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Culture Audit 2021



Samen uit,  
Samen thuis
In deze Culture Audit nemen we je mee door onze organisatie, 

aan de hand van de twaalf thema’s van Great Place to Work. In 

voorgaande jaren waren het er steevast negen, maar dit jaar zijn 

de thema’s ‘Effectief Leiderschap’, ‘Betekenisvolle waarden’ en 

‘COVID-19’ toegevoegd. Wij hebben ervoor gekozen deze thema’s 

als eerste te behandelen. Om inzichtelijk te maken wat er zoal 

veranderd, verbeterd, vernieuwd of afgeschaft is, verwijzen we hier 

en daar met linkjes naar onze Culture Audit 2020 (die gewoon nog 

online staat), en we geven het zo duidelijk mogelijk aan in de (sub)

titels.

Viisi in twaalf thema’s
Graag nemen we je op de volgende pagina’s mee in hoe wij invulling geven 

aan de twaalf Great Place To Work thema’s:

1. COVID-19

2. Effectief Leiderschap

3. Betekenisvolle waarden

4. Werven en verwelkomen

5. Inspireren

6. Spreken

7. Luisteren

8. Bedanken

9. Ontwikkelen

10. Zorgen

11. Vieren

12. Delen

https://www.viisi.nl/nieuws/viisi-hypotheken-voor-tweede-jaar-op-rij-uitgeroepen-tot-best-workplace/


1. COVID-19
Laten we om te beginnen stilstaan bij het afgelopen jaar, dat voor ons het 

jaar van ‘Samen uit, samen thuis’ is geworden. Dus laten we terugspoelen 

naar begin 2020.

In januari was Corona voor velen nog een exotisch, buitenlands virus, ergens 

in China... In 2002 hadden we toch ook zoiets gezien? Dat was SARS en dat 

bleef ver weg van ons.

Toen dit nieuwe virus dichter en dichter bij kwam, was het opeens geen 

ver-van-ons-bed-show meer. Moesten we het dan toch serieus gaan nemen? 

Begin februari dacht het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM nog 

dat het coronavirus minder dodelijk zou zijn dan de griep. Veel strenger 

dan het advies ‘niet handen schudden’ werden de maatregelen niet. En in 

maart werd er nog serieus gedacht om te streven naar groepsimmuniteit. We 

zouden het virus, al dan niet gecontroleerd, kunnen laten uitrazen.

Het duurde niet lang voordat de de eerste ziekenhuizen in het zuiden 

overbelast raakten. We hadden de controle over het virus verloren. De vraag 

is of we ooit de controle hadden gehad.

Bij Viisi waren we ons in die eerste twee weken van maart al op een 

mogelijke lockdown aan het voorbereiden. De ontwikkeling van het virus in 

Nederland liep een paar weken achter op andere landen, dus wat ons betreft 

was het aftellen al begonnen. Onze offline seminars werden online webinars, 

de offline hypotheekafspraken deden we voortaan via online beeldbellen, 

en de eerste belafspraak met potentiele klanten... bleef natuurlijk een 

belafspraak.

Rutte kondigde op 12 maart de ‘intelligente’ lockdown aan. Heel Nederland 

moest thuiswerken als het kon. De verscherpte maatregelen resulteerden in 

een enorme behoefte aan.... toiletpapier. Nederland ging hamsteren.



Gelukkig waren wij voorbereid, onze dienstverlening was al volledig online 

en superheld Ricardo had alle collega’s die niet meer op kantoor konden 

komen, allemaal voorzien van een thuiswerkplek.

We merkten bij Viisi ook dat Nederland in shocktoestand verkeerde, de 

woningmarkt leek haar adem in te houden. Niemand wist wat er zou gaan 

gebeuren, onzekerheid alom.

Hoog tijd voor ons om in de wekelijkse Town Hall van 19 maart de enige 

zekerheid te benoemen: People First! Onder de noemer ‘Samen uit, samen 

thuis’ bespraken we ons crisisplan en de strategie om samen deze crisis 

het hoofd te bieden. Één ding stond als een paal boven water: We wilden 

als compleet team, dus inclusief Viisionairs met een tijdelijk contract en 

zelfs ZZP’ers, deze crisis uitkomen. In het volgende hoofdstuk ‘Effectief 

Leiderschap’ beschrijven we aan de hand van onze aanpak hoe we met onze 

People First filosofie er van overtuigd zijn dat we als bedrijf sterker uit deze 

crisis gaan komen.

De eerste weken van de quarantaine deden alle Viisionairs een dagelijkse 

‘alles okay?’ checkin, zodat we altijd op de hoogte waren van iedereen’s 

gezondheid en dat van hun naasten. Zodoende konden we telkens snel 

schakelen, mocht er iets aan de hand zijn.

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en doen we er alles aan om, in deze 

tijd van thuiswerken, toch verbinding met elkaar te houden. Dat lukt soms 

beter dan anders, maar gelukkig is onze basis sterk.

 

Margy van der Veen

Binnen ons Happiness Factory team hechten we heel veel 
waarde aan een gezellige en vertrouwde werkomgeving. 
Dit werd een stuk lastiger toen we allemaal vanuit huis 
gingen werken. Door drie keer per dag een videomeeting te 
hebben is het ons gelukt om toch dat persoonlijke contact te 
houden, en ruimte te geven om ook niet-werkgerelateerde 
dingen te bespreken. Hierdoor voelt het niet alsof we elkaar 
al bijna een jaar niet gezien hebben, en alsof we ook onze 
nieuwe collega’s goed hebben leren kennen.



2. Effectief leiderschap
De rode draad door deze Culture Audit is People First. Viisionairs komen 

op de eerste plaats, daarna onze klanten en dan pas de aandeelhouders. De 

hele strategie van Viisi, zowel voor de korte als lange termijn, is gericht op 

het centraal stellen van de Viisionair. Door telkens ieder obstakel weg te 

nemen voor mensen om zich vrij te bewegen in de organisatie (zie ook de 

uitleg over Holacracy, ons salarismodel en het opleidingsbudget later in deze 

Culture Audit) creëren we een veilige werkomgeving voor iedereen.

Wat ons betreft is dit ook de enige weg om onze organisatie succesvol uit te 

bouwen. En de beste weg om onze uiteindelijke purpose, het creëren van een 

gezondere financiële sector, na te streven.

