Bart Stribos is directeur van Tegeltoko
“Via de Rabo Bank was er een informatieve bijeenkomst over Tabod
georganiseerd. Eigenlijk was ik meteen enthousiast. Ik zag het helemaal voor
me. Informatie delen, elkaar en jezelf een spiegel voorhouden en ook een deel
netwerken.”
“Mijn verwachtingen over Tabod zijn zonder uitzondering uitgekomen. Je komt
als ondernemer vaak voor beslissingen te staan waarvan je voelt dat het
belangrijk is om het er met iemand over te hebben. Zo iemand kun je toch vaak
niet in je eigen organisatie vinden. Soms zelfs beter niet, voor de objectiviteit en
om belangenverstrengeling uit te sluiten. Wat betreft een spiegel voorhouden, dat
komt voort uit mijn behoefte aan correctie. Door anderen kijk je toch met een
frisse blik naar je eigen bedrijf. In de derde plaats is netwerken ook heel
waardevol. Je kunt elkaar eens iets toespelen, dat is een prettig idee.”
“In het begin vond ik de sessies iets te vrijblijvend. Ik was blij toen de eerste
verkennende fases afgesloten werden. Met een beetje sturing konden we toen
met de echte thematiek aan de gang. Hieruit blijkt goed hoe zo’n groep als Tabod
voortdurend in ontwikkeling is. Je kunt er ook zelf invloed op uitoefenen.”
“Ik zie Tabod als een waardevol instrument om mee door te gaan. Het is namelijk
altijd goed om kritisch te zijn op je eigen bedrijf en prettig om mee te kunnen
denken over de bedrijven van anderen. Niet alleen over de cijfers en de
doelstellingen, maar over wat er leeft en wat er nou precies gebeurt. Dat
meekijken en meedenken mondt vaak uit in discussies over één bepaald thema.
Dan ga je met z’n allen de diepte in. En dat is nou precies wat de kwaliteit van je
organisatie verdiept.”
“Ik kan Tabod aanraden aan ondernemers die op zoek zijn naar verdieping en
kwaliteit. Zelf zie ik het echt als een waardevol gebeuren waar ik beslist nog
langer mee door wil gaan.”
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