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maakt van: 

• een vakman een ondernemer 
• een voorman een leider 
• een groep een team 
• een doel een resultaat 
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Ben jij ondernemer, directeur, manager of leidinggevende? 

 
✓ Is het resultaat van een organisatie, afdeling of team van jou afhankelijk? 
✓ Ben jij, en voel jij je verantwoordelijk voor jouw mensen, de bedrijfsdoelstellingen, de targets 

en de toekomst?  
✓ Wil je het maximale uit jezelf en je organisatie halen?  
✓ Jouw team effectief en doelgericht laten samenwerken? 
✓ Zoek je hiervoor praktisch toepasbare handvatten en inzichten? 

 
 
Dan is een traject bij ondernemerscoach Guido Vermeeren de sleutel tot het realiseren van jouw 
doelen! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass Succesvol Ondernemen / Ondernemerscoaching / Teambuilding 
 
Guido Vermeeren haalt het beste uit jezelf, je functioneren, je onderneming en je doelstellingen.  
Je gaat grenzen verleggen en jouw persoonlijke effectiviteit vergroten. Je ontdekt hoe je lastige 
situaties naar je hand zet en hoe je beter kunt omgaan met medewerkers of met opdrachtgevers.  
 
Kortom, je ontwikkelt alle vaardigheden en competenties voor professioneel, effectief en succesvol 
ondernemen!  
 
Iedere sessies wordt afgestemd op je persoonlijke doelstelling en op actuele vraagstukken uit jouw 
(werk-)omgeving. 
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Wat ga je doen, beleven, leren, ervaren en toepassen? 

Zelfkennis:  
Je gaat jouw eigen valkuilen en zwaktes herkennen en leert ze te ontwijken. En je gaat jouw 
persoonlijke talenten en krachten erkennen en deze veel beter inzetten.  

 
Mensenkennis: 

Je wordt bedreven in persoonlijkheids- en gedragsherkenning. Zowel dat van jezelf, van je 
team, van klanten en dus ook van familie en vrienden. Geen zweverige toestanden, maar 
onderbouwde, heldere en toepasbare modellen. Inclusief alle handvatten om er in de 
praktijk ook succesvol mee om te gaan.  

 
Senioriteit:   

Je gaat werken op basis van respect en ontzag, in plaats van op basis van functie en gezag. 
Je groeit tot een gerespecteerd, invloedrijk en charismatisch leider. 

 
Zelfstandigheid:  

Jij blijft verantwoordelijk, maar jouw mensen gaan eigenaarschap nemen. Stop met alle 
ballen in de lucht proberen te houden en leer aansturen, overdragen en delegeren. 

 
Leiderschap:  

Je gaat bij iedere medewerker de (voor hem of haar) meest effectieve leiderschapsstijl 
inzetten. Je zult versteld staan van het effect op je team, als je weet wat je bij de één wel, en 
bij de ander juist niet moet doen.  

 
Motivatie:  

Je leert op een positieve maar krachtige manier de mensen om je heen te motiveren en 
stimuleren. Creëer teamgeest, harmonie, gunfactor, eigenaarschap en resultaatgerichtheid.  

   
Communicatie:  

Je gaat helder, constructief en professioneel communiceren. Hoe breng je het beste jouw 
boodschap over en wat is het verschil tussen horen en begrijpen? 

 
Commercie: 

Jouw manier van communiceren, de omgang met- en de invloed op je mensen wordt 
aanzienlijk effectiever. Dus is het logisch dat jouw empathisch vermogen om klanten beter 
aan te voelen ook vergroot. De kleine stap om dit commercieel in te zetten slaan we in deze 
masterclass niet over.  

 
Energie:  

Je komt in je kracht en gaat met veel minder moeite veel meer bereiken. Enthousiasme, 
trots, plezier en slagkracht maken werk leuk! Zo vind je de balans tussen werk en privé! 

 
Doel:  

Je gaat jouw persoonlijke en beroepsmatige doelen helder vaststellen en formuleren. Dan zet 
je de koers uit en leer je focussen en vasthouden. Concretiseer wat je wilt bereiken en dwing 
je successen af! 

 
Natuurlijk is er altijd ruimte om jouw persoonlijke leerdoelen in te brengen of specifieke situaties uit 

de dagelijkse praktijk als trainingsvoorbeeld te stellen. Ook is het mogelijk om tussentijds een 

persoonlijk gesprek met jouw ondernemerscoach te hebben.  

Wederzijds vertrouwen, veiligheid, respect en discretie zijn evident. 
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Over de Masterclass Succesvol Ondernemen 

✓ In tien intensieve dagen (20 dagdelen), ontwikkel je jezelf op alle gebieden die met succesvol 
ondernemen, leiderschap, interactie, (samen-)werken en effectiviteit te maken hebben 

 
✓ Er is vrijwel altijd mogelijkheid tot kennismaking en/of een intakesessie. Deze zijn altijd 

vrijblijvend. Pas hierna beslis je of je wel of niet verder gaat. 
 
✓ We werken altijd in kleine groepjes van zes tot tien personen. Je weet dus zeker dat alle 

onderwerpen die voor jou belangrijk zijn, de volledige aandacht en tijd krijgen. 
 