Geen bazen, iedereen is een leider

We zeggen bij Viisi: ‘Geen bazen, iedereen is een leider’ Ja, onze co-

founders hebben de purpose en de richting van het bedrijf bepaald, de 

bekende ‘Why’ van Simon Sinek’s Golden Circle. Maar daar houdt de 

klassieke leiderschapsfunctie ook op. De co-founders als persoon zijn 

‘gewoon’ rolvervullers in Viisi, net als alle andere Viisionairs. En het zijn 

de Viisionairs die de ‘How’ bepalen en dat doen ze in hun eigen autonome 

teams. Iedereen is daarmee op een unieke manier een leider bij het behalen 

van onze purpose.

Leiderschap kan op verschillende manieren getoond worden. Het komt vaak 

neer op het goede voorbeeld geven als professional, maar écht leiderschap 

toon je wat ons betreft door juist ook je menselijkheid te laten zien, niet 

bang te zijn om je kwetsbaar op te stellen. Zeker in tijden van corona, waar je 

op afstand van elkaar werkt en dus het risico loopt de verbinding met elkaar 

te verliezen, is het van belang dat collega’s zich onderling uit mogen spreken 

over hoe ze zich voelen, dat ze, net als iedereen anders, ook niet weten 

hoe het gaat lopen. We weten nou eenmaal niet alle antwoorden, maar we 

kunnen er wel voor elkaar zijn.



Esmee Zijp

Werken bij Viisi houdt wat mij betreft 
ook in dat je jezelf mag en kunt zijn. 
Tijdens de Corona-pandemie merkte 
ik dat ik het lastiger vond om de juiste 
balansen te zoeken. Ik miste mijn 
collega’s en het werken op kantoor, 
doordat je gewoon alle dagen thuis 
werkt. Het is voor veel mensen lastig 
om dit soort persoonlijke dingen te 
delen, maar het durven delen kan 
ook een opluchting zijn. Je collega’s 
kunnen je dan beter aanvoelen als het 
eens wat minder goed gaat. Het is heel 
fijn om met collega’s te werken die je 
niet veroordelen voor zo’n kwetsbare 
opstelling, maar er juist dan voor je zijn!

Autonomie - Zelforganisatie met Holacracy

Wij zijn de eerste organisatie in de financiële sector die werkt met Holacracy. Inmiddels weten we dat dit purpose-driven 

organisatiemodel naadloos bij onze People First overtuiging past.

Wij kennen geen traditionele managementlagen en functieomschrijvingen, maar binnen Viisi is zeggenschap verdeeld over 

de hele organisatie door middel van autonome rollen. Op deze manier heeft iedereen beslissingsbevoegdheid in de rollen die 

iedereen zelf vervult. 

Onze Holacracy-structuur is volledig transparant en dus toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.

 

We werken in kleine teams, cirkels genaamd, waarin we rollen opstellen rondom 

specifieke taken. Iedere rol heeft een eigen doelstelling (“purpose”) en expliciete 

verantwoordelijkheden (“accountabilities”).

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/


Het voordeel van deze manier van organiseren is 

dat de teams zelf ‘op de werkvloer’ bepalen welke 

rollen nodig zijn en hoe het werk gedaan wordt. 

Als iemand iets wil oppakken, dan kan degene zelf 

een rol voorstellen. Wanneer de behoefte ontstaat 

om zo’n nieuwe rol toe te voegen, of een niet 

relevante rol te verwijderen, kan dit in een roloverleg 

(“Governance meeting”) worden voorgesteld. 

Zodoende is het voor iedereen duidelijk wie, 

wanneer, welke verantwoordelijkheden heeft. De 

organisatiestructuur is daarmee steeds in beweging, 

zodat we op ieder tijdstip met de meest optimale 

inrichting aan het werk zijn.

Het werk zelf wordt verdeeld in het dagelijkse 

werkoverleg (“Tactical meeting”), waarin de 

praktische acties onderling kort worden afgestemd. 

Managersfunctie opgesplitst in vier rollen

In iedere cirkel is de traditionele managersfunctie opgesplitst in vier rollen die periodiek door de 

teamleden zelf worden verdeeld, vanuit de gedachte dat zij over alle informatie beschikken om de beste 

keuzes te kunnen maken. 

• De coördinerende rol (“Lead Link”) bewaakt de purpose en de strategie van de cirkel en wijst mensen 

toe aan rollen

• De afgevaardigde (“Rep Link”) vertegenwoordigt de belangen van de cirkel in de overkoepelende 

cirkel en rapporteert over de voortgang van de cirkel aan de organisatie. 

• De moderator (“Facilitator”) leidt de vergaderingen (Governance en Tactical meetings) van de cirkel 

en bewaakt de structuur en de tijd van deze overleggen.

• De secretaris (“Secretary”) notuleert de overeengekomen acties en projecten en plant de Governance 

en Tactical meetings van de cirkel en is verantwoordelijk voor de interpretatie van de Holacracy 

regels. 

De reden dat deze functie is opgesplitst is niet alleen vanwege een betere zeggenschapsverdeling, maar 

vooral ook omdat het vier verschillende disciplines zijn, die vaak niet door één persoon tegelijk optimaal 

vervuld kunnen worden.



Inspiratie: Sidney Yoshida

Sidney Yoshida’s ‘Iceberg of Ignorance’. In 1989 ontdekte 

onderzoeker Sidney Yoshida dat het slecht is gesteld met de 

machtsverdeling en informatieverspreiding binnen een traditionele 

management hiërarchie. Vooral kennis over front-line problemen 

bleek in rook op te gaan hoe hoger je in de managementketen 

kwam. Het topmanagement had nauwelijks weet van de echte 

problemen in de organisatie. Zij waren, zoals hij het verwoordde, 

alleen op de hoogte van het topje van de ijsberg.

Om uit te leggen hoe onze leiderschapsfilosofie in de praktijk tot uiting komt en hoe deze wordt 

gedeeld door iedereen in de organisatie, geven we als voorbeeld de aanpak in het afgelopen corona-

jaar. Een aanpak waarbij niet één sterke CEO of een select aantal senior managers het leiderschap 

van de organisatie zijn, maar waar iedereen een leider is.



