen voor 
duurzame machines die zich moeten terugverdienen met lagere operationele kosten?’ 08

De extra inVeStering  in duurzame machines moet zich  
terugbetalen in lagere energiekosten. Sander: ‘Aan ons de  
uitdaging om te zorgen dat de meest duurzame machines tevens 
de meest efficiënte zijn. Maar het gaat om meer dan kosten en 
efficiëntie. Steeds meer consumenten eisen dat hun voeding 
duurzaam wordt geproduceerd. Onze klanten zullen daardoor  
bereid zijn te investeren in duurzame oplossingen. Maar het is een 
beetje de vraag wanneer de wereld die kant op gaat. Het is niet de 
makkelijkste weg, maar voor mij wel de enige weg die goed voelt.’ 

Sander’S miSSie  komt niet uit de lucht vallen. In 2009 maakt  
hij een zeilreis met zijn gezin. Hij wil hen de magische wereld  
van het koraal laten zien, die hij in 1990 ontdekte tijdens zijn  
deelname aan de Whitbread Race, een zeilrace rond de wereld. 
Tijdens het snorkelen in het Caribisch gebied komt hij echter tot  
de ontdekking dat er weinig tot niets over is van het gekleurde  
levende tapijt. Sander: ‘Een wake-up-call van jewelste. Het koraal 
kan niet tegen de gevolgen van vervuiling, verzuring en opwarming 
van de oceanen, deels dus het gevolg van de uitstoot van  
CO2 door de mens’. 

BiJ tHuiSKOmSt  gooit hij het roer om. Enkele keren per week met fiets en trein naar het werk, elektrisch 
rijden op zonnestroom en geen rundvlees meer eten. En hij verdiept zich in duurzame bouw. Eerst bouwt  
hij zijn eigen nul-energie-woning om vervolgens de nieuwbouw van het kantoor onder handen te nemen.  
de hoofddraagconstructie van het kantoor bestaat uit een massief houten bouwsysteem van duurzaam  
verbouwd vurenhout. Verder maakt het gebouw gebruik van aardwarmte, 23m2 zonnecollectoren en 316  
zonnepanelen. Hiermee genereert het gebouw 50% meer energie dan het gebruikt. Het overschot wordt  
ingezet bij de productie van de machines. Het regenwater wordt tot 10.000 liter opgevangen en gebruikt  
voor toiletspoeling en bewatering van de groene wand. 

Wat betreft de cijferS  was Geelen Counterflow op zoek naar een partij die een goede balans  
biedt tussen controleren en vertrouwen. Die proactief adviseert over verbetering van processen, subsidies en 
belastingen. Sander: ‘De keuze voor Koenen en Co is een hele goeie geweest, vijf jaar geleden. We hebben  
al vanaf het begin sterke relaties met dezelfde experts, waar we direct contact mee hebben. Inmiddels  
hebben ze aan een half woord genoeg. Ze begrijpen onze branche en weten dat snel te vertalen naar  
goed advies. Momenteel concentreren we ons in de samenwerking op het verbeteren van onze interne  
administratieve processen zodat de noodzakelijke controles meer waarde hebben dan alleen het voldoen  
aan de wettelijke regels. Een duurzame relatie dus!’

‘ ze begrijpen  
onze branche  
en weten dat  
snel te vertalen 
naar goed advies’
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Met nog  
meer plezier  
naar je werk

Kracht 12 is 
daadkracht, 
slagkracht, 
wilskracht, 
windkracht 

en samenkracht

Het leven lijkt 
op fietsen. 

om je evenwicht 
te bewaren, moet je 
in beweging blijven

Wat is het beste 
voor de klant?

Als je iets goeds 
ziet, geef dan 

een compliment. 
Als je iets fouts ziet, 
bied dan je hulp aan

Waar ben jij  
het meest  
trots op?

Als het in een keer  
niet lukt:  

drie keer links  
is ook rechts

Gras groeit niet 
door aan de sprieten 

te trekken, maar 
door de wortels 
water te geven

Wat als alles  
wat je nodig hebt  

al in je zit

of we vinden  
een weg,  

of we maken  
er een
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bijgekomen van jullie rit in de achtbaan?  Nicole Dohmen: ‘We mochten zeven keer achter elkaar. 
Ik had het zeker nog tien keer willen doen. Die snelheid, die kick! Heerlijk.’ Rick Aelen, HPO-captain: ‘Ik heb 
hoogtevrees! Dus je begrijpt dat ik geen fan ben van dit soort grapjes. Maar na een paar keer went het, en kon ik 
zelfs lachen en mijn armen in de lucht steken, haha!’ Christel Küppers: ‘De achtbaan is een mooie metafoor van 
het proces waar we als Koenen en Co in zitten: we gaan er met z’n allen vól voor! We verleggen continu onze 
grenzen. Soms doet het pijn, soms geniet je. En het geeft enorm veel energie om te zien waar we naartoe gaan.’ 

