Breus Blaauwendraad:
'Op ontspannen wijze en met
meer succes geld verdienen'
'Ik help bedrijven en ondernemers
om op een ontspannen manier (meer)
geld te verdienen. Om vooral slim te
werken in plaats van hard te werken.'
Organisatieadviseur Breus
Blaauwendraad van Blaauwendraad
Consulting biedt resultaat op maat
om te zorgen voor groei, verandering
of crisisbestrijding in het bedrijf.

Hij is een echte jongen uit de praktijk, bij wie het ondernemerschap met de paplepel is ingegoten. Als
zoon van een transportondernemer is Blaauwendraad opgegroeid met het ondernemerschap. Het was
voor hem dan ook een logische stap om in 1999 voor zichzelf te beginnen. De doelgroep? Ondernemers
met een personeelsbestand van tussen de 5 en 500 werknemers. Zijn hart ligt - hoe kan het ook anders
- bij het MKB. Met een brede commerciële en financiële achtergrond helpt hij nu met name kleine en
middelgrote organisaties in heel Nederland, in zeer uiteenlopende branches.
Blaauwendraad: 'Ik vind het heerlijk om in het MKB actief te zijn. Je hebt vaak rechtstreeks met de
directeur of eigenaar te maken. Korte lijnen, direct samen beslissingen nemen en heel breed bezig zijn
met alle aspecten van het bedrijf. Ik sluit vaak bij de directie aan als adviseur, als gelijkwaardig partner
en (of) in de rol van 'co-piloot'. Als het dan weer loopt en draait, is ook de regie weer volledig in handen
van de directeur of eigenaar.'
Bedrijven tot (verdere) bloei brengen
Hij geniet ervan om bedrijven weer tot bloei te brengen of tot verdere bloei te brengen. ‘Ik zorg voor
concrete, niet vrijblijvende verbeteradviezen die leiden tot meer structuur, meer enthousiasme en een
grotere betrokkenheid. Ik ben een man van de actie, dus ik zorg er ook voor dat de adviezen
daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht.'
De kern van de oplossing ligt volgens Blaauwendraad in veel gevallen bij de motor van ieder bedrijf: de
medewerkers. 'Als je het percentage enthousiaste, betrokken en gemotiveerde medewerkers kunt
verhogen, dan gaat je productiviteit omhoog en ga je dus meer verdienen. Het gaat er daarom om dat je
eerst kijkt naar de verdeling: wie zijn de kartrekkers die voorop lopen, wie zitten er op de kar en wie
remmen de kar? Ik kan feilloos zien wie welke positie inneemt.'
Weet wat er speelt in je bedrijf
Breus Blaauwendraad schrikt er zelf ook nog elke keer van, maar uit onderzoek blijkt dat meer dan 60%
van de Nederlanders regelmatig met tegenzin naar het werk gaat. 'De arbeidsvreugde moet echt
omhoog. De makkelijkste manier om mensen in beweging te krijgen, is ze tijd en oprechte aandacht te
schenken. Relatiegericht zijn, in plaats van taakgericht. Dat is dan ook vaak mijn eerste stap: praten met
medewerkers. Dan weet je snel wat er speelt binnen een bedrijf.'
Hij spreekt met zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de organisatie. 'Op de werkvloer zit
ongelooflijk veel kennis en ervaring. Daar maak ik dankbaar gebruik van. Medewerkers waarderen het
ook dat ze hun verhaal en ideeën kwijt kunnen. Ze voelen zich serieus genomen, gehoord en zullen ook
aan de verbeteradviezen zien dat hun observaties meetellen voor het veranderen van de organisatie.
Overigens lever ik geen dikke adviesrapporten op die toch maar in een bureaula verdwijnen. De directie
of de eigenaar krijgt van mij een kort en overzichtelijk verbeterplan in de vorm van actiepunten.'

Ook op directieniveau gaat Blaauwendraad het gesprek aan. 'Tegen een directeur zeg ik vaak vooraf: je
krijgt er met mij een spiegel bij. Mogelijk krijg je dingen over jezelf of je bedrijf te horen waar je niet blij
van wordt. Het kan lastig zijn als je niet gewend bent om te worden tegengesproken.'

Dat teamwork het fundament is waarop succes is gebaseerd, is nergens zo duidelijk als in de
Formule 1. De coureur is niets zonder zijn technici, renstal en pitcrew. Deze ploeg werkt zo
efficiënt en effectief samen en de leden zijn dermate goed op elkaar ingespeeld, dat een
pitstop in slechts 1.92 seconden gedaan kan worden. In feite vertrouwt de coureur zijn leven
toe aan zijn medewerkers. Teamwork in optima forma!
Wilt u ook graag weten hoe u en uw medewerkers slim en ontspannen kunnen werken, met meer
resultaat en succes? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met Breus Blaauwendraad.
Blaauwendraad Consulting
Graaf van Lyndenlaan 35
3771 JB Barneveld
T 0342 492 084
M 06 506 373 21
E breus@blaauwendraad.nl
W www.blaauwendraad.nl