1. Zorgen dat we als compleet team door de crisis komen
We spraken in die eerste weken van de coronacrisis naar 

elkaar uit dat we als compleet team, dus inclusief Viisionairs 

met een tijdelijk contract en zelfs ZZP’ers, uit deze crisis 

wilden uitkomen. We merkten bij Viisi dat Nederland 

in shocktoestand verkeerde, ook de woningmarkt leek 

haar adem in te houden. Niemand wist wat er zou gaan 

gebeuren, onzekerheid alom.

We besloten allereerst te kijken naar de persoonlijke situatie 

van alle Viisionairs. Kon er nog volop gewerkt worden 

nu iedereen thuis zat? Kwamen collega’s in de problemen 

doordat partners in de zorg werkten, of een ander cruciaal 

beroep hadden? Hoe zat het met collega’s met kinderen, al 

dan niet schoolgaand? En wie zat er juist alleen thuis en zag 

de muren op zich af komen? Of samen met een partner in 

een hele kleine ruimte, terwijl beiden een (video)bel beroep 

hadden?

We voerden al snel een stoplicht systeem in, om in de teams 

onderling duidelijk te maken wie er voor welk percentage 

kon werken. Voorop stond dat iedereen doet wat hij of zij 

kon doen, en als er iemand tijdelijk op oranje of rood stond, 

deed je zelf een stapje extra als je kon.
Rood - Je kunt 0% werken 

Oranje - Je kunt 50% werken 

Groen - Je kunt 100% werken



2. Zorgen dat onze liquiditeitsplanning op orde is
Bij Viisi is zoveel mogelijk transparant, dat is altijd zo geweest. Ook de 

financiële situatie van Viisi is voor iedereen toegankelijk en wordt wekelijks 

actief gedeeld met het hele team. We hoefden ons beleid dus niet te wijzigen 

om onze kassituatie te bespreken. In tijden van crisis weet je als bedrijf dat 

je liquiditeitspositie van groot belang is. Dus de eerste stap voor ons was te 

bepalen hoeveel geld we nodig hebben om de huidige situatie te overleven.

Hoewel niemand wist hoe lang deze situatie zou duren, namen we wel aan 

dat het tijdelijk zou zijn. We besloten een   worstcasescenario te schetsen 

en met het team te bespreken: We gingen rekenen met nul omzet voor de 

volgende drie maanden. Dit worstcasescenario was ons uitgangspunt. Van 

daaruit konden de zaken alleen maar verbeteren. De omzet zou uiteindelijk 

niet nul zijn, en wellicht kwam er nog wat hulp van onze bank of de 

overheid. Maar rekenen met nul opbrengsten creëerde een basis. Aan het 

einde van de eerste week hadden we inderdaad meer dan nul inkomsten. We 

zagen dat de zaken beter waren dan we hadden berekend. Onze worst-case-

strategie had zelfs een positieve dynamiek opgewekt.

Met die financiële prognose gingen we zoeken naar oplossingen om het 

eventueel nog langer uit te houden. En dit is waar de co-founders als 

aandeelhouders het goede voorbeeld gaven. Want in tijden van crisis vonden 

zij dat ze juist als eerste moesten handelen en hebben ze toegezegd de 

kaspositie van Viisi te versterken als dat nodig mocht zijn. We zeggen niet 

voor niets People First, Customers Second and Shareholders last... Dit was 

‘walk the talk’.

 
Inspiratie:  
Simon Sinek 
Leaders Eat Last

Daarna is er vanuit Viisi’s financiële rollen met iedere Viisionair een gesprek 

gevoerd over wat zij eventueel zouden kunnen opofferen, bijvoorbeeld in de 

vorm van een tijdelijke loonsverlaging, die later wordt terugbetaald. Alles ter 

voorbereiding op een nog langer durend worstcasescenario.

https://youtu.be/YMeuk0ZtLM0


3. Zorgen dat we sterker uit de crisis komen dan we erin gingen
Uitgangspunt was een situatie waarbij iedereen dezelfde uren zou blijven 

werken, omdat je dan, bij uitblijven van omzet, met het hele team kan 

werken aan projecten die Viisi sterker uit de crisis laten komen.

Volledige productiviteit biedt de mogelijkheid om na te denken over andere 

maatregelen om de inkomsten te stabiliseren. Het gaat uiteindelijk om 

de openheid en eerlijkheid van het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. 

In die zin pakken we deze crisis niet anders aan dan andere ingrijpende 

veranderingen in de organisatie: Collectieve intelligentie geeft de meest 

interessante oplossingen en de doorslaggevende factoren om het bedrijf 

door moeilijke tijden heen te helpen.

Wat er uiteindelijk gebeurde? De woningmarkt trok weer aan en we prijzen 

ons momenteel gelukkig dat we het als bedrijf nog steeds heel druk hebben. 

Al met al weten we niet wat er nog komen gaat, maar we zijn in ieder geval 

weer beter voorbereid.



3. Betekenisvolle waarden
People First

Wij zijn Viisi: een bedrijf met Viisionairs die trots zijn op wat we elke 

dag neerzetten en op de purpose waarvoor we werken. Onze purpose is 

tweeledig:

Wij veranderen de financiële wereld, wij maken haar 
beter, duurzamer en meer op de lange termijn gericht. 

Wij doen dit door onze mensen op de eerste plaats te 
zetten, een werkplek te creëren waarin we vanuit onze 
talenten de purpose als bedrijf, maar ook onze eigen 
purpose kunnen nastreven. People First noemen we dat.

Voor deze audit willen we inzoomen op People First, onze meest 

betekenisvolle waarde, dat in al ons doen en laten als uitgangspunt 

geldt. Wij denken dat deze waarde altijd de kern zou moeten zijn van een 

Great Place To Work, want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Wie van de 

stakeholders heeft welke prioriteit? Dat wordt vaak pas echt duidelijk als je 

belangen van alle stakeholders tegen elkaar moet afwegen. En in tijden van 

crisis, zoals het afgelopen jaar, worden waarden en principes op de proef 

gesteld.

Purpose

Shareholders
Third

People
First

Clients
Second

Bij Viisi hebben we niet alleen een 

duidelijke mening over de volgorde 

van stakeholders, we hebben het zelfs 

vastgelegd in onze Viisi Cirkel die voor 

iedereen zichtbaar is op onze website, dus 

ook voor onze klanten. De cirkel start 

bij de Purpose, dat is immers de reden 

waarom we als bedrijf bestaan. Wijzelf 

komen daarna op de eerste plek.



