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HET BEDRIJF LEIDEN WE MET RESPECT EN KEIHARDE INZET

 AUTHENTIEK LEIDERSCHAP IS EERST ONSZELF 

IN VRAAG STELLEN
Continuïteit is key voor Bombardier Transportation. CEO Edwin Van 
Vlierberghe zet in op een overstijgend doel: “Zodanig samenwerken dat 
iedereen er beter van wordt, als mens en vakman. Dan kunnen we allen in 
de spiegel kijken, wat er ook gebeurt.”

“Wij gaan niet dicht. Daar zetten 
we ons keihard voor in, ook zonder 
garantie op output. In ons geval is 
dit voldoende. Hoe ik dit weet? Door 
telkens weer aan iedereen te vragen: 
“Waarvan lig je wakker?” En ik blijf 
luisteren. Zo valt er veel te ontdek-
ken.

TIEN POSITIEVE PUNTEN  
VOOR ÉÉN NEGATIEF PUNT
“We dachten te automatisch nega-
tief. Met de vakbond heb ik daar 
een wedstrijd van gemaakt: voor 
ieder negatief punt dat werd ver-
meld, verplichtte ik me tot 10 posi-
tieve punten. De winnaar betaalt 
vrijdagavond een pint. Iedereen 
was verbaasd dat er meer redenen 
waren om tevreden te zijn. Ik heb 
geleerd dat ik zelf de oorzaak ben 
van het effect. Het klinkt als uit een 
boekje, maar als dit daadwerkelijk 

tot je doordringt, besef je dat je echt 
de enige bent die verantwoordelijk is 
voor je gedrag en je geluk.” 

BETROKKENHEID IS  
NIET TE ORGANISEREN
“Voor ieder paar handen, krijg je 
een stel hersenen cadeau. Dat is een 
eerste geschenk, mits je een omge-
ving schept die creativiteit toelaat en 
die mensen niet afstompt. Iedereen 
is ondernemend. Ze zijn bijvoor-
beeld natuurgids of Formule-1 faci-
litator. Betrokkenheid verdienen is 
het tweede geschenk. Mensen doen 
spontaan dingen die tot oplossingen 
leiden. Je krijgt als bedrijf ontzettend 
veel terug als je mensen de ruimte 
laat. Passie is het derde geschenk, 
mits we als management een omge-
ving creëren die passie toelaat. 
Mensen met een passie verleggen 
automatisch hun grenzen. Een kri-
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tische massa van mensen met passie, 
betrokkenheid en creativiteit is vol-
doende, het hoeft niet 100% te zijn. 
Ik heb ontdekt dat ieder bedrijf zo’n 
intrinsieke kracht heeft. Bedrijven 
die het ‘hoe’ hebben ontdekt, maken 
het hun medewerkers gemakkelijk 
om betrokken te zijn. Hoe kun je 
deze geschenken ontvangen? Door 
respect en empathie.” 

HET HALVE-METER-PROBLEEM
“Het bereiken van het hart van 
mensen, daar gaat het om. Dan 
hoef je geen verbetering te vragen. 
Onze managers waren niet altijd 
in staat de taal van de operator te 
verstaan. Maar we leren om te pra-
ten daar waar de mensen werken. 
We bekijken onze medewerkers 
als wonderlijke wezens met veel 
ondernemerschap. Dan ontstaat er 
verbondenheid. Elke manager moet 
zich afvragen: “Hoe moeten wij ons 
gedragen opdat onze medewer-
kers gedisciplineerd naar het werk 
komen en efficiënt werken?” Onze 
mensen werken niet voor ons, maar 
wij voor hen. Neem eenvoudig de 
tijd, die tijd verdien je terug.”

PIJN HOORT ERBIJ
“Een vraag waar ik nog niet uit ben, 
is: waarom maken mensen soms niet 
de juiste keuze, ook als er geen ver-
plichting is. Ik ben volop op zoek 
naar het antwoord, nu zit ik nog 
in de irritatiefase. Ook uit eigen 
ervaring kende ik confrontatie. Dit 
uitte zich in momenten dat ik meer 
kon negeren wat ik bij mezelf zag, 
maar verborgen trachtte te houden. 
Gelukkig heb ik altijd een buddy 
gehad om te luisteren, zodat ik door 
mijn ‘pijnpunt’ kon gaan. Ooit vroeg 
ik mijn grootvader tips om niet 
tegen dezelfde muren aan te lopen 
als hij. Hij zei: ‘je moet zelf de pijn 
ervaren, zodat je echt kunt leren. 
Pijn hoort erbij.”  

Edwin	Van	Vlierberghe,	CEO	Bombardier	Transportation	(midden):		
“Betrokkenheid	verdienen	is	een	geschenk.”
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