✓ Alle deelnemers zijn ondernemers en/of managers, je ontwikkelt jezelf op hoog niveau en op 

de praktijk gericht. Samen, naast, van en met elkaar. Je hebt steun aan elkaar en vormt al snel 
een blijvend netwerk van sparringpartners. 

 
✓ We doen dit in een veilige en prettige omgeving, op verschillende locaties in Nederland. Dus 

ook bij jou in de buurt. 
 
✓ Je ontvangt een professioneel gedrags- en persoonlijkheidsprofiel van jezelf en een 360° 

feedbackprofiel over jou, ingevuld door mensen uit je eigen privé- en zakelijke omgeving.  
Dit vormt het vertrekpunt en de basis van jouw persoonlijke ontwikkeling. 

 
✓ Geen vage “geitenwollensokken” gesprekken, maar een resultaatgerichte aanpak met de 

meest succesvolle modellen over management, communicatie, motivatie en effectief 
leiderschap, in een traject dat zichzelf al talloze malen heeft bewezen. 

 
✓ De ondernemerscoach is zelf ruim 25 jaar manager en ondernemer geweest en kent alle 

situaties, uitdagingen en (ontwikkel-)kansen ook uit eigen ervaring. Dat praat heel anders! 
 
✓ Na iedere sessie heb je een aantal items geleerd, die je direct in de praktijk kunt toepassen.    

Dit is de meest effectieve en snelle manier om jezelf te ontwikkelen en direct resultaat neer te 
zetten. 

 
✓ Duidelijke hand-outs en naslagwerken over alle besproken en behandelde leerstof en 

modellen.  
 

✓ Praktijk en theorie sluiten naadloos op elkaar aan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze masterclass heeft als thema effectief en succesvol ondernemerschap. Vanzelfsprekend verbeter 
je hier dus niet alleen je eigen persoonlijke en professionele competenties, maar leer je ook hoe je de 
nieuw verworven inzichten en vaardigheden aan je eigen medewerkers en teams kunt overdragen.  
Door mee te doen groei je dus niet alleen zelf, maar laat je jouw hele afdeling of organisatie groeien! 
Dat bedoelen we met effectief! 
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Coachen of trainen? 
 
Coachen en trainen zijn twee van de vier ontwikkelingsingangen;  
Coaching, Training, Interim Management en Therapie. 

 
Wat is het verschil? 
 
Het is te vergelijken met vervoer. Wil je vooruit, neem dan een auto. Maar wat zoek je: een 
taxichauffeur of een rij-instructeur? 
 
Alles draait om jouzelf, hoe je tegen alles aankijkt en wat je zelf wilt. Zie jezelf als het poppetje 
midden in het plaatje. Terwijl je dit leest, heb je al veel bereikt in je leven, op veel dingen kijk je met 
trots terug, andere dingen zijn niet gegaan zoals je had gewild. Een ding is zeker, je weet waar je nu 
staat. 
De vraag is wat wil je nu? Je kunt stil blijven staan en niet kiezen, maar dat brengt je tot niets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies eerst uit de horizontale as: 
 
(probleem vs oplossing, verleden vs toekomst) 
Maak je je druk over wat er in het verleden mis is gegaan en wil je de bestaande problemen 
oplossen? Dan ga je naar links. 
Accepteer je de status waar je nu in bent beland, maar wil je vanaf nu zaken beter regelen, valkuilen 
gaan ontwijken en een doel realiseren? Dan ga je naar rechts. 
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Ben jij de ondernemer of manager die wel een uitdaging heeft, maar het zelf wil gaan waarmaken? 
Dan kun je hier heel veel halen om je succes te realiseren! 
Maak een vrijblijvende afspraak om te onderzoeken wat het jou kan brengen. 
Dat is dan meteen de eerste stap richting jouw succes! 

 

 
 
Kies nu de vertikale as. 
 
Zoek je de oplossing in jezelf (intrinsiek), of wil je nieuwe, nog onbekende manieren inzetten 
(extrinsiek)? 
Weet je eigenlijk wel waar het aan schort en hoe je verder wilt, maar kom je niet goed uit de verf? 
Dan ga je naar boven. 
Zou je met hulp en kennis van derden meer bereiken dan zelf het wiel uitvinden, dan ga je naar 
onder. 
 
Als je dit hebt gedaan, dan weet je waar jouw behoefte ligt, en zie je de bijbehorende aanpak, zoek je 
coaching, training, interimmanagement of therapie? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom je uit in de groene, rechter helft? 
 
Dan is Guido Vermeeren een bijzonder krachtige, effectieve en ervaren businesscoach en 
managementtrainer voor jou. 
Vaak is de grens tussen training en coaching voor een manager niet meer dan het verschil tussen 
theorie leren en in de praktijk eigen maken. Eenmaal onder de knie, gaat het als vanzelf en vergeet je 
het nooit meer. Net als fietsen. Belangrijk is dat je leert om zelf je uitdagingen op te lossen en je 
doelen te realiseren. Je wordt dus alleen maar sterker en minder afhankelijk van anderen. 
 
Kom je uit op de linker, rode helft? 
 