1 - People First 

De Viisionairs komen op de eerste plek: Want als wij gelukkig zijn, dan volgt de rest automatisch

2 - Clients second 

Iedere dag zetten wij ons volop in om onze klanten blij te maken 

3 - Shareholders third 

Financiële gezondheid om op de lange termijn sterk te blijven.

Wij komen dus vóór onze klanten. En de aandeelhouders op de derde plaats en niet op de eerste 

plaats. Het principe is niet nieuw, dat weten we. Maar in de praktijk zie je vaak dat de klant op één 

komt, en bij beursgenoteerde bedrijven eigenlijk de aandeelhouder, maar zelden de mensen zelf. 

Richard Branson, één van onze inspiratoren, legt People First in dit filmpje uit.

Alles start met onze Purpose: 

Let’s  
Change 
Finance

https://youtu.be/NPiCYoX-S_I?t=11


De Gouden Regel
We hebben bij Viisi eigenlijk maar één regel, en dat is onze gouden regel: 

“Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden”. We werkten tot voor 

kort ook nog met 10 kernwaarden, maar één overkoepelende regel werkt 

voor iedereen beter, omdat het makkelijker te onthouden is en eenvoudig 

in de praktijk toe te passen. De rest blijkt dan vaak gewoon gezond 

mensenverstand. En als je dan toch twijfelt, dan vraag je het aan een collega-

Viisionair.

Dat de Gouden Regel zo sterk is, ligt deels in het feit dat het helemaal niet 

nieuw is. Het is bijvoorbeeld een basisregel in de meeste religies (zie het 

plaatje), en in menig grondwet is het ook vastgelegd. Wat ons betreft dus net 

zo goed de rode draad bij Viisi.

Dus, hoe gaan we bij Viisi dan met elkaar om? Het korte antwoord is: 

Gewoon als mensen, en dus niet als ‘Human Resources’. Het lange antwoord 

lees je in het resterende stuk van deze Culture Audit, je zult merken dat onze 

programma’s en structuren de betekenisvolle waarden People First en de 

Gouden Regel als uitgangspunt hebben.

Norman Rockwell: The Golden Rule across religions



Wie Zet Jij Op Één?

In april lanceerden we met Viisi de website WieZetJijOpEen.nu. Via dit 

open platform wilden we een podium bieden aan werkgevers die solidair 

zijn richting hun werknemers en die ze, juist in tijden van corona, op de 

eerste plaats zetten. Partijen die zich aansloten, mochten het PeopleFirst-

logo gebruiken.

We vonden en vinden het jammer dat te veel media-aandacht naar bedrijven 

gaat die zich tijdens deze crisis amoreel gedragen. Bedrijven die voorgaande 

jaren megawinsten boekten (en veelal uitkeerden aan hun aandeelhouders), 

stonden aan het begin van de crisis vooraan om coronasteun te ontvangen.

Het gaat ons natuurlijk niet om de horeca of de reisbranche. Dat zij voor 

steun aankloppen en mensen moeten ontslaan, dat begrijpt iedereen. Wat 

we niet begrijpen is dat bedrijven die jarenlang zeer veel geld verdiend 

hebben na een paar maanden hun personeel al buiten de deur zetten. Terwijl 

ontslagen echt het allerlaatste redmiddel zouden moeten zijn.

Daarom hebben we het open platform WieZetJijOpEen opgericht. 

Voor werkgevers die wél solidair zijn richting hun werknemers en samen 

oplossingen zoeken, ook met hun leveranciers en klanten, vanuit de 

overtuiging dat we daarmee samen sterker uit deze tijd komen.

Binnen een paar weken hadden zich meer dan 250 bedrijven en 

ondernemers aangesloten bij het platform. Bedrijven die zich daarmee 

solidair opstelden naar de meer dan 300.000 mensen die bij hen werkzaam 

zijn. En het initiatief kreeg aandacht in meer dan 50 artikelen, podcasts en 

interviews in de media.

Soms worden we er nog wel moedeloos als we al het negatieve nieuws lezen, 

maar we geloven dat de meeste mensen deugen. We hopen echt dat we deze 

crisis als kans gebruiken en bedrijven menselijker worden, en ondersteunen 

met dit platform daarom graag ook andere bedrijven.

https://wiezetjijopeen.nu/


4. Werven en verwelkomen
We vinden het belangrijk om steeds goed te begrijpen waar onze mensen 

gelukkig van worden en in welk werk hun talenten het beste tot hun recht 

komen: do what you love, love what you do. 

Dit begint uiteraard al bij het wervings- en selectieproces. Wij zien dit 

proces echt als tweerichtingsverkeer en de opvatting dat je als organisatie 

‘eenzijdig’ kijkt naar of iemand geschikt is, vinden wij dan ook zeer 

achterhaald.

Oeps!  
Sollicitaties omdat we Best Workplace zijn

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn als je Best Workplace van 

Nederland wordt! We kregen te maken met een aantal sollicitanten 

die achteraf gezien te veel solliciteerden op de aantrekkelijkheid van de 

werkplek, en te weinig op de vacature-inhoud zelf. We hebben vervolgens 

nog eens goed gekeken naar de employer branding op onze Werken Bij Viisi 

website en duidelijkere omschrijvingen van de werkzaamheden per vacature 

opgesteld. En we hebben voor de adviseursvacatures een filmpje opgenomen 

met Deni, waarin hij goed uitlegt wat het betekent om hypotheekadviseur 

bij Viisi te zijn. Dat bleken goede ingrepen, letterlijk alle nieuwe Viisionairs 

sindsdien zitten helemaal op hun plek bij Viisi.

http://werkenbij.viisi.nl
https://www.youtube.com/watch?v=zp0X_uGeh3o&feature=youtu.be


Wederom vernieuwd: Werven en selecteren

Ons sollicitatietraject is heel uitgebreid en dat wordt door kandidaten gewaardeerd. Het 

is zo ontworpen zodat we vanuit Viisi een behoorlijk goede inschatting kunnen maken. 

Maar waarom niet ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de sollicitant zelf leggen? 

