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LIESBETH VANDENRIJT 
EN SOPHIE BIJNENS

Liesbeth Vandenrijt komt binnen haar 
job veel in contact met ondernemers. “Ik 
deed al onderzoek naar het DNA van de 
ondernemer, en dan merk je toch dat er heel 
wat overeenkomsten zijn. De gemiddelde 
ondernemer wil continu vooruitgaan, is 
temperamentvol en altijd druk bezig. Even 
ruimte maken om eens stil te staan? Dat 

kunnen ze niet goed.”

“Binnen de ondernemerswereld is dat ook 
niet common sense. Het gebeurt niet dat 
ondernemers onder elkaar zich kwetsbaar 
opstellen en eens denken van ‘Ben ik goed 
bezig? Jaag ik mijn dromen nog na?’ Maar 
net voor ondernemers kan die reflectie 

Ondernemers hebben vaak massa’s contacten en grote netwerken. En toch 

voelen zij zich vaak eenzaam aan de top. Tijd voor persoonlijke reflectie hebben 

ze nauwelijks. Terwijl dat zeker voor ondernemers net zo belangrijk is, vinden 

Liesbeth Vandenrijt en Sophie Bijnens van Motmans & Partners. “Een ondernemer 

is ook maar een mens.”
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belangrijk zijn. Probeer zelf maar eens te 
antwoorden op die vragen, zo simpel is het 
niet. En voor een ondernemer misschien 
nog minder.”

“Als ondernemer krijg je zelden eerlijke 
feedback. Je wordt enerzijds  geconfronteerd 
met mensen die je naar de mond praten. 
Anderzijds vangen hoge bomen veel wind. 
Mensen kunnen afgunstig zijn ten opzichte 
van succesvolle ondernemers. Daardoor 
vinden ze niet vaak een veilige setting om 
te reflecteren. Maar die proberen wij hen 
wel te bieden.”

De misbegrepen loopbaanbegeleiding
“Het opvallende is dat ondernemers het 
wel belangrijk vinden dat hun medewerkers 
hiervoor tijd maken”, gaat Sophie verder. 
“Maar de nood is ook enorm voor hen. 
In onze succession centers, waar we 
assessments doen met ondernemers en 
hun opvolgers, merken we dat ondernemers 
over allerlei zaken ventileren. Dan kan ik 
alleen maar adviseren: volg misschien eens 
loopbaanbegeleiding, dat kan helpen.”

“Maar rond loopbaanbegeleiding bestaan 
er nog heel wat misverstanden. ‘Dat is 
voor mensen die het moeilijk hebben op 
de arbeidsmarkt of willen veranderen van 
job.’ We horen het vaak. Maar dat is niet zo. 
Tijdens een loopbaanbegeleidingstraject 
leer je om je eigen loopbaan onder de loep 
te nemen. Je kan er terecht wanneer je 
vragen hebt over je loopbaan en eens wilt 
reflecteren. Je haalt er belangrijke inzichten 
uit voor jezelf en je bedrijf. Even stilstaan om 
er daarna weer helemaal voor te gaan.”

Tijd maken om de spiegel voor te houden
“Idealiter werken we met een combinatie 
van assessments en loopbaanbegeleiding. 
Een assessment is een objectief 
meetmoment naar competenties. Tijdens 
loopbaanbegeleiding ga je nog verder. Je 
hebt een objectieve spiegel voorgehouden, 
maar wat betekent dat voor jou? Eigenlijk 
zou iedereen dat jaarlijks eens moeten 
doen, de balans opmaken. Je ontwikkelt 
inzichten en groeit verder. Je leert jezelf 
beter kennen en zit zelf aan het stuur van je 
eigen carrièrepad.”

“Dat ondernemers hier geen tijd voor 
(willen) maken, is typisch Vlaams”, merkt 
Liesbeth op. “In Scandinavische landen, 
de Verenigde Staten… is het tegenwoordig 
trendy om als ondernemer een personal 
coach te hebben voor je mentaal welzijn. 
Hier lijkt het alsof je zelf je plan maar moet 
trekken. Dat is niet zo. Ook als zelfstandige 
heb je trouwens recht op loopbaancheques 
van de Vlaamse Overheid. Maar veel 
mensen weten dit gewoon niet.”

Kwetsbaar durven zijn
“Loopbaanbegeleiding is altijd op maat, het 
is geen standaardriedeltje waar iedereen 
door moet. De ene worstelt met andere 
vragen dan de andere. Vooral de vraag 
‘Wie ben ik?’ is bijzonder voor ondernemers. 
Zij identificeren zich met hun bedrijf en 
visitekaartje. Maar wat als je het bedrijf 
wegneemt? Dan kan je plots geconfronteerd 
worden met een identiteitscrisis. Denk dus 
eens na over jezelf, los van je werk.”

“Wij zien dat bij ondernemers de drempel 
het hoogst is om hun kwetsbaarheid 
te tonen. Om toe te geven dat zij soms 
twijfelen, piekeren, onzeker zijn. Dat 
erkennen, is voor veel ondernemers een 
grote stap. Terwijl ondernemers ook maar 
mensen zijn, hé. Het zou niet meer dan 
logisch zijn dat zij zich hierin laten bijstaan. 
Voor fiscale en juridische aspecten laat 
je dat ook doen. Ook in jezelf investeren, 
kan een Return On Investment genereren. 
Eentje die vaak belangrijker is voor jezelf en 
je bedrijf dan je denkt.”

“OOK IN JEZELF 
INVESTEREN, KAN EEN 

RETURN ON INVESTMENT 
GENEREREN”


