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Werknemers die door een lege batterij, 
defecte elektronica, een lekke band of 
een ongeval te laat komen, afspraken met 
klanten missen of een levering niet tijdig 
kunnen bezorgen: dankzij het vakmanschap 

van de VAB-wegenwachters kan je deze 
zorgen alvast van je lijstje schrappen. 
Eén telefoontje naar VAB of een seintje 
via de VAB-App is voldoende om dag en 
nacht hulp te krijgen bij pech of ongeval.

Altijd vooruit met VAB-Bedrijfsservice

VAB-Fleetservices - Jouw partner voor operationeel vlootbeheer en remarketing van jouw eindecontractwagens. 
Alle info op www.vabfl eetservices.be

Pech? VAB is al onderweg.

Bescherm je voertuigen en/of werknemers 
met een pakket op maat.

Kies voor VAB-Bedrijfsservice: bel vrijblijvend 
naar 03 253 61 92, mail fl eet@vab.be 
of surf naar www.bedrijfsservice.be. 

Zalig zeker van de mobiliteit van je zaak of onderneming met VAB

Over mekkerende en andere (zwarte) schapen…

Gastspreker Jef Staes bezit de gave om 
met veel zin voor humor en met leuke 
metaforen toch een confronterende 
boodschap de congreszaal in te sturen. 
Staes is auteur, spreker en expert in 
innovatie en focust zich na een loopbaan 
als software ingenieur, trainingsmanager 
en Corporate Learning Officer op de nood 
aan cultuurverandering en de rol van het 
Human Resoures Management in lerende 
organisaties. “Als je mensen achter een 
omheining zet, krijg je schapen. Met 
schapen kan je niet innoveren”, aldus Jef 
Staes. Met deze metafoor klaagt hij het 
huidige onderwijssysteem aan alsook de 
manier waarop organisaties omgaan met 
talenten.

Er is volgens Jef Staes vandaag niet alleen 
meer nood aan innovatie, maar ook aan 
passie voor talenten. 

Jef Staes: “Waarom? Omdat we overspoeld 
worden met informatie. Door de technolo-
gie is informatie een grondstof geworden 
die enorm toeneemt. Maar die informatie 
heeft alleen maar waarde wanneer je ge-
passioneerd bent in hetgeen je doet. Jam-
mer genoeg gaat 80% van de mensen niet 
geëngageerd werken en is dus slechts 20% 
geëngageerd in innovatie en vernieuwing.”

De expert ziet de oorzaak in het feit dat we 

op het vlak van technologie uit een, wat hij 
noemt, 2D-tijdperk komen.

Jef Staes: “Om te leren, moest je naar 
school gaan, waar de leerkrachten met hun 
handboeken alle kennis in pacht hadden 
en waar je hun kennis diende te dupliceren. 
Je kon alleen leren wat de leerkracht wist, 
meer niet. Nadien ging je werken, onder 
een baas, die je vertelde wat je moest doen, 
hoe je dat moest doen en dan controleerde 
of je het wel juist deed. Door de informatie-
explosie hoef je niet meer naar school te 
gaan. De informatie komt thuis als het ware 
uit de kraan. Thuis kan je meer leren dan op 
school. De enige knuppel achter de deur 
om nog naar school te gaan, is het diploma.”

Door de overvloed aan informatie worden 
we volgens Staes geconfronteerd met een 
‘global 3D smart wave’, met mensen die in-
formatie als zuurstof voor de hersenen zien 
en elke dag slimmer worden. 

Jef Staes: “Maar we hebben nog geen aan-
gepaste scholen en organisaties gebouwd 
om de passies van deze mensen te ontwik-
kelen. Vandaag krijg je nog een diploma 
omdat je minder kent dan de prof. Nadien 
ga je werken en word je in een of andere 
afdeling gestopt met een functiebeschrij-
ving. Dat is een lijst met taken. Taken die 
je goed kan, maar ook taken waar je geen 
passie voor hebt. Je talenten en je passies 

worden als het ware achter een omheining 
gezet en als je mensen achter een omhei-
ning zet, krijg je schapen. En schapen mek-
keren.”

SOS: Shave Our Sheep

Jef Staes vergelijkt de afdelingen en busi-
ness units in bedrijven met omheiningen, 
waar je niet uitgeraakt omdat je functiebe-
schrijving daartoe geen ruimte laat. 

Jef Staes: “Als je geen zuurstof geeft aan 
de passies van mensen, creëer je stress en 
burn-out. Wat we daaraan moeten doen? 
Onze kinderen en kleinkinderen de kans 
geven om 3D smarts te worden. Iedereen 
wordt geboren met talent en dat moet je 
activeren. Met passie. Door informatie moe-
ten we passie en talent tot ontwikkeling la-
ten komen.”

Jef Staes is ervan overtuigd dat wanneer 
3D-scholen en 3D-organisaties ontstaan, 
waar talent de kans krijgt om te ontwikke-
len, we binnen vijf jaar een ineenstorting 
zullen zien van het diplomasysteem.  

Jef Staes: “In het vierde tijdperk is er zoveel 
informatie dat je alleen competent kunt 
blijven als je passie en talent hebt. Ieder-
een die een diploma heeft, en een job uit-
voert zonder passie en talent zal eronder 
door gaan. De eerste symptomen zijn reeds 
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duidelijk. Om in de ICT te werken, diende je tien jaar geleden een 
diploma van ingenieur of aanverwant te hebben. Nu niet meer. 
Omdat je met passie en talent en toegang tot informatie op elk mo-
ment jezelf ICT kan aanleren.”