Je kent jezelf immers het langst, waardoor je het beste kunt inschatten of het werk wel of 

niet bij je past. We hebben wel een verbetering doorgevoerd als het gaat om de totale duur 

van het proces. We kregen namelijk feedback van sollicitanten dat het wel lang duurde. 

We plannen nu meerdere gesprekken op één dag, waardoor we nu meestal in twee weken 

alle stappen hebben doorlopen, en dat is gemiddeld een week sneller dan voorheen!

We hebben het traject opgesplitst in verschillende rollen, die zijn gedistribueerd over 

de hele organisatie, zodat wijzelf én de sollicitant een veel meer 360 graden beeld krijgt. 

Nadat de sollicitant het online sollicitatieformulier heeft ingevuld, wordt de sollicitatie 

bekeken door een Viisionair met de rol Screener. Zijn we nieuwsgierig, dan wordt de 

sollicitant uitgenodigd voor een eerste telefonische kennismaking met de Viisionair die 

de rol Telefonische kennismaking heeft... it’s all in the name ;).

Sollicitatie 
formulier

Strengthsfinder 
test

Cultural fit 
gesprek

Referenties 
check

Vakinhoudelijk  
& vaardigheden  

gesprekPresentatie

Advies 
hypotheek 
gesprek

Welkom 
gesprek!

Arbeids- 
overeenkomst

Telefonische 
kennismaking

https://app.glassfrog.com/org/3929/roles/8563558
https://app.glassfrog.com/org/3929/roles/12221324


CliftonStrenghts assessment

De CliftonStrenghts assessment (voorheen StrenghtsFinder test) is een vast 

onderdeel van ons sollicitatieproces geworden. Met behulp van 177 vragen 

wordt een top 5 samengesteld op basis van 34 gedefinieerde talenten. De 

kandidaat krijgt met het resultaat een benoeming en erkenning van zijn of 

haar talenten en wat dit de kandidaat op kan leveren in samenwerking met 

anderen. We doen dit bewust al in het sollicitatieproces, omdat we vanuit 

onze purpose zoveel mogelijk mensen met de ‘strengths mindset’ kennis 

willen laten maken, ook al worden ze uiteindelijk geen collega. Voor ons is 

het een interessante inkijk in de talenten van de kandidaat, de kandidaat zelf 

ervaart het vaak als een cadeautje bij de sollicitatie

Met de CliftonStrenghts assessment zet je jezelf in je kracht en krijg je 

inzicht in de talenten van anderen. Bijvoorbeeld, heb je een luisterend oor 

nodig? Dan klop je aan bij een persoon met een talent daarvoor. Ben je 

iemand die een beslissing moet overdenken, maar is het een beslissing voor 

de lange termijn? Dan ga je langs bij een persoon die ‘Strategic’ in zijn of 

haar profiel heeft. Collega Esmee heeft vorig jaar een verdiepingscursus 

gedaan en heeft een aantal collega’s verder geholpen om hun talenten beter 

in hun werk (én vaak ook privé) tot uiting te laten komen.

Cultural fit, vakinhoudelijk gesprek en pre-
sentatie

Vervolgens verzorgt de Cultural fit interviewer het volgende gesprek. We 

vragen de sollicitant om zich níet voor te bereiden op het gesprek, we willen 

dat iedereen zoveel mogelijk zichzelf is. We gaan het niet hebben over 

vakinhoudelijke thema’s, maar het is een open gesprek. We komen wel terug 

op de uitkomsten van de CliftonStrengths test, waar overigens geen goed of 

fout is. Hoe kijkt de potentiële nieuwe Viisionair erop terug? Herkent hij of 

zij de talenten, zijn er nieuwe inzichten en welke strengths zou hij of zij nog 

willen ontwikkelen?

Daarna volgt het vakinhoudelijke gesprek en een presentatie door de 

kandidaat over een vakinhoudelijk onderwerp aan onze Vakinhoudelijk 

interviewers geeft inzicht in de kennisoverdracht en houding van de 

kandidaat.

https://app.glassfrog.com/roles/8563514
https://app.glassfrog.com/roles/8563556
https://app.glassfrog.com/roles/8563556


Elsbeth van der Vlist

De meeloopdag bij Viisi vond ik een nuttige en fijne stap 
in het sollicitatieproces. Het maakte het werk voor mij als 
sollicitant uit een andere sector tastbaar. Ik kon ervaren bij 
wie ik in het team zou komen, wat mijn werkzaamheden 
zouden zijn, en hoe de sfeer op kantoor is. Omdat ik nog 
niet was aangenomen voelde ik me ook onzeker tijdens deze 
meeloopdag: waar werd ik nog op beoordeeld? Uiteindelijk 
voel ik me als sollicitant serieus genomen door een dag mee 
te mogen lopen. Hierdoor heb ik een weloverwogen keuze 
kunnen maken voor deze functie.

De meeloopdag en referentiecheck

Wat een paar jaar geleden als een experiment met Nancy begon, is nu een 

vast onderdeel geworden van ons sollicitatieproces: De meeloopdag helpt 

kandidaten om een nog betere indruk te krijgen van hoe het is om bij Viisi 

te werken. Omdat mensen van uiteenlopende achtergronden solliciteren bij 

Viisi, komt het voor dat zij niet goed weten wat bijvoorbeeld het vak van 

hypotheekadviseur precies inhoudt, ook voor hen is heen meeloopdag een 

goede, efficiënte manier om een indruk te krijgen van het het werken bij Viisi. 

Bij het inplannen van de meeloopdag wordt ook de referentiecheck gedaan.

Voor iedereen die bij ons wil gaan adviseren, is in het sollicitatieproces een 

adviesgesprek opgenomen. In dit gesprek wordt de sollicitant geadviseerd door 

een van onze Viisionairs, in de rol van klant. De sollicitant krijgt zo een goede 

indruk van het werk van onze consultants en de consultant krijgt inzicht in de 

kennis en persoonlijkheid van de sollicitant. Ook in de verschillende interviews 

in het sollicitatietraject (telefonisch en in de diverse gesprekken) wordt er sterk 

ingezoomd op iemands drijfveren.

Open en eerlijke communicatie

Wij proberen een zo goed en realistisch mogelijk beeld te schetsen van het werk 

en van ons als organisatie. Door hier open over te zijn, kan de sollicitant zelf 

ook inschatten of zijn of haar kwaliteiten en culturele kernwaarden bij ons het 

beste tot hun recht komen en of hij of zij bij ons gelukkig gaat worden. Dat is 

wat wij het belangrijkste vinden.



