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EIGENAARSCHAP AANMOEDIGEN

“Het is voor mij belangrijk dat we ruim blijven kijken. 
Wat mij veel geholpen heeft, is dat ik veel heb gereisd. 
In contact met de natuur en met andere culturen heb ik 
nederigheid ontdekt. Dit wil ik mijn kinderen meegeven 
door hen vertrouwd te maken met diversiteit.”

EMPATHIE OPERATIONEEL MAKEN NAAR DE KLANT
“Veel klanten bouwen vanuit vierkante meters en aantal-
len mensen. Wij willen helpen bouwen vanuit de bele-
ving. Dat betekent dat wij vóór moeten denken – anti-
ciperen door onze ervaring beschikbaar te stellen. De 
klant heeft de harde feiten nodig én soepelheid van wer-
ken. Daartoe moeten de mensen die in contact met de 
klant staan ook handelen vanuit een klantgericht gevoel. 
Referenties zijn onze ambassadeurs.” 

EIGEN STIJL VINDEN & DAARIN BEGELEIDEN
“Eigenlijk is het simpel: eigenaarschap, daarmee maken 
we het verschil. Hoe we dit bereiken? Onze leidingge-
venden begeleiden dit dagelijks heel consequent en geven 
het voorbeeld. Ze zeggen niet wat mensen moeten doen. 
Laat iedereen zijn eigen stijl vinden. Ik heb veel gehad 
aan de samenwerking met een ervaren mentor. Eerst was 
ik sterk gericht op presteren, dat wilde ik in evenwicht 
brengen met andere waarden. Dit gaf ruimte bij mezelf 
en voor anderen, zodat ik het schone kon zien zonder dat 
het perfect hoefde te zijn. Het is bevrijdend als je dit kunt 
en wilt zonder álles toe te laten.”

ONZE ECHTHEID BEWAREN
“Wat je doet, wordt ingegeven vanuit onze markt en 
onze klanten, maar hoe je het doet - dat moet heel sterk 
vanuit jezelf komen. Als we niet goed op één lijn komen, 
dan nemen we afstand. We hebben pas besloten om een 
project op een topzichtlocatie niet te doen ondanks het 

feit dat het totaal in onze core business ligt. Dat doet 
even pijn. Op dit moment hebben we veel concurrentie 
die heel diep gaat en die het werk wegneemt. Maar ik 
ben overtuigd dat dit soort bedrijven niet overleeft. Wie 
bouwt, zoekt partners die garantie kunnen geven voor 
continuïteit. Straks nemen wij een sterkere positie in de 
markt in. Tussen 1996 – 2006 zijn we verviervoudigd in 
omzet, toen aangepast naar € 70mio, maar met de ambi-
tie om de komende jaren terug te groeien. Vasthouden 
aan wat we echt belangrijk vinden betekent dat we onze 
echtheid bewaren, desnoods worden we kleiner.”

TWEEDE GENERATIE
Als opvolgende generatie is het voor mij en velen in fami-
liebedrijven een grote uitdaging om een eigen stempel 
te drukken. Het is voor mijzelf een evolutie geweest: 
voortdurend zelfkritisch blijven én vertrouwen hebben. 
Ga dus op zoek naar die innerlijke stem en je passie en 
vertaal dit in het bedrijf. Dan volgt het bedrijf omdat 
je mensen rondom je krijgt die heel dankbaar daarmee 
omgaan en het bedrijf naar het volgende niveau brengen. 
Vanuit die kracht en passie ben je het grootste geschenk 
voor je bedrijf. 

Ontzorgen van de klant: 
http://www.youtube.com/watch?v=0UFNq1VYji0

Katharina.Mullen@
winvitality.com zet 
aan tot vitaliserend 
leiderschap: de weg 

naar duurzaam 
presteren én  

gelukkig leven. 
Zij is actief in 

ALIVE.be, een 
beweging voor 

leidinggevende en 
bestuurlijke verant-

woordelijken op zoek 
naar ‘Authentiek 

Leiderschap in 
Verbondenheid & 

Empathie’.

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP: 
RUIMTE CREËREN OM IEDEREEN ZICHZELF 
TE LATEN ZIJN IN DIENST VAN DE KLANT
“Ik ben ervan overtuigd dat noch kennis, macht 
of geld het verschil zal maken in de toekomst. 
Het is wendbaarheid. Aanpassingsvermogen 
en daardoor ook tolerantie in plaats van u te 
ergeren aan dingen”, vat Mathi Gijbels zijn 
visie op ondernemen samen.

Mathi Gijbels, CEO Gijbels Group, specialist in bedrijfsmatig vastgoed 
(zowel bouwen als ontwikkelen).

Mathi Gijbels, CeO Gijbels GrOup

“ Het gevoel onderdeel te zijn van een 
familie die erop staat dat die klant 
tevreden is en de bezorgdheid daarvoor, 
zit heel diep in onze organisatie.”

we.listen@cxonet.be

De maatschappelijke 
betrokkenheid van 

Mathi Gijbels is 
sterk verweven met 

zijn visie op bouwen: 
kijken naar de mens 

‘achter de klant’ 
maakt het verschil. 

“Hoe wij dit doen? 
Door de klant op een 
aandachtige manier 

te leren kennen en 
door te bevragen 

wat écht belangrijk 
is.” Openhartig 

voegt hij eraan toe: 
“Ik heb nog niet het 
sleuteltje gevonden 

om dit op een 
consistente manier 

in het bedrijf en in 
de wereld te zetten.” 
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