Waar gaat KOenen en cO naartOe?  Rick: ‘De medewerkers van een High  
Performance Organisatie zijn continu bezig de klant nog beter van dienst te zijn.  
De organisatie wil niet alleen voldoen aan de veranderende vragen uit de markt, maar 
daar juist op vooruitlopen. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat alle medewerkers in 
hun kracht staan. In een rol waarin ze kunnen excelleren. Als alle 230 medewerkers van 
Koenen en Co met veel plezier naar hun werk gaan, vertaalt zich dat direct in goeie inzet, 
betere samenwerking en hoogwaardige dienstverlening.’ 

maar Dat gaat niet VanzelF!?  Rick: ‘HPO draait om vijf factoren: kwaliteit  
van management, openheid en actiegerichtheid, langetermijngerichtheid, continue  
verbetering en vernieuwing, en kwaliteit van medewerkers. Een HPO scoort op al  
deze factoren minimaal een 8,5. Om dat te bereiken, zijn er voor onze organisatie  
aandachtspunten benoemd. In 2015 richten we ons specifiek op het creëren van  
een professioneel gemanagede organisatie en het verbeteren van processen van  
verbeterinitiatieven.’ 
‘Deze punten zijn niet uit de lucht komen vallen’, vertelt Daniëlle Vrancken. ‘We zijn  
gestart met een enquête die alle kenmerken van een HPO bevroeg. De resultaten  
daarvan heeft het bestuur met ons gedeeld, om daarna samen de belangrijkste punten 
op tafel te krijgen. Het mooie is dat we dat echt met het hele bedrijf hebben gedaan.’ 

‘Soms doet  
het pijn,  

soms geniet je’

de kracht van kWetSbaarheid  Jeannette Bonis: ‘Veranderen is natuurlijk eng. Je geeft iets op wat je kent. Wat krijg je  
ervoor terug? Daar moet je je aan overgeven, net als in de achtbaan.’ Christel: ‘Bijzonder vind ik dat het bestuur en de partners  
zich in dit proces kwetsbaar opstellen. Ze staan open voor nieuwe ideeën en laten het proces groeien door participatie vanuit  
alle geledingen. Daardoor voelt HPO, of zoals wij het noemen: Kracht 12, ook echt van ons allemaal. Overigens leren we allemaal  
om ons kwetsbaarder op te stellen. Net als elkaar aanspreken (niet afrekenen!), successen vieren en bewust samenwerken, voor het 
gezamenlijk belang.’

Het Begint BiJ rOlmODellen  Marc Puts: ‘De eerste stap in het verbeteren van de kwaliteit van het management, is dat alle 
partners van Koenen en Co zich momenteel onderwerpen aan 360-graden feedback. Vanuit die resultaten kunnen de partners zich 
in hun meest krachtige rol inzetten. Waar nodig kunnen ze zich verder ontwikkelen. Omdat alle verandering volgens HPO begint met 
goeie rolmodellen, start dit in de top. Maar uiteindelijk dient iedereen in de organisatie een rolmodel te zijn, en in zijn of haar kracht 
te staan, zodat we in 2020 een 8,5 scoren op alle 5 de HPO-onderdelen. Dat is het doel!’

‘innOVatie iS één Van Onze BelangriJKSte Kern-
WaarDen’,  vertelt Nicole. ‘Het geeft energie om je producten en 
diensten steeds beter en slimmer te maken. HPO leert ons hoe we 
onze processen kunnen verbeteren om innovatie te stimuleren. 
Daarom is er een werkgroep gestart die een blauwdruk maakt van 
onze processen, om deze te verbeteren, te vereenvoudigen en op 
elkaar af te stemmen.’

KeeP tHe Fire Buring!  Wat is de rol van de HPO-coaches? 
Jeannette: ‘Wij zijn de aanspreekpunten, voelsprieten en ambas-
sadeurs van HPO, verdeeld over de regio’s. Om dat te kunnen, 
hebben we een tweedaagse masterclass HPO gedaan. Daar  
leerden we onder andere hoe we in de organisatie kansen aan  
elkaar kunnen knopen volgens het HPO-gedachtengoed’. Daniëlle 
vult aan: ‘Ook leerden we mensen te coachen, de goeie dingen  
te benoemen en af en toe een punaise neer te leggen, om zo de 
verbetercultuur wakker te houden!’

op de foto v.l.N.r. eN v.o.N.b.: cHristel Küppers (Hoofd secretariaat eN maNagemeNtassisteNt), daNiëlle vraNcKeN (accouNtaNt)

jeaNNette boNis (salaris coNsultaNt), Nicole doHmeN (assisteNt accouNtaNt), marc puts (belastiNgadviseur)

ricK aeleN (Hpo-captaiN eN belastiNgadviseur) 12Krac
H
t

KracHt 12 
KOenen en cO met VOlle 
KracHt VOOruit naar HPO
in 2020 wil Koenen en co de meest vooruitstrevende  

totaaladviseur zijn van zuidelijk Nederland. om daar te  

komen, startten we een jaar geleden ons Hpo-traject:  

een spannend proces van vernieuwing, ontwikkeling en  

verandering op weg naar een High performance  

organisatie. wat zijn de resultaten tot nu toe? wat  

geeft energie? wat is eng? de Hpo-coaches van  

Koenen en co praten u bij. maar eerst maken ze een  

ritje in de achtbaan…! 