Blijvertje:  Alle Viisionairs zijn zelf recruiter

Op dit moment komt 50% van de nieuwe collega’s uit ons eigen netwerk, 

25% is zelf klant van Viisi en de overige 25% heeft ergens iets over ons in 

de media gezien of gelezen, of komt via andere kanalen. We geloven erg 

in de kracht van referral recruitment. Je kent immers iemand persoonlijk 

en je kunt daarmee aangeven waarom diegene goed bij ons zou passen 

(Cultural Fit). Je denkt er meerdere keren over na voordat je iemand die je 

kent als collega voorstelt, in tegenstelling tot veel recruitmentbureaus, die 

uiteindelijk vacatures ‘snel moeten vullen’. Het heeft ook een positief effect 

voor de Viisionair die een nieuwe collega aandraagt, je krijgt meer gevoel 

van ‘eigenaarschap’. We merken dat Viisionairs dit eigenlijk al uit intrinsieke 

motivatie doen, maar vanuit de rol Referral Recruiting hebben we toch 

gemeend een aanbrengvergoeding te geven. Gewoon omdat het zo’n grote 

waarde heeft voor de organisatie, en dat mag beloond worden. Het maakt 

niet uit wie iemand aanbrengt, of voor welke vacature. De enige voorwaarde 

is dat je zelf nog bij Viisi in dienst bent, op het moment dat de vergoeding 

uitbetaald wordt: 

Als je een nieuwe Viisionair aanbrengt, op basis van 1 FTE, krijg je:

• bij de eerste contractverlenging (4 maanden):  

bruto vergoeding van € 1.000,-

• bij de tweede contractverlenging (7 maanden):  

bruto vergoeding van € 1.000,-

Indien de nieuwe Viisionair minder dan 1 FTE werkt, wordt de vergoeding 

naar evenredigheid aangepast.

Na het afronden van een adviestraject voeg ik de meeste klanten toe op 
Linkedin omdat het leuk is om op die manier in contact te blijven. Naar 
aanleiding van onze Viisi kerstkaart kreeg ik een berichtje van Lotte 
dat ze op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Ze vroeg zich af of een 
baan als adviseur misschien iets voor haar was. We hebben toen een keer 
afgesproken voor een kop koffie en uitbreid gesproken over het werk als 
adviseur. We kwamen er vrij snel achter dat ze wel bij Viisi zou passen. 
Daarop heeft ze besloten te solliciteren. Heel leuk om op deze manier 
een nieuwe collega te vinden en super dat het ook nog eens beloond 
wordt! Robert Diemer

https://app.glassfrog.com/roles/10816901


Opnieuw: Student wordt Viisionair

De afgelopen jaren zijn er diverse klanten komen bij ons werken. Maar er sluiten ook steeds meer studenten bij ons aan. Wij werken vanuit onze purpose veel 

samen met universiteiten en ontvangen regelmatig scriptie-aanvragen, veelal over Holacracy gerelateerde onderwerpen. Het afgelopen jaar werkten al meer 

dan tien studenten aan hun scriptie waarin Viisi onderzocht werd, waarvan we een heel aantal op onze website hebben gepubliceerd (zie hier). Ook werken we 

nog steeds met studenten die als bijbaan tijdens hun studie bij Viisi komen werken, meestal voor 2 dagen per week. Afgelopen oktober is Joost bij ons gestart, 

die zijn studie tijdelijk moest afbreken door de coronamaatregelen, omdat een studieonderdeel in het buitenland werd geannuleerd. Joost is ondertussen 

fulltime werkzaam in ons Growth marketing team.

Joost Benard

Momenteel zit ik in een tussenjaar van mijn studie, omdat door corona mijn 
programma in het buitenland niet door kon gaan. Er was een goede match met Viisi 
en ik ben nu fulltime werkzaam, totdat ik mijn studie wél af kan ronden. Hier wordt 
goed mee omgegaan bij Viisi. We kijken al verder dan die periode en het ziet er naar 
uit dat ik bij Viisi zal afstuderen. Hopelijk kan mijn studie in Seoul eind dit jaar nu 
wel door gaan!

https://www.viisi.nl/scripties-in-samenwerking-met-viisi/


Verwelkomen: Het begint bij de Culture Days

Onze Culture Days zorgen ervoor dat onze nieuwe Viisionairs zich meteen helemaal welkom 

voelen in het bedrijf en gelijk aan de slag kunnen gaan: “hit the ground running”. Maar dat 

niet alleen. We vinden het ook belangrijk dat ze meteen met ons kunnen delen waar zij nu al 

verbeterpunten zien. Soms kan een frisse blik je meteen weer een grote stap verder helpen. In 

april 2018 startten we daarom met de eerste editie van de Viisi Culture Days. Ondertussen 

zijn we een heel aantal edities verder, telkens hebben we het programma weer verbeterd na 

feedback van de deelnemers. De laatste, in september, was een ‘1,5 meter-editie’ en vond plaats 

in Haarlem. Logischerwijs met een aangepast programma, maar wat was het mooi om zo’n 

start te kunnen maken met elkaar.

Het programma was een ideale mix tussen ‘praten en doen’. We zoomden in op onze cultuur 

- it’s all in the name ;) - en we gebruikten het Lean Coffee concept om de agenda zo agile 

mogelijk te houden. Iedereen kon op ieder moment eigen agendapunten aandragen en we 

besloten democratisch welke we zouden behandelen. We merkten dat dat veel beter werkt dan 

een in beton gegoten programma. Uiteindelijk bouwen én bewaken we samen de Viisi-cultuur 

en daar kun je dus niet vroeg genoeg mee beginnen!



Voordat ik startte bij Viisi maakte ik me een beetje zorgen 
hoe het inwerken volledig op afstand zou gaan. Maar al 
voordat mijn eerste dag bij Viisi was begonnen, maakte Viisi 
hun slogan ‘Welkom thuis’ meer dan waar. Attente pakketjes 
werden thuisbezorgd en door frequente online meets was de 
fysieke afstand nauwelijks voelbaar. Het totale welbevinden 
van de werknemers wordt echt goed in de gaten gehouden 
en met input op het proces wordt daadwerkelijk wat gedaan. 
Hierdoor voel ik me na twee maanden oprecht thuis bij 
Viisi!

