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Het idee voor Glassroots ontstond bij Cato 
Léonard nadat ze gevraagd was om campag-
neleidster te worden van het G1000-project 
van auteur David Van Reybroeck. Dit initiatief 
was een reactie op de politieke impasse na 
de federale verkiezingen van 2010. Duizend 
burgers formuleerden voorstellen die een 
oplossing moesten bieden voor grote maat-
schappelijke vraagstukken. “Het was een 
enorm boeiend project”, zegt Cato. “Ik deed 
zowel de communicatie als de financiering. 
Zo kwam ik in contact met diverse mensen 
en organisaties. Ik ben daar zowat het ganse 
middenveld tegengekomen. Ook ons team 
was divers: mensen uit het bedrijfsleven, een 
grondwetspecialist, een auteur, een actrice. 
We hadden geen formele structuren, geen 
kantoor. Maar het geheel werkte wonderwel. 
Ik heb toen gedacht: met dit concept van  
samenwerken moet ik iets doen.”

Silo's doorbreken

Elke Jeurissen liep met eenzelfde idee rond. 
Ooit was ze nog woordvoerster van minister 
Rik Daems, ondertussen had ze haar tweede 
eigen communicatiebedrijf. “Ik verzorgde 
de public relations en public affairs voor be-
drijven en organisaties, maar eigenlijk was ik 
voortdurend silo’s aan het doorbreken. Als 
mensen of bedrijven met een probleem zitten, 
dan zeggen ze gemakkelijk: we moeten met 
‘de politiek’ gaan samenzitten, of met ‘het 
bedrijfsleven, of ‘het onderwijs’. Maar ik had al 
vaak gemerkt dat er veel sneller oplossingen 
uit de bus komen als er gesprekpartners van 
diverse pluimage samen rond de tafel zitten 
en op zoek gaan naar wat hen bindt.”

Elke Jeurissen en Cato Léonard vonden elkaar 
en richtten Glassroots op. Een kantoor heb-
ben ze niet. “Ofwel werken we thuis, ofwel 
vind je ons bij de klant”, zo zegt Elke. “Of in de 
Flamingo, een café in Brussel. Dat is onze fa-
voriete coworking-plek”, lacht Cato. Ze helpen 
bedrijven en organisaties die met een speci-
fieke uitdaging zitten. Cato: “We gaan samen 
met hen op zoek naar partners die een raak-
vlak hebben met die uitdaging.” “We noemen 
dat altijd ‘de puzzel leggen’”, vult Elke aan. 
“We zoeken alle stakeholders die een stukje 
van de puzzel in handen hebben. Als we  
ze vinden, dan heeft iedereen er belang bij 
dat de stukjes in mekaar passen. 

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others.” Dit oud Afrikaans gezegde is  

zowat de lijfspreuk van Elke Jeurissen en Cato Léonard. Samen richtten ze vorig jaar Glassroots op,  

een consultantbedrijf dat ondernemingen en organisaties wil helpen door ze te laten samenwerken  

met anderen. Sandy Panis

Glassroots brengt diversiteit binnen organisaties
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Vreemdgaan met de buren

Radio 2 en Microsoft

Glassroots bestaat ondertussen anderhalf 
jaar. De dames konden al een aantal mooie 
projecten op hun naam schrijven. Een daar-
van ontwikkelden ze voor Radio 2. Cato Léo-
nard: “Vorig jaar draaiden ze een week lang 
uitzendingen onder de naam ‘De Grootste 
Helpdesk van Vlaanderen’. De redactie be-
paalt een thema, luisteraars stellen vragen, 
experten antwoorden en komen interessante 
praatjes maken. Voor de redactie is het een 
gekkenwerk om voldoende originele invals-
hoeken te blijven verzinnen. Dit jaar hebben 
wij hen geholpen door partners samen te zet-
ten die van dicht en van ver te maken hebben 
met het onderwerp van dit jaar ‘veilig inter-
net’: Childfocus, de Gezinsbond, Seniorennet, 
Telenet, Microsoft, het gemeenschapson-
derwijs en ga zomaar door. Iedereen zat met 
een andere invalshoek en expertise rond de 
tafel. Na een halve dag brainstorm had Radio 
2 genoeg om een hele maand uit te zenden.”