Dan ga je hier niet vinden wat je zoekt. Waarom niet? 
Therapie is een benadering die puur gaat naar persoonlijk, menselijk herstel of verbetering. Het heeft 
een ander doel dan managementcoaching en wordt gedaan door anders opgeleide vakmensen. 
Interim management is wel bedrijfsgericht, maar hierbij wordt het probleem door derden opgelost. 
Een goede zaak, maar je leert het niet zelf doen en blijft afhankelijk van anderen en wat de toekomst 
je brengt. 
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Managementmodellen 
 
Tijdens Businesscoaching of bij deelname aan de Masterclass Succesvol Ondernemen  
bij Guido Vermeeren, leer je onderstaande modellen kennen en toepassen: 
 

• Kennismaken, zelfbeeld, persoonlijk leerdoel vaststellen 

• Zelfreflectie en groepsreflectie 

• Joharivenster 

• Perceptie, Model Of the World, referentiekader  

• NLP: neuro linguïstisch programmeren 

• Carl Jung: gedragsmodellen en effectief gedrag inzetten (PersonalColor) 

• Stephen Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 

• Time management: Eisenhower kwadrant 

• Time Management in de praktijk 

• Rapport maken, verbinden, levelen  

• De kracht van lichaamstaal 

• IRP driehoek: inhoud, relatie, proces 

• Drama driehoek 

• Cirkel van invloed en betrokkenheid 

• Communicatievormen, -technieken en -structuren 

• Feedback geven en ontvangen 

• De IK-boodschap 

• Roos van Leary 

• SMART afspraken maken 

• Salesvaardigheden: de klanttypen van Jung 

• PersonalColor en Stress  

• Manager of Leider, wat is het verschil en wat ben jij? 

• Mc Gregor: de X en Y manager 

• Taakvolwassenheid 

• Leiderschapsstijlen 

• Situationeel Leiderschap  

• Maslow’s motivatie piramide  

• Herzberg’s hygiënefactoren  

• Coachingsvaardigheden  

• Omgaan met stress 

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

• Kernkwadranten van Ofman 

• Model van Lencioni: de 5 frustraties van teamwork 

• En natuurlijk alle handvatten voor jouw eigen praktijkvoorbeelden! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Met minimale investeringen het maximale bereiken; dat kan!   
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De onmisbare mix voor succes 
 
Om professioneel en succesvol ondernemer, manager of leider te zijn, is een goede balans van de 
vier competenties in “de onmisbare mix” noodzakelijk: 
 

• Kennis en opleiding. (weten)  

• Vaardigheden en ervaring. (kunnen) 

• Motivatie en houding. (willen)  

• Persoonskenmerken. (zijn) 
 
In het kort: weten, kunnen, willen, zijn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonskenmerken 
De masterclass “Succesvol Ondernemen” geeft je bruikbare inzichten in de kwaliteiten en valkuilen 
van jezelf, je team en iedereen waarmee je werkt. Werken met mensen begint met inzicht in hoe 
mensen in elkaar zitten en hoe je ze kunt laten samenwerken. Daarmee haal je het maximale uit 
jezelf, je team, je opdrachtgevers en de organisatie. 
 
Kennis en opleiding 
Je krijgt managementtraining op alle onderdelen die voor jou belangrijk en inzetbaar zijn. Zowel 
theoretische modellen als praktijkvoorbeelden garanderen een hoge toepasbaarheid en zorgen 
ervoor dat de kennis die je opdoet makkelijk in te zetten en zelfs overdraagbaar aan anderen is.  
Zo verspreidt de effectiviteit van professioneel management en leiderschap zich als een olievlek door 
de organisatie. 
 
Vaardigheden en ervaring 
Kennis wordt pas effectief als je er iets mee gaat doen. Je moet het je nog eigen maken. In deze 
masterclass smelten je kennis en persoonskenmerken samen tot een effectieve werkwijze die bij je 
past, die werkt, die blijft hangen, weinig moeite kost en je veel meer succes brengt dan een 
standaard training. Je krijgt het niet alleen in je vingers, je krijgt het in je DNA. 
 
Motivatie en houding 
Motivatie is een onmisbaar element, zowel voor jezelf als om aan anderen te kunnen geven. Omdat 
het ontwikkeltraject gebaseerd is op zowel kennis, vaardigheden als persoonskenmerken, is de groei 
in eigen motivatie en de kracht om anderen te motiveren veel groter dan bij standaard trainingen.  
De vier-eenheid zal zich nog jaren nadat je de masterclass “Succesvol Ondernemen” bij Guido 
Vermeeren hebt gedaan, blijven doorontwikkelen. 
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Hoe kom je er aan? 
 
Het volgen van op jouw specifieke situatie en behoefte toegespitste businesscoaching bij Guido 
garandeert een intense, effectieve en blijvende ontwikkeling van jou als ondernemer, als manager en 
dus zeker ook als persoon. 
 
Guido Vermeeren heeft dertig jaar ervaring met het exploiteren van ondernemingen, het managen 
van afdelingen, het coachen, opleiden en motiveren van teams. Hij is gespecialiseerd in het coachen 
en trainen van ondernemers, managers en leidinggevenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle onmisbare competenties; weten, kunnen, willen, en zijn, worden in een traject doeltreffend 
ontwikkeld.  
Persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsstijlen, managementinzichten, communicatie- en  
motivatietechnieken en alles dat voor jouzelf en jouw functioneren belangrijk is worden je eigen 
gemaakt.  
Dit gebeurt in een doorlopende mix van trainen op kennis en vaardigheden, coachen op inzichten en 
motivatie en het ontwikkelen van een sterke en effectieve persoonlijkheid.  
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Moedeloos en alleen…. 
 