Ik kijk met een fijn gevoel terug op mijn onboardingstraject. 
Wat ik erg fijn vond is dat je gelijk aan het begin al veel 
vrijheid krijgt om je eigen opleidingstraject in te richten. 
Het is duidelijk welke dingen je allemaal moet doen, maar ik 
kreeg de ruimte om dit op mijn eigen manier en eigen tempo 
te doen. Daarnaast vind ik de feedback cultuur binnen 
Viisi erg goed, er wordt veel feedback gevraagd. Tijdens 
mijn opleidingstraject zat ik bij een gesprek van een ervaren 
collega. Na het gesprek vroeg hij mij of ik nog feedback voor 
hem had, terwijl ik dus net was begonnen. Dat vond ik erg 
bijzonder.

Alle nieuwe Viisionairs werken de eerste twee maanden binnen de Happiness 

Factory cirkel, waar het eerste klantcontact plaatsvindt. Wij vinden dat iedere 

nieuwe Viisionair moet weten hoe het is om vragen van klanten te beantwoorden. 

Daarna stroomt iedereen door naar de cirkel Smooth Operations. Je leert zo snel 

hoe onze organisatie werkt, wat onze producten & diensten inhouden en wie onze 

klanten zijn. Bovendien leer je op deze manier veel nieuwe collega’s kennen en krijg 

je begrip voor elkaars werk.

Onboarding voor adviseurs

Omdat we nieuwe adviseurs van allerlei verschillende academische achtergronden 

helemaal intern opleiden in onze Viisi Academy, komt het voor dat ze aan het begin 

niet veel over hypotheekadvies weten. We kregen van een aantal van hen te horen 

dat zij graag al eerder in het onboardingsprogramma meer inzicht wilden in het 

vak van hypotheekadviseur. We hebben het programma vervolgens zo aangepast 

dat zij al na twee weken een periode mee kunnen kijken in het adviseursteam. 

Ze luisteren mee met telefonische klantafspraken en schuiven ook aan bij de 

hypotheekgesprekken op kantoor. Zo krijgen zij al snel meer inzicht in het vak.

Suzanne Heukels

Lotte Kleter



Holacracy Taster Workshop

Sinds 2017 doen nieuwe Viisionairs mee aan Holacracy Taster Workshops, die 

iedere maand op ons hoofdkantoor werden georganiseerd in samenwerking met 

OrganizationBuilders. In een halve dag kregen ze de benodigde theoretische 

basis van het Holacracy organisatiemodel. Met behulp van serious-Lego-gaming 

gingen ze aan de slag in een fictief Holacratisch bouwbedrijf. Dat heeft veel 

mooie bouwwerken opgeleverd! Helaas konden tijdens de coronacrisis deze 

workshops geen doorgang vinden en hebben we een online onboarding variant 

bedacht, die Viisionairs vanaf hun eerste dag meeneemt in het Holacratische 

besturingssysteem.

We maken daarbij gebruik van het e-mail onboarding programma voor 

Holacracy, waarin nieuwe collega’s iedere week een stap wijzer worden in 

het werken met Holacracy. En ook kunnen collega’s zelf terecht bij de rol 

Holacracy Coach en -onboarder. Ook ontvangen nieuwe Viisionairs vóór hun 

eerste werkdag alvast het boek Getting Teams Done van Diederick Janse en 

Marco Bogers; een verhaal over een fictief bedrijf dat te maken krijgt met de 

implementatie van Holacracy.

Holacratische bouwwerken in wording :)

https://app.glassfrog.com/roles/8271552


Anders: De eerste werkdag 

Ook nu we allemaal op afstand van elkaar werken, zorgen we er nog steeds voor 

dat alles wat onze nieuwe Viisionairs nodig hebben op hun eerste werkdag klaar 

staat. Niet op één van de Viisi kantoren, maar op ieders thuiskantoor zorgen we 

ervoor dat iedereen kan werken aan een goed bureau met stoel, sturen we een 

gloednieuwe laptop, inclusief alle benodigdheden om te kunnen videobellen, 

wachtwoorden, noem maar op: alles is geregeld. Zo voelt het voor nieuwe 

Viisionairs alsof ze hier al tijden werken en kunnen ze zich helemaal thuis voelen. 

En daarbovenop ontvangt iedere nieuwe Viisionair op de eerste werkdag een 

mooie bos bloemen stellen we ze op social media voor aan ons hele netwerk. Het 

schrijven van een persoonlijk stukje tekst voor op onze website teampagina is een 

van de eerste dingen waar onze nieuwe Viisionair aan werkt. Op die manier horen 

ze gelijk helemaal bij het team. Deze korte introductie wordt dan later aangevuld 

met een eigen DitIsViisi artikel.

https://www.viisi.nl/dit-is-viisi/


Persoonlijke coaching vanaf dag één 

In het opleidingstraject zit de nieuwe Viisionair wekelijks samen met zijn/

haar buddy of inwerkcoach en met iemand van People First. We kijken daar 

wekelijks naar hoe het gaat, maar met name naar hoe het met de Viisionair 

gaat, zowel qua stress als qua happiness, opleidingen die behaald moeten 

worden en waar nog ondersteuning gewenst is. Ook vragen we wekelijks 

feedback op het onboardingsproces, zodat we weer kunnen verbeteren. We 

doen dat wekelijks zodat feedback geven laagdrempelig is, en nooit te groot 

wordt. Dat kan ook altijd buiten deze overleggen om, maar vooral in het 

begin vinden nieuwe collega’s dit heel fijn omdat het dan vaak toch ook nog 

aftasten is en je nu weet dat je altijd een moment per week hebt om dit soort 

dingen te kunnen en mogen bespreken. 

 

 

 

 

 

5. Inspireren
Als purpose-driven organisatie hebben we duidelijk gedefinieerd wat 

Viisi aan de wereld wil bijdragen. Zoals al eerder in deze Culture Audit 

beschreven, is dit wat we uiteindelijk willen bereiken:

Wij veranderen de financiële wereld, wij maken haar beter, duurzamer 

en meer op de lange termijn gericht.