Een ander project ontwikkelden de dames 
voor Microsoft. Elke Jeurissen: “Microsoft wil-
de volop het nieuwe werken – anyplace any-

where – promoten bij bedrijven. Voor Micro-
soft was dat interessant omdat ze software 
ontwikkelen die afstandswerken gemakkelijk 
toelaat. Samen met hen zijn we op zoek ge-
gaan naar partners die ook te maken hebben 
met het nieuwe werken, of die er belang bij 
hebben dat het systeem op een correcte ma-
nier ingeburgerd geraakt. Zo kwamen we uit 
bij bedrijven als SD Worx, Telenet, USG People, 

Out of Office. We betrokken mobiliteitsspeci-
alisten, HR-mensen, juristen, de FOD Sociale 
Zekerheid en verenigden hen in de alliantie 
‘New World of Work’. In co-creatie ontwik-
kelden alle partners samen een actieplan met 
een duidelijke taakstelling voor iedereen. Ook 
de uitwisseling van ervaringen was een be-
langrijk onderdeel van het traject.”
 
Elke Jeurissen en Cato Léonard merken dat 
hun werkwijze meer en meer ingang vindt 

bij bedrijven. Daar zijn volgens Cato ver-
schillende redenen voor: “De wereld zit veel 
complexer in mekaar dan vroeger. Alles gaat 
sneller, alles is transparanter. Bedrijven zijn 
als een glazen huis. Gebeurt er morgen iets 
in hun filiaal in Brazilië dan weten we dat en-
kele minuten later hier in België. Dat vraagt 
een nieuwe houding: eentje van openheid en 
samenwerking.”

In het boek ‘Vreemdgaan voor managers’  
illustreren Elke Jeurissen en Cato Léonard 
hun methodologie met talrijke cases. Het 
boek is een uitgave van Lannoo Campus en 
verschijnt begin september 2013.

“We verbinden organisaties die elk een 
stukje van de puzzel in handen hebben”

Elke Jeurissen en Cato Léonard hebben geen kantoor. Ze werken het liefst in de Flamingo in Brussel.
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Veelzijdigheid is Meredith Vets' tweede natuur. Ze maakte carrière als 

salesmanager in de uitzend sector en scoorde midden jaren 90 met de hit-

formatie Pop in Wonderland. Vandaag biedt ze samen met haar collega’s 

coaching aan voor bedrijven. Naast de conventionele methodes komen ook 

modules met paarden aan bod. ”Klanten zijn bij aanvang sceptisch maar 

maanden later hoor ik dat de sessies hun effect niet gemist hebben.” Dimitri Cologne

Het paard wijst de weg

We schrijven 2010, volle crisistijd. Terwijl ve-
len het risico van ondernemen mijden, be-
sluit Meredith Vets om haar expertises als 
hippotherapeute en managementcoach te 
verzilveren in een eigen zaak: Triangis. "Ik 
herinner me nog de dag waarop ik na acht-
tien jaar uitzendsector ontslag nam. De per-
soneelsdirecteur vroeg naar mijn plannen. 
Ik antwoordde dat ik bedrijven wou coachen 
met behulp van paarden. Meteen kreeg ik te 
horen dat de deur altijd op een kier zou blij-
ven staan", lacht Vets.

Voor de Oost-Vlaamse was zo'n terugkeer 
onbespreekbaar. Ze wou absoluut werk 
maken van een efficiënt en duurzaam coa-
chingtraject, clichévrij. "Ik heb zelf vele trai-
nings in dezelfde stereotiepe vergaderzalen 
doorlopen. Het viel me op dat geen enkele 
me is bijgebleven. Bij een innovatieve en ge-
nuanceerde approach zoals de onze, is dit 
wel het geval. De feedback van een wezen 
van zeshonderd kilo vergeet je immers niet." 

Uit de comfortzone

Nog voor Meredith aan marketing en pros-
pectie kon denken, deed de eerste mond-
tot-mondreclame alle werk. De sessies met 
paarden zijn de klok rond volgeboekt. Van-
daag kan Triangis referenties van toppers uit 
de telecom-, voedings- en logistieke sector 
voorleggen en plant het al afspraken voor 
2014 in. Het succes ligt volgens Meredith 
in de originele methodiek. "We halen onze 
doelgroep uit hun comfortzone en mijden de 
klassieke kantooromgeving waar je constant 
met een BlackBerry onder tafel zit. Ook de 
ernst waarmee we elk traject voorbereiden 
wordt gewaardeerd. We leveren maatwerk 
en voeren lange intake-gesprekken. Onze 
passie voor mensen vertaalt zich in positieve 
reacties van de klanten." 

