HRM I SOCIAAL ONDERNEMEN

"Een organisatie is niets meer of minder dan een groep mensen die met elkaar werken", zegt Wies Bol, die als adviseur het gelijk
namige bureau runt. "Problemen lijken vaak gecompliceerd, maar de sleutel tot een oplossing ligt bij de medewerkers zelf, mits
ze oprechte aandacht en begeleiding krijgen. Dat vormt niet mijn vak, maar mijn passie."
TEKST: AART VAN DER HAAGEN FOTOGRAFIE HAN TE HENNEPE
De positieve energie spat af van de onderneemster uit Eibergen, die zich

kost en stel vragen met een knipoog, want oprechte interesse, humor

als een kameleon aan elk type bedrijf of non-profitorganisatie aanpast.

en relativeringsvermogen vormen de eerste basis voor vertrouwen.

"Op de werkvloer loop ik gewoon op een paar stevige stappers en in

Mijn bevindingen deel ik met het management. dat ik tegelijkertijd een

spijkerbroek met een shirt rond, maar tussen heren in driedelig kostuum

spiegel voorhoud, want ook de directie speelt een rol in het bereiken

trek ik wel een mantelpakje aan, hoor·, lacht ze. Wies Bol. tevens de naam

van een oplossing. Ik vraag dingen die niet uitgesproken worden, gezien

van een compact bureau dat zich toelegt op organisatieadvies, ver

de neiging van mensen om aannames te doen. Dat zorgt vaak voor een

zuimbeheersing en loopbaangerichte tweedespoortrajecten. Naast een

aha-erlebnis: 'Zo heb ik het nog nooit bekeken.' Samen met de managers

afgeronde VO-opleiding management en organisatie en een mastertitel in

en eventuele andere sleutelfiguren formuleer ik een plan de campagne,

management en innovatie brengt deze levendige, openhartige dame een

dat we in werking stellen. Ik volg dat proces door regelmatig een uur rond

schat aan ervaring mee in het bedrijfsleven en andersoortige organisaties,

te lopen. Waar nodig sturen we samen bij en trekken we conclusies." De

van lokale tot internationale. "Ik word ingeschakeld door ondernemers

vele succesvolle resultaten die Wies Bol boekt, behelzen onder andere

met een complex vraagstuk, een probleem of gewoon de behoefte om te

geslaagde fusies en overnames, maar ook groeiprocessen. "Dan komen

klankborden. Mijn doel is telkens de organisatie beter te laten renderen en

mensen met samengestelde functies, zoals je die vaak bij kleinere organi

de duurzame inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Dreigend ontslag

saties ziet, in de problemen. Ze moeten ineens de diepte in of lopen vast

'omdat het niet werkt', daar neem ik niet zomaar genoegen mee. Vaak

doordat tegengestelde vaardigheden vereist worden. Waar ook veel te

bestaat er een achterliggende reden waarom iemand niet conform de

winnen valt. is in het laten functioneren van jonge twintigers. Ze kennen

verwachtingen functioneert. Iemand laten vertrekken zie ik als de aller

de traditionele werkmentaliteit niet. handelen snel en vluchtig, verwerken

laatste optie en dan nog zal ik dat goed begeleiden."

teleurstellingen moeilijk en overschatten zichzelf, waardoor ze geen hulp

SLEUTELFIGUREN

win je de eerste slag al. Er valt zoveel uit mensen te halen, als je ze maar

·waar bij strubbelingen in organisaties vaak de schoen wringt, is in de

aandacht geeft en op de juiste plek zet. Wees megazuinig op zei"

durven vragen. Koppel je ze het eerste jaar aan iemand met ervaring, dan

communicatie, de omgang van mensen met elkaar en/of de inrichting,
de structuur", vervolgt Bol, die voor een pragmatische aanpak kiest.

www.wiesbol.nl

"Ik loop allereerst rond over de werkvloer. geef mijn zintuigen goed de
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