Regelmatig kom ik ondernemers of managers tegen die de onrust hebben van een jongleur die te 
veel ballen in de lucht probeert te houden. Ze zien er moe en uitgeblust uit en hebben vaak het 
gevoel dat ze er alleen voor staan en dat het werk nooit klaar is. 
 
Herken je dit gevoel; iemand merkt, na een aantal jaren hard werken, dat zijn passie voor het vak en 
de organisatie verdampt en hij langzaam wordt leeggezogen. Hij heeft een onrustig en ontevreden 
gevoel; het bedrijf of de job beheerst zijn leven, in plaats van andersom. Is dit nu wat hij wilde toen 
hij er aan begon? Kan het niet anders? Hij heeft twijfels over de gekozen koers en gemaakte keuzes.  
 
Zo’n situatie is ongezond. Dit roept om bezinning, om het afstemmen van plannen en wensen, zowel 
in werk als privé. Nieuwe doelen formuleren, nagaan of je ambities nog kloppen met wat je doet. 
Wat wil je realiseren, wat vind je belangrijk, wat mis je, welke doelen stel je jezelf voor de komende 
jaren? Kortom, bewust de koers bijstellen en heldere keuzes maken. Het wordt tijd om weer plezier 
in jouw werk en in het ondernemen te krijgen! 
 
 

Business Coaching 

 
Personal Coaching en Business Coaching worden ingezet om het beste uit jezelf, jouw functioneren 
en jouw doelstellingen te halen. Je leert je grenzen verleggen, je persoonlijke vaardigheden 
vergroten. Je leert hoe je lastige situaties naar je hand zet en hoe je beter omgaat met medewerkers 
of met opdrachtgevers. Kortom, je ontwikkelt je persoonlijke en professionele vaardigheden. 
Meer inzicht in het eigen handelen en een andere aanpak van belemmeringen leidt tot nieuwe 
opties, effectiever communiceren en vooral tot effectief handelen. Het leidt tot het realiseren van 
jouw doelen. De coachingtrajecten zijn afgestemd op je persoonlijke doelstelling en op actuele 
vraagstukken uit jouw (werk-)omgeving. 
 
In korte tijd leer je gestructureerd, blijvend en slagvaardig: 
 

• Weten wat je wilt en hoe je daar gaat komen. 

• Jezelf als mens, als leider en als ondernemer op de kaart zetten. 

• Vaststellen en realiseren van jouw (bedrijfs-)doelen. 

• Zicht krijgen op het bedrijfsproces en adequaat aan de juiste knoppen draaien. 

• Het motiveren van medewerkers en opdrachtgevers. 

• Helder en professioneel communiceren.  

• Effectief leiderschap, time management, organiseren, budgetteren, verkopen en plannen.  

• Werken op basis van respect en ontzag, in plaats van op basis van functie en gezag. 

• De balans vinden tussen werk en privé.  

 
 

Personal Coaching voor managers en ondernemers 
 
Wellicht heb ook jij, als ondernemer of eindverantwoordelijke, wel eens de behoefte om veilig en 
vertrouwelijk over knelpunten in de organisatie te kunnen praten of constructief over je visie en 
doelen te sparren. Er zijn nu eenmaal momenten waarop jouw uitdagingen niet alléén op te lossen 
zijn. Dan wil je een ervaren en resultaatgerichte ondernemerscoach. Guido Vermeeren coacht 
ondernemers, managers en leidinggevenden uit het midden- en kleinbedrijf en overheid. 
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De mythe van het ondernemerschap. 
 
Veel mensen denken dat een onderneming wordt gestart door een ondernemer. Meestal is dit niet zo.  
 
Drang tot ondernemen 
 
Je bent een professional, een specialist in een vakgebied, een goede vakman, je werkt voor een baas. 
Op een dag wil je voor jezelf beginnen. Die gedachte neemt bezit van je: je moet je eigen bedrijf 
beginnen, je bent immers goed in je vak. 
 
Fatale aanname 
 
Veel vakmensen die zelf een bedrijf beginnen, maken de volgende denkfout: als professional ken ik 
het vak waarbinnen ik werkzaam ben, dus ken ik ook de business. Dit is de oorzaak van bijna alle 
zakelijke mislukkingen. Het technische werk (een vak) en de business (het ondernemen binnen een 
vakgebied) zijn twee totaal verschillende zaken. 
 
De ondernemer, de manager en de vakman 
 
Iedereen die een eigen bedrijf begint is drie personen in één: 

• Ondernemer 

• Manager 

• Vakman 
 
De ondernemer is een visionair, ziet overal kansen, leeft in de toekomst, is een innovator, een 
strateeg, bedenkt nieuwe manieren om markten aan te boren, denkt in wat...als-situaties. 
 
De manager is een organisator, een pragmaticus, zoekt orde, status quo, kent en voorziet alle 
problemen uit het verleden, het heden en de toekomst  en voorkomt ze of lost ze op. 
 
De vakman is een doener, leeft en denkt vanuit het vakmanschap, houdt ervan te “liefhebberen” en 
één ding tegelijk te doen, beheerst de workflow, is een idealist. 
 