Wilt u meeR WeteN oveR HPo? KijK dAN oP 

WWW.HPoceNteR.Nl

SCAN DEZE PAGINA MET LAYAR 
EN BEKIJK ONS AVONTUUR 
IN DE ACHTBAAN
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naam  eriK spee 

WerK  spee Horses 

uitDaging?  KoN zijN werK als Hoefsmid Niet meer 

uitvoereN door erNstige rugKlacHteN 

Wat DeeD Je?  giNg verder als traiNer  

eN paardeNHaNdelaar 

Wat gaF JOu Het inzicHt Om erVOOr te gáán?  iK Had 

de Keuze om tHuis te gaaN zitteN of op eeN aNdere 

maNier verder te gaaN met mijN passie. die Keuze was 

sNel gemaaKt! maar Het was Hard werKeN eN iK moest 

lereN beter Naar mijN lijf te luistereN 

Wat VinD Je BelangriJK aan SuczeS?   

geNiet vaN Het proces!

Wat iS Het nut Van De ‘PiJn’ Die JiJ HaD?  zoNder 

rugKlacHteN Had iK de stap Naar traiNer Nooit gezet. 

door pijN of problemeN, word je gedwoNgeN verder  

te KijKeN, eN je greNzeN te verleggeN

WelKe Van De SuczeSDimenSieS Van KOenen en cO’S 

iPrOeF VerDienen De KOmenDe tiJD extra aanDacHt  

in Je BeDriJF? strategie (tot welKe leeftijd KaN iK  

fysieK op dit Niveau mee?), iNNovatie (is eeN biNNeNrijHal 

Haalbaar?) eN fiNaNciëN (aaNgiftes eN jaarreKeNiNgeN)

rugPatiënt WOrDt 
PaarDentrainer

Voor de tweede
keer naar de top

Stel: Je BeHOOrt tOt De BeSte HOeFSmeDen Van De 
WerelD. alS ze Je miDDen in De nacHt Vanuit PariJS 
Bellen Dat een PaarD nieuWe iJzerS nODig HeeFt,  
riJ Je er naartOe. Je WerKt SuPer HarD. tOt Je liJF 
niet meer Kan. Het OVerKWam eriK SPee: ‘De artS 
WaarScHuWDe. ‘alS Je nOg tWee Jaar zO DOOrWerKt, 
zit Je in een rOlStOel.’ iK HeB al miJn Klanten  
geBelD Dat ze VanaF maanDag een anDere SmiD  
mOeSten inScHaKelen.’ ineenS WaS eriK’S OVerVOlle 
agenDa leeg. een zWart gat, OF een KanS?
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‘ik geniet meer van  
het dagelijks proces, 

dan van de successen. 
en waarschijnlijk gaat 

het daarom goed’

en dan…? verder!  ‘Inmiddels had ik een stal en was ik nog steeds de hele dag met paarden bezig.  
IJslanders, uiteraard! Ik ontdekte dat ik oog heb voor wat deze paarden nodig hebben en breidde mijn netwerk 
als trainer en handelaar uit. Dat bleek heel goed te gaan. Ik heb inmiddels voor acht wereldkampioenschappen 
paarden getraind waarmee we zeven keer bij de top tien zijn geëindigd. Het is fantastisch dat ik nog steeds  
met mijn grootste passie mijn geld kan verdienen. Dat ik dat als trainer kon doen, had ik als kind écht niet  
durven dromen. Als mijn rug het niet had begeven, had ik die stap nooit durven zetten.’ 

‘alS Kleine JOngen  stond ik dagelijks aan de rand van de  
wei te kijken. Naar de paarden. IJslanders. Vooral in de winter 
vond ik het een magisch gezicht: die dikke vacht, de damp uit  
hun neusgaten. Ook de geur fascineerde me enorm. De ruiters  
zagen me daar al een eeuwigheid iedere dag staan en nodigde  
me uit eens een kijkje te nemen in de stallen van het kasteel  
van Stoeterij Aldenghoor in Haelen. Ik was euforisch! Op mijn 12e 
mocht ik er komen meehelpen. Iedere dag voor en na school  
hielp ik met alles wat er moest gebeuren. Stallen uitmesten, eten 
geven, de dieren verzorgen. Eens in de 2 á 3 weken mocht ik  
even op een paard rijden. Dat was de beloning.’

