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een thuis bouWen
Joost Callens: “Liefdevol omgaan met uw mensen en 
met uw doel” is voor mij belangrijk. Durabrik wil men-
sen bijstaan in hun levenswerk, werk is een groot deel 
van het leven. Daarom is het belangrijk ons de vraag te 
stellen:  “welk bedrijf willen we zijn?” Onze bedrijfs-
cultuur helpt ons absoluut innovatiever te zijn en onze 
marktpositie te versterken. Nog essentiëler is hoe we 
met mensen omgaan. Ik kan niet geloven dat mensen 
nog zouden accepteren dat het bedrijf op een andere 
manier wordt aangestuurd, mensen zouden weggaan.”

klopt dit nu hier?
“We zijn nu 6 jaar bezig en het is niet meer alleen een 
leider in één persoon, maar er is een ‘waarde-leider-
schap’ in de zin van een bedrijfscultuur die dit in zich 
op gaat nemen. Nu word ik blij van een mail zoals “Kijk, 
Joost, ik heb lang gekauwd en nu heb ik het gevonden…  
ik ben mee”. Het gaat over echt authentieke verhalen: 
uit hun buik. Waar lopen mensen tegenaan, hoe was de 
weerstand, hoe is dat overwonnen? Dat zijn de verhalen 
die bewegen om echt erin te stappen.”

business & geVoel
Volgens  Bie maakt vertalen naar bedrijfsprocessen dat 
waarden niet ‘wollig’ zijn. “Hoe concreter, hoe gemak-
kelijker om te bewaken. Door concreet maken wordt het 
moeilijk om er niet in te geloven,” aldus Bie.
Sabrine: “In die business bewaking scheppen we wel 
ruimte om elkaar te zien en horen als mens. Een ver-
gadering begint  met luisteren hoe iedereen zich voelt. 
In ons team zouden we het niet meer kunnen missen, 
en ikzelf ook niet. Luisteren naar het persoonlijke ver-
soepelt hoe we in het werk vooruitgaan: het versterkt 
het respect voor elkaar.”

Meta-positie &  geWeldloos CoMMuniCeren
Jan:  “Ik heb leren stilstaan: genieten van een afgeronde 
taak, successen leren vieren én dan zien of het beter 
kan. Ik kon thuis geen kwartier op een stoel zitten. Ik 
kon mijn kinderen een verhaal van 10 minuten voor-
lezen in 5 minuten. Nu dwing ik mezelf om rondom te 
kijken. Dit voegt kwaliteit toe aan mijn leven en werk.”
Voor Joost was het cruciaal om naar zichzelf te kijken 
vanuit een meta-positie: je afvragen “wat gebeurt hier? 
Waar ben ik mee bezig, wat voeg ik toe, leef ik volgens 
mijn waarden?” Volgens Bie is iedere weerstand een 
godsgeschenk. Alleen zien we dat niet als een cadeau 
– we willen direct  in actie schieten (wat ook goed is) 
in plaats van te vragen “wat kunnen we nu echt doen?”  
Ons waardenverhaal is net zo: als men zegt “wat is daar 
het nut van?” dan moeten we niet kwaad zijn maar 
onderzoeken hoe we kunnen helpen de weerstand te 
overwinnen. Sofie heeft de principes van geweldloze 
communicatie in praktijk leren brengen naar klanten. 
“Als een klant negatieve feedback geeft, zou ik gelijk in 
de verdediging willen - maar ik handel nu anders. Beter 
voor de klant én voor mij.”

ont-zorgen:  luisteren & inspireren
Openheid, eerlijkheid, transparantie maken dat een klant 
voor Durabrik kiest. We willen dat een klant vanaf het 
begin een thuisgevoel heeft en kleine dingen maken de 
interactie minder formeel : huiselijker, warmer en mense-
lijker. Daartoe hebben we onze inspiratieruimte ontwik-
keld waar we ons helemaal  richten op luisteren, inspire-
ren en “ontzorgen”, ofwel zorgen wegnemen.  
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de betrokkenheid van 
de medewerkers bij 
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lieFdeVol oMgaan Met uW Mensen en hun doel
Het is niet de ‘camino-tocht’ * die relevant is, 
maar de verandering die daardoor in gang 
werd gezet van oude naar nieuwe cultuur. Hoe 
kunnen we echt bezig blijven om onze waarden 
te kennen en in praktijk te brengen? Dat is nu 
onze vraag aan elkaar, aldus Joost Callens in 
gesprek met vier van zijn medewerkers. (*Een 
camino-tocht is stappen ter bezinning)
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