Een eigenaar van een middel-kleine onderneming blijkt in de praktijk vaak voor zo’n 10% 
ondernemer, voor 20% manager en voor zo’n 70% vakman te zijn. 
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Levensloop 

 
Van bedrijven wordt verondersteld dat ze groeien. Door de groei ontstaan veranderingen. In de 
meeste ondernemingen wordt gehandeld vanuit de ondernemer, in plaats vanuit de onderneming. 
 
In de levensloop van een onderneming zijn verschillende fases te onderscheiden: 
 

Kindertijd 

• De ondernemer-eigenaar en de onderneming zijn in feite een en hetzelfde. 

• Deze fase eindigt ermee dat een ondernemer-eigenaar beseft dat, om te overleven, er iets 
moet veranderen. 

• Terwijl je je werk doet, je vak uitoefent (klanten helpt in je winkel bijvoorbeeld, of een 
website bouwt, of tegels zet), is er veel ander werk dat niet gedaan kan worden: strategische 
zaken, ondernemerszaken die je bedrijf vooruit helpen. In feite heb je geen onderneming, je 
hebt een baan. 

• Een onderneming begin je over het algemeen niet om een baan te hebben, maar als het even 
kan om banen te creëren voor anderen. Een onderneming begin je om verder te kijken dan je 
tot dan toe gedaan hebt; omdat je nieuwe markten denkt aan te kunnen boren, zodat je een 
ander leven kunt gaan leiden. 

 
Adolescentie 

• Als je besluit hulp te zoeken voor je bedrijf begint de fase van adolescentie. Je krijgt het te 
druk, er ligt te veel werk voor jou alleen... Je moet op zoek naar mensen. En wat voor soort 
mensen ga je dan aannemen? Als professional wil je natuurlijk vakmensen, mensen met 
vakinhoudelijke kennis, iemand met ervaring, iemand die het werk doet dat blijft liggen. 
Meestal het werk dat jij minder leuk vindt. 

• Je vindt iemand. Hij doet z’n werk naar behoren, hij neemt je werk uit handen. Er komen 
meer mensen bij, zaken gaan goed. En al het werk dat jij vervelend vindt wordt gedaan, jíj 
bent de baas. 

• Maar dan komt het: er klaagt een klant over iets wat niet goed ging; een product blijkt niet 
goed; iets wordt te laat afgeleverd; iets blijkt veel duurder uit te pakken dan begroot. Je hebt 
je mensen niet meer onder controle. Niemand zal zo hard werken als jij zelf doet, niemand 
doet het precies zoals jij, heeft jouw kwaliteiten, jouw manier van beoordelen. Je gaat zaken 
weer zelf doen. 

 
Over de top 

• Iedere ondernemer komt met zijn onderneming op een punt waar hij zich niet meer prettig 
voelt. Een onderneming is groter geworden dan hij aankan. Hij heeft zijn grenzen bereikt en 
begint de controle te verliezen. 

- Voor de professional ligt deze grens bij hoeveel hij zelf nog kan doen. 
- Bij de manager wordt de grens bepaald door hoeveel vakmensen hij kan aansturen, 

of hoeveel sub-managers. 
- Voor de ondernemer ligt dit bij het aantal managers dat hij aankan die zijn visie 

volgen.  
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Een bedrijf dat op dit punt is gekomen, heeft drie opties: 
 

• Weer klein worden (terug naar de kindertijd). Dump de chaos als je deze niet kunt 
controleren. Het wordt weer zoals het was. Je hebt weer een baan in plaats van een 
onderneming.  

• Failliet gaan. De zaak groeit sneller en sneller. Te snel om er goed over na te kunnen denken. 
De ondernemer heeft geen tijd meer om over strategieën na te denken en stappen te nemen 
die nodig zijn. De onderneming heeft op een gegeven moment zoveel vaart dat het zijn eigen 
ondergang in schiet. 

• Overleven. Dit is de meest tragische optie. Je moet je zaak overeind houden. Je zult er 
moeten zijn, altijd. Je wordt beheerst door de mogelijkheid je zaak te verliezen. Je werkt 
harder. Aan het eind ben je op. 

 
Dit alles kun je voorkomen door je los te maken van het dagelijkse werk. Laat de dagelijkse praktijk 
niet alle beslag op je leggen. In feite is dit vluchtgedrag, het makkelijkste om te doen. Je moet echter 
je onderneming op een “ondernemersmanier” gaan benaderen. Kijk ernaar van een afstand met een 
ruime blik. 
Dit maakt het verschil tussen de fase van overleven, waar elke verandering op je afkomt, en een 
volwassen onderneming, waar vanuit een visie en strategie veranderingen worden gestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
De weg naar succes 
 
Het is belangrijk om de ondernemer en manager in jezelf te ontwikkelen. Je moet input krijgen 
waarmee je kan groeien, over jouw eigen grenzen heen. Maar je mag daarbij niet over de top raken.  
Je moet een visie ontwikkelen tot een business model dat werkt, dat stimuleert om te ondernemen, 
in plaats van een vak uit te oefenen. 
 
Dit model houdt de ondernemer, de manager en de vakman met elkaar in evenwicht.  
Elk zal zijn juiste plaats vinden en weten wat hij moet doen. 
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In een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie. 
(Het Peterprincipe van Laurence J.Peter) 

 

 
 

Ben jij ondernemer, directeur, manager of leidinggevende? 
 