‘De Dag Dat iK niet meer leerPlicHtig WaS,  het was 
midden in het schooljaar, stopte ik met school om stage te lopen 
bij een hoefsmid. Na een jaar stage kon ik mijn opleiding in Deurne 
starten. Als hoefsmid kon je goed je geld verdienen met paarden. 
Ruiter of trainer was te hoog gegrepen, dacht ik. Bovendien  
vond ik het een stoer beroep en één van de belangrijkste  
schakels in het succes van een paard. Ze zeggen niet voor niets 
‘The goldmedal is between the feet’. Maar het is meteen ook een 
van de zwaarste beroepen die er zijn. Je staat de hele dag  
krom, maakt lange dagen en zit veel in de auto. Na vijftien jaar  
als hoefsmid door heel Europa te hebben gereisd, was mijn rug 
helemaal op. Ik heb een second opinion aangevraagd, maar ook 
die was onverbiddelijk. Ik had geen keus: ik moest stoppen met 
mijn grootste passie. Dat was heel pittig. Iets waar ik tien jaar  
heel hard voor had geknokt, viel weg. Ik behoorde tot de top.  
En ineens was ik vervangbaar.’

‘iK HeB geen trainingSScHema,  maar neem iedere ochtend als ik de stallen in kom, de tijd om de  
paarden te ‘lezen’. Eerlijkheid en wederzijds respect zijn heel belangrijk bij paarden. Ik geniet nog meer van dat 
dagelijks proces, dan van de successen. En waarschijnlijk gaat het daarom goed. Als je de juiste aandacht 
geeft aan het proces, volgt succes vanzelf. Sinds kort ben ik klant van Koenen en Co. Ik verwacht van hen  
net zoveel openheid en wederzijds respect als ik met paarden heb. Ook de persoonlijke klik vind ik belangrijk, 
net als proactief advies over veranderingen in bijvoorbeeld de btw-wetgeving. Ik droom van een binnenrijhal, 
waar ik in de winter lekker kan doortrainen, dus ze kunnen me ook helpen te onderzoeken of dat haalbaar is. 
Met de juiste informatie en adviezen kan ik blijven dromen, in plaats van wakker te liggen om de cijfers!’

KOenen en cO VOOr SPee HOrSeS
Werkzaam op de dimensies: strategie - innovaties - financiën
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U I T N O D I G I N G
R E S E R V E E R 
NU IN JE AGENDA
17, 18 & 19 NOVEMBER 2015

S U C Z E S D A G E N . N L / 2 0 1 5

Dinsdag 17 november, 18:00 uur 
De Maaspoort Venlo

Woensdag 18 november, 18:00 uur 
Hof van Gaia Kerkrade

Donderdag 19 november, 18:00 uur 
ECI Cultuurfabriek Roermond
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Het leF 
Om anDere 

Wegen te 
BeWanDelen

nieuWe aanPaK 
arBeiDSmarKt 
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in de veranderende wereld verwacht u  

iets anders van uw accountant en  

belasting adviseur dan alleen cijfers en 

controle. Dat deel van ons werk wordt  

op veel terreinen gestandaardiseerd  

en gedigitaliseerd. u heeft meer aan  

een degelijk advies waarin we onze  

financiële en overige vakkennis direct  

linken aan uw markt en aan de  

veranderingen in uw branche. Om dat  

waar te maken, investeert Koenen en co  

in haar mede werkers. zowel met het  

HPO-traject (zie pagina 10) als met een  

nieuwe benadering van de arbeidsmarkt.   

v.l.N.r. met de KloK mee: 

roger meijeriNK, joyce vaN weert, remoN KisseN eN KiKi diriX. remoN eN KiKi speleN 

de Hoofdrol iN de Nieuwe arbeidsmarKtcampagNe vaN KoeNeN eN co: ‘Heb jij Het lef?’

SCAN DEZE PAGINA MET LAYAR 
EN BEKIJK ONZE NIEUWE 
ARBEIDSMARKTCAMPAGNE
MET KIKI
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‘het zijn de 
mensen die in je 

onderneming het 
verschil maken’

naam  roger meijeriNK eN joyce vaN weert

WerK  Hr-maNager eN Hr-adviseur KoeNeN eN co

uitDaging?  de marKt vraagt om aNdere vaardigHedeN eN 

KwaliteiteN vaN medewerKers

actie?  we HebbeN eeN Nieuwe arbeidsmarKt  aaNpaK oNtwiKKeld 

die direct laat zieN wat we vaN medewerKers vrageN: lef!

Wat gaF Jullie Het inzicHt Om erVOOr te gáán?  

de 230 medewerKers vaN KoeNeN eN co geveN oNs 

iedere dag de drive! 