Tijd voor 3D-integratie

Er is voor Jef Staes een switch nodig, een cultuurinnovatie. 

Jef Staes: “Management moeten we herontdekken. Als 3D-ma-
nager dien je je medewerkers de volledige vrijheid tot informatie 
te geven. Wanneer je vandaag je mensen geen volledige toegang 
geeft tot internet en social media, kan je niet goed managen. Dat 
ben je een perfecte schapenhoeder, met je afdelingen en je func-
tiebeschrijvingen. Als manager moet je de beste mensen rond jou 
verzamelen, ze een rol geven waarin ze hun passies en talenten 
kunnen gebruiken en toegang geven tot informatie.”

Jef Staes pleit in dit verband voor de integratie van een 3D-compe-
tentie playlist in plaats van een diploma. Een lijst met vakken waar 
je passie en talent voor hebt en op basis waarvan managers je gaan 
aanwerven in plaats van op basis 
van diploma’s. Jef Staes: “En schaf 
ook de pensioenleeftijd af. Dat is 
een misdaad tegen de menselijk-
heid. Er kan toch niemand het lef 
hebben om te zeggen wanneer 
en hoe je moet werken? Je com-
petentie play list past zich immers 
voortdurend aan je talenten aan.” 

Direct Mail:

één van de actiefste media

Geef uw marketingstrategie een boost

Wilt u nieuwe klanten aantrekken of be-
staande klanten aan u binden? De trafiek 
naar uw verkooppunt of uw website aan-
wakkeren? In direct contact komen met 
andere bedrijven? Dan is Direct Mail voor 
u de beste oplossing. 

• Direct Mail is het mediakanaal dat 
consumenten verkiezen voor reclame-
boodschappen. 31% van de Belgische 
consumenten verkiest Direct Mail om 
reclame te ontvangen, beste score van 
alle mediakanalen

• Met Direct Mail verhoogt u de intentie 
om over te gaan tot een aankoop of ac-
tie met 42 % (activeringspercentage) ten 
opzichte van een campagne zonder Di-
rect Mail.

Met Direct Mail:

• Bereikt u rechtstreeks de juiste doel-
groep, waardoor u kosten bespaart

• Personaliseert u gemakkelijk uw bood-
schap op maat van uw doelgroep en 
communiceert u dus meteen met de 
juiste argumenten.

Bijkomende informatie nodig?

Bel 02 201 11 11

Op zoek naar goede praktijkvoorbeelden: 

www.dmplaza.be

Tijdens DE NACHT VAN 
DE KMO brengen 500 be-
drijfsleiders hulde aan ver-
dienstelijke ondernemers 
in verschillende catego-
rieën, ondernemers die het 
goede voorbeeld geven en 
zich onderscheiden door 
hun aanpak en door hun 
resultaten. 
Er worden trofeeën uitge-
reikt aan ondernemers die 
zich in 2013 hebben laten 
opvallen. In een bijhorend 

artikel “Wie komt in aanmerking voor een trofee?” krijgt u een vol-
ledig overzicht van alle genomineerden voor een trofee. Naar wie 
uiteindelijk de trofee gaat? Iedereen die een plaats bestelt krijgt 
per plaats en per trofee een stemformulier dat vóór 18 maart 2014 
in het bezit moet zijn van de gerechtsdeurwaarder. Met andere 
woorden: alleen de aanwezigen op DE NACHT VAN DE KMO heb-
ben stemrecht en beslissen dus naar welke persoon of bedrijf een 
trofee krijgt. 

Neem een bedrijfstafel 
Wie een tafel (voor 8 of 10 personen) reserveert op DE NACHT VAN 
DE KMO betaalt slechts 1.350 voor 8 personen of 1.650 euro voor 10 
personen (+ btw) en krijgt hiervoor in ruil: 
• Een receptie van 19 tot 20 uur
• Een culinaire maaltijd 
• Een foto van uw tafel 
• Voordelige parking onder de Groenplaats (optioneel)
• De kans om de tafel te personaliseren
• Voorstelling van uw bedrijf in de programmabrochure 
• Een avond netwerken met andere kmo’s
• Per persoon een stemformulier voor de verkiezing van elke trofee
• En de garantie dat het bedrijfsleven positief onder de aandacht 

komt.

U kan ook, samen met uw inschrijving, een kamer reserveren in Hil-
ton Antwerp zodat u veilig kunt blijven overnachten, ’s anderdaags 
een lekker ontbijt nuttigen, Antwerpen bezoeken en nadien ont-
spannen en veilig naar huis kunt vertrekken. Alles op één factuur. 
Zorg alvast dat u erbij bent.

Info: www.denachtvandekmo.be

De kmo’s zijn de motor van onze welvaart. Zij verdienen waardering 
en aanmoediging. Dat gebeurt dan ook tijdens DE NACHT VAN DE 
KMO die plaats heeft op vrijdag 28 maart 2014 in het Hilton Hotel te 
Antwerpen. Het wordt opnieuw een hoogdag voor het bedrijfsleven. 

Applaus voor 
het bedrijfsleven
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