 
Is het resultaat van een organisatie, afdeling of team van jou afhankelijk? 
Ben jij, en voel jij je verantwoordelijk voor jouw mensen, de bedrijfsdoelstellingen, de targets en de 
toekomst? 
Zoek je meer kennis, vaardigheden, methodes, inzichten en ondersteuning voor jouw uitdaging? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je hebt het in je! (maar hoe krijg je het eruit?) 
 
Aan motivatie ontbreekt het jou als ondernemer of manager over het algemeen niet. 
Jouw vakmanschap is niet alleen aangeboren talent, je hebt het door opleiding en ervaring 
ontwikkeld.  
Maar zo zal ook jouw natuurlijk ondernemers- en managementtalent pas succesvol worden als je 
deze vaardigheden goed hebt ontwikkeld.  
Net als bij het ontwikkelde vakmanschap gaat dat zelden vanzelf, zonder een professionele opleiding 
of begeleiding. Theoretische kennis kan eventueel worden opgedaan door (zelf-)studie en het volgen 
van een training, maar dit blijkt in de praktijk weinig effectief. En managementvaardigheden en 
commerciële en bedrijfsmatige inzichten ontwikkel je niet uit een boek, maar door vallen en opstaan 
(niet effectief) of bij een gespecialiseerde businesscoach (effectief). 
 
Of je nu als zelfstandige of in loondienst werkt, je bent zo ver gekomen omdat je altijd hebt gefocust 
op wat nodig is om je werk goed te doen, alsmaar door- en bij te leren, adviezen in te winnen en 
veel, heel veel ervaring op te doen. Toch komt iedereen een keer aan zijn eigen ontwikkel-plafond. 
Het niveau dat je zonder gespecialiseerde hulp, niet kunt overstijgen. Dit is een gevaarlijke fase, het 
moment waarop jouw succes ook wel eens je beperking zou kunnen worden. 
 

 
Het Peterprincipe zegt dat, iedere succesvolle werker net één keer te vaak wordt gepromoveerd. En 
dus eindigt in een functie waar hij veel minder goed in is, dan zijn één na laatste functie. 
Hoe vaak zien we in de praktijk niet een hele goede vakman die, als hij later chef wordt, een slechte 
leidinggevende blijkt te zijn. 
Of een bekwaam zelfstandige die, als zijn bedrijf groeit, een slechte ondernemer blijkt te zijn. 
In alle gevallen is de kracht en groeipotentie veranderd in een geld- en energieverslindende zeepbel. 
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Manager of leider; wat is het verschil? En wat ben jij zelf? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Managers en leiders zijn belangrijk voor een organisatie. Voor sommigen is het verschil tussen deze 
twee niet meer dan de woordkeuze. Dat is echter zeker niet waar. 
 
Voor een organisatie is het net zo belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een manager en 
een leider als voor een automobilist om te weten wat het verschil is tussen benzine en diesel. Beiden 
zijn een stuwende kracht voor het geheel, maar bij lukraak inzetten doe je meer kwaad dan goed. 
 
Bij het tanken hebben we wel geleerd om eerst te kiezen en dan te tanken. Waarom weten directies 
en leidinggevenden dan zo vaak niet wat er in hun organisatie nodig is? Terwijl de consequenties van 
de verkeerde inzet net zo desastreus is. 
 

 
 

Wat is beter? 
 
Dat is geen issue. Net als bij brandstof is management of leiderschap onmisbaar, je moet het alleen 
in de juiste omgeving gebruiken. Voor de duidelijkheid vergroot ik hier de verschillen;  
 
Een manager realiseert zijn doelen door zich te focussen op processen, analyses, beheersing en 
borging. “Hoe bereik ik zo snel en efficiënt mogelijk mijn doel?”  
 
Een leider realiseert zijn doelen door zich te focussen op mensen, synergie, motivatie en kansen.  
“Hoe bereik ik zo goed en effectief mogelijk mijn doel?” 
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Beiden zijn dus van onschatbaar belang voor een organisatie. De kracht van een manager zit in het 
bedrijfsproces, hij is de architect en keurmeester van het geheel. De kracht van de leider zit in de 
mensen waar hij voor staat, hij is de gildemeester en drijfveer van het geheel. 
 

Verschil? 
 
Er is dus een wezenlijk verschil. Daarom is het zaak om goed onderscheid te maken in management 
en leiderschap. Als je de doelstellingen, processen en KPI’s niet strak monitort en stuurt, vraag je om 
problemen. Anderzijds is het belangrijk om te beseffen dat je mensen en teams niet verbetert door 
ze constant te monitoren en corrigeren. Mensen zijn geen processen!  
 
 
Wat is het verschil tussen efficiënte en effectiviteit? 
 

 
Mensen en processen moeten op verschillende manieren worden aangestuurd om het maximale 
resultaat te behalen. Je mag de controlerende, bepalende en corrigerende manier van het managen 
van processen vergelijken met een ijzeren H-balk. Van te voren heeft de manager exact en tot in 
detail berekend, bepaald en vastgelegd waaraan deze moet voldoen. Iedere afwijking is verspilling of 
risico en zal de manager proberen te voorkomen. Hij stuurt op efficiëntie. 
   