Wat VinDen Jullie BelangriJK aan SuczeS?  dat je Het KuNt 

KrijgeN éN geveN. eN dat suczes ooK iets KleiNs KaN zijN. 

iemaNd HelpeN bij eeN Keuze bijvoorbeeld

BeStaat SuczeS zOnDer PiJn?  Nee, alleeN door te valleN eN 

opstaaN Kom je vooruit. via pijN puNteN leer je jezelf 

steeds beter KeNNeN

‘ondernemerS zijn op zoek naar  breder en  
diepgaander advieswerk dan tien jaar geleden’, vertelt  
Roger Meijerink HR-manager van Koenen en Co. ‘Dat vergt 
andere kennis en vaardigheden van onze medewerkers. In de 
huidige markt is het belangrijk dat je communicatief heel  
sterk bent, zowel luisterend als verbaal en op papier. Ook 
belangrijk is dat je goed kunt samenwerken. Een sterk  
advies maak je niet in je eentje, daar hebben we elkaars  
expertise voor nodig.’

leF en creatiViteit  ‘Lef is ook een belangrijke kwaliteit van 
een medewerker van Koenen en Co’, weet Joyce van Weert, 
HR-adviseur. ‘Lef om van de gebaande wegen af te durven  
wijken, op zoek naar de juiste oplossingen in de nieuwe wereld. 
Dat betekent dat je durft dóór te vragen, dat je mensen aan 
elkaar durft te linken, en dat je het idee durft los te laten dat 
je van A naar B moet. Het kan best eerst via C en D of zelfs Z 
gaan. Als je maar continu door de bril van de ondernemer 
naar de oplossing kijkt. Het vergt ook een stuk creativiteit, in 
de goede zin van het woord. Om ook eens náást de structuren 
en kaders te durven staan.’

niet meetbaar, Wel voelbaar  ‘Al het gedrag begint 
bij voorbeeldgedrag’, vervolgt Roger. ‘Niet alleen van  
bovenaf, maar ook bij collega’s onderling. We willen  
innovatieve medewerkers, die de ruimte nemen. Nou, dan 
moeten we hen die ruimte ook geven. Als we willen dat  
mensen meer samenwerken, moeten we hen daar ook voor 
belonen, en niet alleen kijken naar efficiëntie of effectiviteit. 
Want via D naar B levert misschien wel een betere oplossing, 
het kost wel meer tijd. Dat geldt ook voor openheid, elkaar 
helpen en feedback geven. Dat zijn hele belangrijke  
waarden die niet direct meetbaar zijn. Daarop sturen, vraagt 
andere vaardigheden van onze managers. Die moeten heel 
mensgericht en faciliterend te werk gaan.’

geen eenHeiDSWOrSt  Joyce: ‘Het zijn de mensen die  
in je onderneming het verschil maken. Daarom nemen  
we veel tijd voor goede werving en selectie. Ik spreek veel 
kandidaten. Daar krijg ik energie van en het levert de beste 
medewerkers op! De arbeidsmarkt komt gelukkig weer in  
beweging. In 2014 en 2015 hebben we zo’n 30 nieuwe  
medewerkers aangenomen, waaronder een flink aantal  
junior adviseurs. In de campagne laten we direct zien dat 
Koenen en Co ánders is. En wat we van onze medewerkers 
vragen: Lef! Junior adviseurs brengen nieuwe kennis en  
ideeën binnen, en het biedt huidige medewerkers de kans  
om door te groeien. Belangrijk bij de aanname van nieuwe 
mensen, maar ook bij de interne veranderingen, is dat we 
naar de kracht van ieder individu kijken. Variatie is goed! 
Maak van je medewerkers geen eenheidsworst.’

PERSONEEL
 één Van De zeS DimenSieS Van iPrOeF

Koenen en Co adviseert bedrijven in de breedte, op zes  
dimensies: strategie, management, innovatie, personeel,  
processen en financiën. Als deze dimensies goed in beeld 
zijn, en u overziet de te nemen stappen op deze terreinen, is 
uw organisatie hard op weg naar (nog meer) suczes. Ons doel 
is u hiermee te helpen!

