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GENERAL MANAGEMENT

SAMENWERKEN – VOOR ONS DÉ WAARDE OM ALS INDIVIDU & ALS BEDRIJF TE EXCELLEREN

VITALISEREND LEIDERSCHAP:
OPTIMALE VOEDINGSBODEM VOOR INNOVATIE
Vitaliteit associeer ik met goesting, de emotionele en intellectuele uitdaging willen en kunnen aangaan. Ja, 
ik ben het eens met de definitie van vitaliteit als ‘het vermogen om constructief om te gaan met het leven 
en coöperatief met mensen – dus het leven omarmen en optimaal samenwerken’. 

beter samen te werken. Billabi-
lity is vervangen door Employa-
bility om ruimte te geven aan 
ontplooiing van potentieel en 
beweging tussen de afdelingen te 
stimuleren. Het werkt want onze 
resultaten zijn enorm verbeterd. 
Jonge mensen vinden dit fantas-
tisch. Maar het schept ook een 
ambivalentie die voor 20% van 
onze populatie niet comfortabel 
is. Hen geeft deze verandering 
stress omdat zij niet gewoon zijn 
in een drie-dimensionele matrix 
te denken van markt, competen-
tie en geografische eisen en dit 
schept ook voor ons als directie 
een uitdaging.

VEILIGER & DUURZAMER
Ik wil dat we Arcadis beter ma-
ken en dat een groep  ontstaat 
die het roer kan overnemen. 
Daar haal ik energie uit, mijn in-
ner smile. Ik appelleer daartoe 
aan het diepste geloof van onze 
mensen en zet mij ervoor in 
dat zij ervaren dat dit bedrijf de 
juiste waarden heeft, dat we wil-
len investeren in het realiseren 
van menselijk potentieel, dat we 
ook echt bezig zijn met vitaliteit 
en stress. Dat zijn geen harde 
dingen, wel dingen die dicht bij 
onszelf staan. Met de keuze van 
health & safety als onderliggende 
waarden benadrukken we dat ie-
mands privéleven niet in gevaar 
mag komen door de job.

ging te komen ofwel verande-
ringsbereidheid. Voor mij uit 
dit zich in een kritische attitude 
door een zonnige, positieve, con-
structieve bril – dat eis ik van 
mijzelf en ik zie ook bij anderen 
dat het werkt. Mensen die vitaal 
zijn hebben de energie om het 
beste aan de klant te geven.

SAMENWERKEN
Een ingenieurs- en consultancy 
omgeving is fantastisch speel-
goed - allemaal mensen die hun 
verbeelding gebruiken. Deze at-
titude en vakkennis combineren 
met waarden die allen verstaan 
en met een zingevende context, 
daar geloof ik in. De waarde “sa-
menwerken” hebben we twee 
jaar geleden als onze centrale 
waarde gekozen om uit een si-
tuatie te geraken van denken en 
handelen in silo’s. Via wat we 
het ‘Open-up-Concept’ noemen 
zijn we aan het leren om steeds 

“Als je het lef daartoe hebt, gaat 
het leven jou omarmen.” Aan het 
woord is Luc Hellemans, CEO 
van Arcadis België en lid van de 
CxO Raad der Wijzen. “Deze 
wijze les heeft mij meermalen in 
mijn leven geraakt, ook toen ik 
op mijn 33ste een jaar ziek was. 
Toen heb ik mijn werk zo gere-
organiseerd dat ik het in minder 
tijd kon doen want werken gaf 
mij juist energie. Dit mechanis-
me van mij anders organiseren 
heeft mij beter leren relativeren. 
Je mag niet ondergaan, je moet 
het leven vastpakken, je hebt de 
verantwoordelijkheid om je ei-
gen weg uit te stippelen.

CONTEXT
Binnen Arcadis geef ik uitdruk-
king aan dit geloof rond eigen 
verantwoordelijkheid door vrij-
heid te laten: ruimte waarbin-
nen mensen niet zijn gedreven 
door regels maar door waarden. 
Ik zoek continu naar het schep-
pen van een context waarin het 
heel eenvoudig is om in vrijheid 
te opereren, waarin initiatieven 
worden aangemoedigd. Zich ge-
steund voelen binnen een breed 
speelveld, dat wil ik bereiken, zo-
dat men met vertrouwen buiten 
de eigen scope gaat. Ons onder-
nemingsklimaat stimuleert inno-
vatie nog te weinig, dus daaraan 
werk ik. Vitaliteit of goesting zit 
ook in de appetijt om in bewe-

Katharina Müllen
zet aan tot leiderschap 
voor vitale organisa-
ties: de gezonde weg 
naar samen duurzaam 
presteren én gelukkig 
en energiek leven: 
www.winvitality.com 
Zij is actief in
alive-dialogue.org

EXECUTIVE
SUMMARY
De omstandigheden 
waarin je je bedrijf 
brengt maken dat 
mensen heel veel 
energie hebben of niet. 
In de teamsport heb 
ik vroeg geleerd dat ik 
door mijn optimisme 
en zelfvertrouwen 
veel beter speelde dan 
spelers die intrinsiek 
veel beter waren. 
Ik geloofde  wat de 
trainer zei over samen 
beter scoren en ging 
daar bewust mee om. 
In een bedrijf is het 
net zo: geloven in 
samenwerken komt 
echt vanuit mijn 
overtuiging over hoe we 
succesvol kunnen zijn. 
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