Maar als je mensen op deze manier aanstuurt, neem je het eigenaarschap, de motivatie en de 
flexibiliteit weg. Mensen kun je beter aansturen als een elastiekje. Vandaag wat geven, morgen wat 
vragen. Vooral stimuleren en motiveren in plaats van controleren en corrigeren. Teamspirit en 
eigenaarschap zijn belangrijke woorden als het gaat om effectiviteit. 
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Als je het zo simpel stelt, zie je al snel wáár in de organisatie, welke functie het best tot zijn recht 
komt. Ook wordt nu duidelijk dat een manager en een leider verschillend zijn in hun taak, opleiding, 
achtergrond en benadering. En dus ook als mens andere eigenschappen zullen hebben. En daar 
herkennen we de “geboren” managers en leiders. 
 
 

De geboren manager 
 
Hij is altijd op tijd aanwezig, heeft zijn zaken precies en systematisch voorbereid en kent alle details. 
Zijn maatstaven zijn zondermeer hoog en zijn beslissingen zijn weloverwogen en gestoeld op ratio, 
analyses, feiten, logica en richtlijnen. Hij heeft een hekel aan kritiek, falen, slordigheid en amicaal 
gedrag.  
Mensen waarderen zijn doorzettingsvermogen, kennis en inzicht, maar ervaren ook ongevoeligheid, 
solistische afstandelijkheid en soms drammerigheid. Hij werkt op basis van richtlijnen en functionele 
gezag.  
 
 

De geboren leider 
 
Hij is energiek en aanwezig, weet wat er leeft bij “zijn” mensen en vindt voor ieder probleem een 
oplossing. Hij kan out-of-the-box denken, haalt het beste uit mensen en teams en kent de kracht van 
het motiveren, stimuleren en enthousiasmeren. Hij heeft een hekel aan afwijzing, onnodige feiten en 
details en sfeerproblemen. 
Mensen waarderen zijn enthousiasme, optimisme en snelheid, maar ervaren ook oppervlakkigheid, 
slordigheid en soms naïviteit. Hij werkt op basis van relaties en respect.  
 
 
 
 

De verschillen op een rij 
 
 
 Leider Manager 

 

Heeft focus op Mensen Doelen 

Volgt zijn Hart Verstand 

Sturing door Direct leidinggeven Indirect leidinggeven 

Heeft Volgers Medewerkers 

Zijn kracht Motiveert Controleert 

Ontwikkelt Stimuleert Organiseert 

Begrenst Corrigeert Stelt voorwaarden  

Baseert op Waarde en normen Feiten en cijfers 

Resultaat  Effectief Efficiënt 

Verandering Creëert Implementeert 

Benadering Geeft richting Plant details 

Beslissing Faciliteert een beslissing Neemt een beslissing 

Horizon Lange termijn Korte termijn 

Risico Neemt risico’s Minimaliseert risico’s 

Wil Doel bereiken Resultaat halen 

Energie Passie Controle 
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Persoonskenmerken: talent en valkuil 
 
Ieder mens, en dus ieder gedragstype kent zijn sterktes en zwaktes. 
Volgens de kernkwadranten van Ofman is de zwakke eigenschap niet iets wat je niet kunt, maar juist 
het doorschieten van je specialiteit; je kernkwaliteit. Daardoor trap je steeds in je eigen valkuil en 
kom je er iedere keer weer, net te laat achter dat je te veel van het goede hebt gegeven. 
En geloof me, ieder mens herkent dat gevoel. 
 
Kijk hieronder eens naar de vier kleuren in het linker model. Hier staat effectief gedrag van 
verschillende type mensen. In welke kleur herken jij het meeste van jezelf? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Effectief gedrag                                                                                     In-effectief gedrag 
 
 
 
Dan zul je tot je schrik ook veel van jezelf herkennen bij dezelfde kleur in het rechter model; het  
in-effectieve gedrag.  
 
 
Inzicht in de gedragstypen is voor een ondernemer, manager, teamleider of salesman eigenlijk 
onmisbaar. 
Het geeft inzetbare handvatten om succesvol te communiceren, te stimuleren, te motiveren, te 
controleren, te begrijpen en begrepen te worden. 
Alle managementmodellen zijn pas krachtig en effectief als je weet wie je op welke manier moet 
benaderen om het gewenste resultaat of doel snel en efficiënt te behalen. 
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Persoonskenmerken: manager versus leider 
 
Vanzelfsprekend is voor het goed functioneren van een leidinggevende noodzakelijk dat alle 
competenties die hij nodig heeft ook daadwerkelijk aanwezig en ontwikkeld zijn.  
 
Maar minstens zo belangrijk voor het succesvol managen of leiden zijn de menselijke karaktertrekken 
en gedragseigenschappen. Deze bepalen voor een groot deel of iemand zijn succes vindt in de 
managersrol of in de leidersrol. Managen en leiden heeft namelijk alles te maken met interactie 
tussen mensen en dus met communicatie, motivatie, gedrag en houding. 
 
Voor beide rollen is persoonlijkheid, directheid en daadkracht van groot belang.  
De manager vindt daarnaast zijn kracht in een aangeboren talent voor overzicht, details, getallen en 
procedures.  
De leider daarentegen blinkt uit in empathisch vermogen, enthousiasme en energie om mensen voor 
zich te winnen.      
 