Ook op personeelsgebied adviseren we u graag: van werving 
tot ontslag. Onze bedrijfsadviseurs en juristen helpen u  
bijvoorbeeld met:

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze  
bedrijfsadviseur Freek Schepers T 0475 35 10 00

Het OPStellen Van 
arBeiDSOVereenKOmSten

De OPzet Van DuiDeliJKe FunctiePrOFielen 
en arBeiDSVOOrWaarDen

een eFFectieVe SYStematieK Van 
FunctiOneren en BeOOrDelen

BeleiD t.a.V. zieKteVerzuim, DOOrStrOOm, 
OntSlag, WerVing en Selectie

BegeleiDing Van (cOllectieF) OntSlag

PenSiOenaDVieS

SCAN DEZE PAGINA MET LAYAR 
EN BEKIJK ONZE NIEUWE 
ARBEIDSMARKTCAMPAGNE
MET REMON
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De balans tussen
LOSLATEN EN LOSLATEN EN AANPAKKEN

maYFran internatiOnal in lanDgraaF HaD eigenliJK nietS te Klagen. na De Financiële criSiS trOK De marKt 
in 2011 Weer aan. er WaS Veel Vraag naar Hun PrODucten VOOr De VerWerKing Van SPanenaFVal  
en KOelStOFmanagement. De Omzet grOeiDe BOVen VerWacHting, maar Het reSultaat BleeF acHter.  
‘We HaalDen niet Het maximale uit De OrganiSatie’, Vertelt Harrie Van Der HeiJDen, Hr-manager Van 
maYFran. ‘er WaS Veel extra WerK, maar geen extra WinSt. We WiSten Dat We alS mt OnDerDeel Waren 
Van Het PrOBleem, maar WilDen OOK Deel Van De OPlOSSing ziJn!’
 
 
LARS VALKENBERG, VOORZITTER KOENEN EN CO, IN GESPREK MET HARRIE VAN DE HEIJDEN OVER HPO
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Het iS niet
gOeD OF FOut     
Het iS zOalS Het nu iS

OlieVleK  Inmiddels had zich binnen Mayfran een team van 25 HPO-ambassadeurs 
gevormd. Een mix van alle geledingen: leidinggevenden, coördinators en andere  
medewerkers. Voor 2015, het jaar van het doen, formuleerden zij 5 uitgangspunten  
voor de gewenste gedragsverandering binnen Mayfran. Harrie: ‘Dat ging zo goed,  
dat we deze groep een grotere rol hebben gegeven in de tweede diagnose. Dit vind ik 
persoonlijk één van de belangrijkste mijlpalen van het HPO-traject. Zes ambassadeurs 
volgden de HPO-masterclass. En zij waren de állereerste die de resultaten uit de tweede 
enquête van het HPO-center hoorden. Zonder tussenkomst van het MT. Ook de  
communicatie van de resultaten naar het MT én dezelfde dag naar alle medewerkers, 
hebben zij voor hun rekening genomen. Het enthousiasme dat uit dit ‘ruimte geven’ 
ontstond, zorgde voor een olievlek en een versnelling van de organisatieontwikkeling.’ 

‘het bijzondere aan hpo  vind ik dat het heel dichtbij komt’, vervolgt Harrie. ‘Er is 
geen recept: je moet het helemaal zelf doen, zonder bang te zijn waar nodig hulp in  
te schakelen. Het gaat over gedrag, elkaar aanspreken, eerlijkheid, iemand helpen,  
afspraken nakomen. Oud gedrag afleren is 10x moeilijker dan iets nieuws aanleren.  
Natuurlijk zat niet iedereen te springen toen we eraan begonnen. Als je hier meer dan  
30 jaar werkt, is het niet gek dat je van nature vasthoudt aan het bekende. Toch is het 
gelukt iedereen mee te krijgen en samen in actie te komen. Vanuit de laatste diagnose 
hebben de HPO-ambassadeurs 23 aanbevelingen geformuleerd. Daar hebben we nu 
zeven kernpunten uit gekozen. Ieder MT-lid is sponsor van één of meer van deze punten.’ 

De SPiegel  Het managementteam besloot zelf in de spiegel te 
kijken. Harrie: ‘Als we een verandering wilden teweegbrengen, 
moesten we bij onszelf beginnen. Deze bekentenis, deze  
kwetsbare houding, was al een flinke stap vooruit. We hadden 
acht jaar geopereerd onder Amerikaans bewind, waarin  
kortetermijndenken de boventoon voerde. Dat we net waren  
overgenomen door een Japans moederbedrijf (Tsubakimoto  
Chain Ltd.) gaf ruimte om weer te investeren in de lange termijn. 
Waar wil Mayfran in 2020 staan? Wat is onze unieke strategie, 
waarmee we ons onderscheiden?’ 

