Make it work

ONDERNEEMSTER ELKE JEURISSEN HELPT JE JE AMBITIE WAAR TE MAKEN

3 VRAGEN AAN

Meredith
Van Overloop

Save the date
Op 1 en 2 december kun je
in Brussels Expo naar het
jaarlijkse STIMA Congres, de
hoogmis van de marketing.
Zo’n 1.000 professionals uit
de reclame, marketing en
media verzamelen voor een
tweedaagse rond het thema
‘Hacking the code of empathy. How can technology help
brands to reconnect with consumers?’ Ik kijk uit naar Luc
De Brabandere, een eigenzinnig consultant en geweldig
spreker, met veel humor. Dit
keer heeft hij het over de rol
van creativiteit in tijden van
big data. Ook Bob Verbeeck,
de man achter de Memorial
Van Damme, de Brussels
Marathon en tal van andere
sportevents, is een aanrader.
STIMACONGRES.BE

App tegen
voedselverspilling
Elke Vlaming gooit jaarlijks
314 tot 372 kg eten in de vuilnisbak. Jonge ondernemers
Ellien Stinissen en Marijke
De Jongh willen daar wat
aan doen. Ze ontwikkelden de
app Rekub, die handelaars
met voedseloverschotten en
consumenten op zoek naar
koopjes met elkaar in contact
moet brengen. De app is gratis voor consumenten. Waarom is niemand daar eerder
opgekomen, denk ik dan?

Meredith Van Overloop
schreef een boek over sfeer op
het werk: Het Overloop Effect.
1. Wat onthou je zelf van het
schrijven van dit boek?
“Het belang van de leidinggevende als spiegel én rolmodel.
We kopiëren onbewust het
gedrag van de baas. Als die
aanstuurt vanuit zijn of haar
ego, nemen we dat over.”
2. Hoe zorg je zelf voor sfeer
op het werk?
“Als zaakvoerder van Triangis,
dat organisaties begeleidt met
duurzame groei, vind ik het
soms erg moeilijk om de rol op

‘Mensen hebben veel meer spijt van wat
ze niet doen, dan van wat ze wel doen’

te nemen van leidinggevende.
Ik weet dat het mijn taak is
om de lijnen uit te zetten en te
beslissen wat we wel en niet
doen, maar het is een rol die
me van nature niet zo ligt.
Onze trainers hebben dat
eerst duidelijk moeten maken,
voor ik kon veranderen. En
zo gaat het vaak. Benoem de
blinde vlek en ga er niet van
uit dat het om kwade wil gaat.
Durf jezelf als manager ook in
vraag te stellen.”
3. Wat kun je zelf doen?
“Voer rituelen in om je collega’s
te leren kennen. Herinner je
je de taart bij de verjaardag
van vroeger? Dat is het moment om lijm in een team te
brengen. ‘Je deelt de fun en
achteraf deel je de shit’, zoals
iemand het samenvatte op
onze boeklancering.”
CHECK HOE HET ZIT MET DE SFEER IN
JOUW ORGANISATIE: WWW.TRIANGIS.BE/
HET-OVERLOOP-EFFECT

EMMA WALMSLEY, DE EERSTE VROUWELIJKE CEO VAN HET INTERNATIONALE FARMABEDRIJF GSK.
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