Volgens de wereldwijd als norm gebruikte gedragsclassificatie van Carl Jung, kunnen we het 
menselijke gedrag in vier hoofdgroepen onderverdelen: 
 
 
 

 
 
 
 
Typische managers-eigenschappen vinden we in Rood en Blauw. 
Typische leiders-eigenschappen vinden we in Rood en Geel. 
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De investering 
 
 
Groei en ontwikkeling als mens en als ondernemer levert je veel op, maar vraagt ook iets van je. 
Het zijn geen kosten, want kosten zijn middelen die je botweg kwijtraakt om je doel te bereiken.  
Zoals de benzine in je auto kosten zijn om ergens fysiek  te komen.  
 
Om als mens, leider en ondernemer ergens te komen hoef je geen kosten te betalen, maar wel te 
investeren. Zoals het zaad dat je uitzaait over een akker om later te kunnen oogsten.  Ieder zaadje 
moet je nu weliswaar betalen, maar gaat je binnenkort veel meer opleveren. 
 
Zo is het ook met een resultaatgericht coachingstraject  of training. Het is een win-win! 
Je gaat investeren in;  
 

• Inzet en energie 

• Tijd 

• Geld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je zult zien dat je na aanvang van het traject al heel snel merkt dat je aan het terugverdienen bent. 
En niet voor even, maar blijvend.  Voortaan zul je op de drie onderdelen waarin je hebt geïnvesteerd 
winnen, omdat je; 
 

• Meer energie, focus en slagkracht hebt. Je vindt je talenten, drijfveren en motivaties. 

• In minder tijd, meer voor elkaar krijgt. Je leert prioriteren, delegeren en efficiënt werken. 

• En binnen een half jaar al zoveel betere resultaten boekt, dat deze investering al rendeert. 
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Niet onbelangrijk; de getallen: 
 
Er zijn, naast maatwerk en de masterclass, nogal wat verschillende mogelijkheden. 
Ik heb hieronder een overzichtje gemaakt; 
 
 
 
 
Individuele coaching: 
Businesscoaching  1-op-1 coaching  (losse sessies) per dagdeel € 995,-         
Businesscoaching  1-op-1 coaching  (compleet traject)  10 dagdelen   €   9.950,- 
Businesscoaching  1-op-2 coaching  (losse sessies) per dag (2 dagdelen) € 1.495,- 
Businesscoaching  1-op-2 coaching  (compleet traject) 10 dagen (20 dagdelen) € 1.495,- 
 
 
 
 
 
Open groepen: 
Betreft groepsdeelname, (5 a 8 personen)inclusief boeken, testen, locatie en catering.    
 
Masterclass (per deelnemer) 9 hele dagen (18 dagdelen) €   4.750,- 
Training Effectief Gedrag (per deelnemer) 3 hele dagen (6 dagdelen) € 1.950,- 
 
 
 
 
 
Incompany:   
Betreft maatwerk, exclusief locatie en catering   
1-op-1 coaching  (losse sessies) per dagdeel € 995,-         
1-op-1 coaching  (compleet traject)  10 dagdelen   €   9.950,- 
1-op-2 coaching  (losse sessies) per dag (2 dagdelen) € 1.495,- 
1-op-2 coaching  (compleet traject) 10 dagen (20 dagdelen) € 1.495,- 
Team Coaching  (5 tot 8 personen) per dag (2 dagdelen) € 2.950,- 
Team Coaching  (5 tot 8 personen, compleet traject) per dag (2 dagdelen) € 2.950,- 
 
 
Incompany Inspiratiedag  (MT, 5 tot 8 p) 1 dag (2 dagdelen) € 2.950,- 
Incompany Effectief Gedrag (5 tot 8 per) 3 hele dagen (6 dagdelen) € 8.850,-  
Incompany Effectief Gedrag (5 tot 8 per) 4 hele dagen (8 dagdelen) € 11.800,-  
Incompany Masterclass  (5 tot 8 pers) 10 hele dagen (20 dagdelen) € 29.500,- 
 
Bij Incompany groepen: voor testen boeken etc per persoon éénmalig € 375,- p.p. 
 
 
 
 
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
Deze opleiding is uiteraard volledig fiscaal aftrekbaar. 

 



 www.GuidoVermeeren.nl  
 

 
 
Maak je keuze en bereik jouw eigen doelen! 
 

- Je weet wat je wilt (bereiken), maar je weet niet hoe je daar komt. 
- Je wilt iets leren of iets afleren, maar iets heeft je tot nu toe tegengehouden. 
- Je hebt een voelbare angst voor iets, maar krijgt geen grip op de oorzaak. 
- Je houdt alle ballen in de lucht, trekt de kar, staat er voor je gevoel alleen voor.  
- Je wilt de anderen motiveren, pro-actief, eerlijk, respectvol en resultaatgericht krijgen. 
- Je wilt weer energie en voldoening in je werk krijgen. 
- Je wilt succesvol leiden, managen en ondernemen! 
 
Maak mij dan partner in jouw uitdaging! 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Guido Vermeeren coacht en traint ondernemers, managers en leidinggevenden. Dit gebeurt zowel 
individueel als in groepsverband. En zowel op trainingslocaties als incompany, afhankelijk van de situatie 
en de wensen. 
 
Laat je door mij coachen of trainen, of schrijf je in voor de masterclass Succesvol Ondernemen om de 
doelen van jezelf, je onderneming of je team succesvol waar te maken. 
 
De beste investering is de investering in jezelf! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Guido Vermeeren. 

 

 

 