BetrOKKenHeiD  Binnenkort hebben we een intern HPO-event. Daarin gaan alle afdelingen letterlijk laten zien hoe ze het  
gewenste gedrag in de praktijk brengen. Het MT gaat bijvoorbeeld in een theateropstelling vergaderen, in de kantine. Het publiek 
eromheen mag ons beoordelen. Het is nadrukkelijk géén theater, we bereiden niets voor. We willen de ongezouten kritiek,  
positief en negatief, op het proces en gedrag zoals het is. Dat is niet goed of fout, het is zoals het is. Ons doel is dat we zoveel  
mogelijk mensen erbij betrekken. We hebben liever van 100% deelnemers een 4, dan van maar 40% deelnemers een 8,5.  
Natuurlijk is de waarheid soms hard, maar dan weet je wel wat je te doen staat.’ 
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 ‘we willen de 
ongezouten kritiek, 
positief en negatief, 

op het proces en 
gedrag zoals het is’

de eerSte diagnoSe  Mayfran koos voor een HPO-traject: op 
weg naar een High Performance Organisatie. De eerste enquêtes 
werden in 2013 ingevuld. De respons was 60% en de score  
een 5,8. Er rolden 5 aanbevelingen uit met als zwaartepunt het 
verbeteren van de kwaliteit van het management. Harrie: ‘Samen 
met de adviesgroep van het FME, de ondernemersorganisatie 
voor de technologische industrie, hebben we een trainings-
programma op maat samengesteld voor onze 28 leidinggevenden. 
Daarin was slechts 20% het bijspijkeren van kennis; de rest  
was hard werken om de vertaalslag naar de praktijk te maken.  
Meningsvorming: welke aspecten van HPO moeten we binnen 
Mayfran toepassen? En verantwoordelijkheid nemen: hoe vertaal 
je dat naar je agenda?’
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naam  Harrie vaN der HeijdeN

WerK  Hr-maNager mayfraN iNterNatioNal  

(300 medewerKers)

uitDaging?  stijgeNde omzet die zicH Niet 

vertaalde Naar wiNst

Wat DeeD Je?  we startteN eeN Hpo-traject

Wat gaF JOu Het inzicHt Om erVOOr te gáán?  

de spiegel. we wisteN als mt dat we oNderdeel 

wareN vaN Het probleem

Wat VinD Je BelangriJK aan SuczeS?   

dat iedereeN Hpo als eeN succes ervaart eN 

KaN zeggeN dat Hij of zij er oNderdeel vaN is. 

liever KleiNe stapjes met veel betroKKeNHeid, 

daN eeN sNel proces voor de Korte termijN

Wat iS Het nut Van De ‘PiJn’ Die JiJ HaD?   

eeN vaN de eerste vrageN die we oNszelf 

steldeN was: waar scHuurt Het? vaNuit pijN 

KuN je aaN oplossiNgeN werKeN. Hpo lijKt  

aaN de buiteNKaNt wellicHt soft, maar als je  

je taNdeN eriN zet weet je: Het is biKKelHard. 

als je eraaN begiNt, is er (geluKKig!) geeN weg 

meer terug

Wilt u meeR WeteN oveR HPo? 

KijK dAN oP WWW.HPoceNteR.Nl
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cOlOFOn 
VierDe Jaargang, 
nummer 7, Juli 2015  
Het magazine ‘VeelziJDig’ 
iS een uitgaVe VOOr 
relatieS Van KOenen en cO, 
tOtaalaDViSeur VOOr 
zaKeliJK zuiD-neDerlanD, 
en VerScHiJnt 
tWee Keer Per Jaar 
Het magazine laat 
OnDernemerS aan Het 
WOOrD en VerStreKt 
inFOrmatie Waar u alS 
relatie Van KOenen en cO 
uW VOOrDeel mee 
Kunt DOen 
uitgeVer: KOenen en cO, 
geerWeg 3, 6135 KB SittarD  
t: +31 (0)46 420 35 50  
F: +31 (0)46 452 72 54  
e: marcOm@KOenenencO.nl  
i: WWW.KOenenencO.nl  
reDactie en cOPY: 
KOenen en cO en BelicHt 
teKSt en FOtOgraFie, 
Weert
cOncePt: KOenen en cO, 
exit cOmmunicatie, Weert 
i.S.m. aD eigHt creatieVe 
cOmmunicatie, rOermOnD  
VOrmgeVing en PrODuctie:
KOenen en cO, 
aD eigHt creatieVe 
cOmmunicatie, rOermOnD  
FOtOgraFie: erminDO 
arminO PHOtOgraPHY, 
SittarD, SteFan KOOPmanS 
PHOtOgraPHY, HelDen  
en BelicHt teKSt en 
FOtOgraFie, Weert
ViDeO: FrameFaBrieK, 
rOggel
DruK: DruKKeriJ HuB. 
tOnnaer, KelPen-Oler
OPlage: 5.500 exemPlaren

cOPYrigHt overName of vermeNigvuldigiNg uit dit magaziNe is 
alleeN toegestaaN Na voorafgaaNde, scHriftelijKe toestemmiNg 
vaN KoeNeN eN co. KoeNeN eN co Heeft aaN de sameNstelliNg de 
grootst mogelijKe zorg besteed. de lezer dieNt er ecHter 
reKeNiNg mee te HoudeN dat de regel- eN wetgeviNg bijzoNder 
gecompliceerd is eN boveNdieN voortdureNd aaN veraNderiNg 
oNderHevig is. KoeNeN eN co aaNvaardt daarom geeN 
aaNspraKelijK Heid voor Niet meer juiste iNformatie. wilt u op 
basis vaN deze iNformatie actie oNderNemeN, daN is Nader advies 
NoodzaKelijK. voor eeN dergelijK advies KuNt u eeN afspraaK met 
oNs maKeN op 046 420 35 50.