Kudde

Ongeacht het succes stuit Triangis bij aan-
vang van de sessies wel eens op scepticisme. 
"Dat is een normale reactie. Buitenstaanders 

interpreteren de rol van het paard vaak ver-
keerd. We laten de mensen nooit op de die-
ren zitten. Ze fungeren eerder als katalysator 
tijdens op maat gemaakte oefeningen van de 
concrete business-context.“

De coaches geloven dan ook sterk dat paar-
den bedrijven iets kunnen bijbrengen. "De 
dieren leven in kuddes die gestuurd worden 
door verschillende leidende posities, net zo-
als in een onderneming. Wij spelen in op de 
belangrijkheid van authentieke interacties 
tussen die posities."

Momenteel is het voor de onderneming zoe-
ken naar evenwicht tussen groei en eigen 
inbreng. "Soms moeten we aanvragen wei-
geren wegens tijdsgebrek. Versterking is dus 
een must. Alleen zijn we op zoek naar profie-
len die dun bezaaid zijn”, merkt Vets op.

Veiligheid

"Mijn collega Marianne Stas en ikzelf zijn ge-
certificeerd zowel in omgang met paarden 
als in professionele coaching van mensen. 
Fysieke en psychische veiligheid garande-
ren is een vereiste”, legt Meredith uit. "Een 
andere troef is dat we de ervaringsgerichte 
filosofie van Triangis correct vertalen naar de 
klant toe. Managers uit hun comfortzone ha-
len, dat doe je niet zomaar."
Voor Meredith was de startfase van Triangis 
een rollercoaster van lange dagen maar ook 
een mooi groeiverhaal. Toch blijft een be-
scheiden groei nog aan de orde. "Ik heb geen 
ambitie om een bureau van twaalf mensen te 
hebben en nog meer uit handen te moeten 
geven. Ik groei liever kwalitatief. We opereren 
in een piepklein segment maar daar willen we 
gewoon de allerbeste in zijn."
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Triangis scoort met uniek coachingtraject

bent u een ‘hidden champion’?
Extra groeikracht creëren in onze regio 
betekent: ervoor zorgen dat veel meer 
ondernemingen erin slagen om door te 
groeien tot wereldleider. Het Voka-kennis-
centrum wil samen met professor Hermann 
Simon ons potentieel van ‘hidden champi-
ons’ in kaart brengen. Daarvoor lanceren 
we een enquête bij een selectie van onder-
nemingen in Vlaanderen.

Het is van cruciaal belang dat wij een goed 
beeld krijgen van de Vlaamse ‘hidden 
champions’ en zoveel mogelijk volledige 
antwoorden ontvangen. Met het globale 
beeld dat deze bevraging oplevert, willen 
we een nieuw, breed gedragen project voor 
economische groei op het getouw zetten. 
We lanceren dit op het Voka-congres dat 
plaats vindt op 19 november in Tour & Taxis 
in Brussel.

Mocht u de enquête ontvangen hebben, 
dan hopen wij op uw medewerking. Hebt 
u geen mail ontvangen en wenst u toch 
deel te nemen, dan kan u een persoonlijke 
enquête aanvragen via info@voka.be.

Antilope investeert in vouwkartondivisie
Drukkerij Antilope heeft een Highcon 
Euclid digitale bieg- en stansmachine 
aangekocht. Het bedrijf is daarmee een 
van de eerste Europese bedrijven die de 
machine installeerde. Dat laat het bedrijf 
toe om in te spelen op de groei van korte 
cycli en flexibiliteit in deze markt.

H.Essers en Medec winnen Leeuw van 
de Export 
H.Essers uit Genk en Medec Benelux uit 
Aalst hebben de Leeuw van de Export 
gewonnen. Met deze prijs beloont Flan-
ders Investment & Trade jaarlijks bedrijven 
met een uitzonderlijke exportprestatie. De 
Leeuw van de Export werd uitgereikt in het 
cultuurcentrum in Hasselt in aanwezigheid 
van heel wat Vlaamse exportbedrijven.

Luc Verbist is European CIO of the year
Luc Verbist, de CIO van de Persgroep, is 
tot European CIO of the year verkozen in 
de categorie ‘technology-driven CIO’. Hij 
haalde het van zeventien andere geno-
mineerden. De ‘cio of the year’-awards 
werden uitgereikt door EU-commissaris 
Neelie Kroes tijdens Ciocity in Brussel.

CV Warehouse heeft contract  
met LinkedIn
Het Antwerpse hr-softwarebedrijf CV 
Warehouse kan binnenkort de vacatu-
res van zijn bedrijfsklanten doorposten 
op LinkedIn. CEO en oprichter van het 
bedrijf Inge Geerdens tekende tijdens een 
handels missie in Californië een overeen-
komst met de netwerksite.

Meredith Vets: “Wij geloven dat paarden ondernemingen iets kunnen bijbrengen.”