dit magaziNe is geproduceerd coNform iso 
14001 grafimedia milieuzorg, certificaatNummer 
scgm-mz2010.02.01. Het papier voldoet aaN Het 
fsc-KeurmerK eN de folie is afbreeKbaar. 

adreswijzigiNgeN of afmeldiNgeN KuNt u per mail doorgeveN  
aaN marcom@KoeNeNeNco.Nl. 

wilt u op oNze verzeNdlijst staaN om iN de toeKomst Het magaziNe 
te oNtvaNgeN? stuur daN uw gegeveNs Naar 
marcom@KoeNeNeNco.Nl.

JaaP BreSSerS  Heeft vaN joNgs af 

aaN eeN doel: alles uit Het leveN HaleN. zijN leveN 

veraNdert radicaal als Hij tijdeNs eeN vaKaNtie  

iN portugal, jaap is daN 21, eeN dwarslaesie  

oploopt. iN de zware revalidatie periode die volgt, 

vecHt Hij ervoor zo sterK mogelijK uit de  

strijd te KomeN eN roNd Hij zelfs zijN bacHelor  

eN master opleidiNg iNterNatioNal maNagemeNt  

af. Humor blijKt eeN geweldig middel om te  

relativereN eN jaap weet dat daar zijN toeKomst 

ligt. als NederlaNds eerste sitdowN comediaN 

treedt Hij op iN grote tHeaters eN op festivals  

eN oogst Hij veel succes. jAAP veRZoRGde oP  

26 NovemBeR 2014 eeN leZiNG tijdeNS de KoeNeN 

eN co SucZeSdAGeN

geniet Van De reiS,  
niet alleen De  
BeStemming!
er zijn van die data die voor altijd in je geheugen zijn 

gegrift. voor mij is dat bijvoorbeeld de dag waarop ik 

tijdens een duikongeluk in portugal mijn nek brak.  

Kort geleden kwam er zo’n datum bij, maar dan  

gelukkig een leukere! op 11 maart mocht ik mijn eerste 

boek presenteren: ‘waar een wiel, is een weg’. 

Het meest indrukwekkende van mijn boekpresentatie 

vond ik de komst van carlos, de broeder uit portugal 

die me destijds de kracht gaf om door te gaan. in het 

ziekenhuis legde hij te midden van alle medische  

toeters en bellen een hand op mijn schouder en  

zei ‘it’s okay’. een moment van menselijk contact, 

waardoor mijn paniek verdween en ik besefte dat ik nog 

leefde. wat een ongelofelijk mooi weerzien was het, tien 

jaar na die voor mij allesbepalende gebeurtenis. toen 

we opnieuw afscheid namen was dat niet meer als  

patiënt en hulpverlener, maar als vrienden voor het leven. 

 

in die tien jaar heb ik zelf ook een enorme reis afgelegd. 

voor die tijd zat mijn leven in een soort sneltrein. Na het 

vwo ging ik naar de universiteit. ongetwijfeld gevolgd 

door die goeie baan bij een grote multinational. Hard 

werken, veel uren maken en geld verdienen. een grote 

auto, status, mensen aansturen en alles wat daar  

verder nog bij hoort, dat was mijn ambitie. maar ik vergat 

van de reis te genieten. Het voelde alsof ik in een trein 

was gestapt die in volle vaart voort denderde. ik besefte 

niet dat ik kon overstappen en op een ander spoor  

verder kon gaan. en al helemaal niet dat het tijdens  

de reis hartstikke interessant is om ook eens gewoon uit 

het raam te kijken. om te genieten en dankbaar te zijn. 

die sneltrein past niet meer bij mij. mijn leven is op een 

ander spoor verder gegaan. wat ik heb geleerd: zodra 

je niet meer vasthoudt aan het resultaat dat je denkt  

dat het moet zijn, bereik je meer. Niet omdat het moet, 

maar omdat het mag en kan. als je echt op reis gaat, 

mislukken dingen niet, want dan ben je gericht op het 

proces, de activiteit. 

vorige week kwam de postbode langs met een taart. 

van de uitgever, om ons succes te vieren: ‘waar een 

wiel is, is een weg’ staat op de eerste plaats van de 

managementboek top 100! en de tweede druk is  

inmiddels een feit. zo zie je dat je vanuit je eigen passie 

en talent, door te genieten van het proces en de kleine 

‘carlosmomentjes’ ook veel kunt bereiken.
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