Wij doen dit door onszelf op de eerste plaats te zetten, een werkplek 

te creëren waarin we vanuit onze talenten de purpose als bedrijf, maar 

ook onze eigen purpose kunnen nastreven. People First noemen we 

dat.

We vinden dat het People First gedachtegoed niet beperkt moet blijven tot 

Viisi alleen, maar dat dit het uitgangspunt voor alle bedrijven zou moeten 

zijn. We proberen daarom onze impact op dit thema te vergroten door 

initiatieven zoals WieZetJijOpEen (zie Betekenisvolle waarden), maar ook 

optredens in podcasts, conferenties en andere media.



Zelf bijdragen aan onze purpose

Bijna 5 jaar werken wij nu met Holacracy als organisatiemodel. Holacracy 

geeft iedereen de mogelijkheid op een eigen manier een bijdrage aan de 

purpose van Viisi te leveren. 

Holacracy draait om purpose. Er is een algemene, overkoepelende 

purpose voor de hele organisatie, die aangeeft wat ons uiteindelijke doel is. 

Daarnaast heeft elke cirkel en zelfs iedere rol een purpose. Op die manier 

bestaat er een “zingevingshiërarchie”. 

Door de grotere purpose in kleine stukken op te delen, wordt het concreter 

voor Viisionairs hoe zij individueel een bijdrage kunnen leveren aan het 

bereiken van onze purpose. De verantwoordelijkheden die bij alle rollen 

gedefinieerd zijn, maken vervolgens nog duidelijker welke bijdrage van 

iedereen verwacht wordt, zodat we elke keer weer een stap dichter bij onze 

purpose komen. 

We willen het systeem echt veranderen. Het is toch gek dat 
je wel op een pak hagelslag van twee euro kunt zien welke 
ingrediënten erin zitten, maar geen idee hebt hoe dat zit bij 
een hypotheek van drie-en-een-halve ton. Wij willen dat 
de klant bij de grootste uitgave in zijn of haar leven weet 
waar het geld van de hypotheek vandaan komt en waar de 
maandelijkse betalingen naartoe gaan. In 2021 verwachten 
we anderhalf miljard euro aan hypotheken te begeleiden, dus 
onze impact wordt steeds groter. 

Tom van der Lubbe



Onze klanten 

Waar we voor onze klanten naar streven is simpel: Wij helpen mee om de droom 

van het bezitten van een eigen huis waar te maken.

Wij geven onafhankelijk hypotheekadvies en zijn gespecialiseerd in young 

professionals, starters, doorstromers op de woningmarkt en expats. Wij 

begeleiden klanten bij de aankoop van een woning, geven de hypotheek samen 

met de klant vorm en zorgen ervoor dat de verdere afhandeling soepel en snel 

verloopt. Dit doen we door transparant en efficiënt (lees: digitaal) te werken om 

klanten het proces zelf zo goed mogelijk te laten voorbereiden.

We hebben ook een acceptatieteam (onze cirkel Smooth Operations), dat 

zich helemaal richt op het zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen van het 

hypotheekaanvraagproces. Dat is niet alleen fijn voor onze klanten, maar juist 

ook voor alle Viisionairs, die door automatisering van onze processen veel 

‘quality time’ kunnen besteden met de klant. Dit alles heeft de afgelopen jaren 

een gemiddelde klantwaardering van 9,8 opgeleverd (gemeten uit bijna 4.000 

klantreviews op Google, Independer, Trustpilot en Advieskeuze).

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/8105984/overview


Platform Hypotheken

We zetten ons onder andere in voor starters op de woningmarkt, die het de 

afgelopen jaren steeds moeilijker hebben gekregen om een woning te kopen. Dit 

doen we op verschillende manieren: door onderzoek te verrichten op thema’s 

die voor starters belangrijk zijn en door actief mee praten in de landelijke 

politiek over de uitdagingen op de Nederlandse woningmarkt. Collega 

Hendrik is namens Viisi betrokken bij projectgroepen van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor verbetering van de 

hypotheekmarkt. 

Bij het Platform Hypotheken bespreken geldverstrekkers, adviseurs en 

(semi)overheidsinstellingen wat actuele knelpunten en oplossingen zijn 

in de hypotheekmarkt. Vorig jaar is er gesproken over toegang tot de 

woningmarkt voor starters, senioren en flexwerkers. Dit jaar waren de thema’s 

verduurzaming en het inzichtelijk en opvraagbaar maken van studieschulden 

de gespreksonderwerpen. Over het onderwerp ‘verduurzaming woning in 

het hypotheekadvies’ mochten wij een presentatie geven over hoe wij dat bij 

https://www.viisi.nl/presentatieplatformmaatwerk20190326/


Viisi aanpakken. Hierin hebben we best practices en uitdagingen bij Viisi gedeeld. Inmiddels zijn we een serieuze 

gesprekspartner en wordt ons onderzoek regelmatig aangehaald, ook in de onderstaande brief van Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren, waarin ze de Tweede Kamer informeert over de voortgang 

van het Platform Hypotheken:

Als verdieping op het thema verduurzaming zijn er nu aparte bijeenkomsten op het Ministerie waarbij makelaars, 

energieadviseurs, geldverstrekkers en Viisi als adviseur met elkaar proberen de knelpunten voor het verduurzamen 

van de woningvoorraad in Nederland te benoemen en op te lossen. Wordt vervolgd dus!

Impact in de media

Dat onze impact groeit, is het afgelopen jaar goed te merken in de pers. Zowel in de financiële sector als in de 

‘wereld van het werk’, halen we vaak het nieuws. In de pers komen vinden we belangrijk en is ook essentieel omdat 

we bekender willen en moeten worden. We geloven niet in betaalde ‘Wij van WC-eend’- marketing, maar ons 

doel is op basis van echte inhoud te overtuigen. We hadden vorig jaar minimaal één keer per week een uiting in de 

(landelijke) media. Hieronder een overzicht van de afgelopen weken en - omdat het bijna niet bij te houden valt - 

zie hier voor een realtime overzicht.

https://www.viisi.nl/in-de-pers/


Dit is Viisi

Ondanks het feit dat er een hele informele sfeer op kantoor heerst, is 

dat aan de buitenkant soms niet echt te zien. We hebben natuurlijk 

ook een serieus product voor een serieuze doelgroep, dus dan rijst de 

vraag: Hoe informeel uit je je naar de buitenwereld toe?

We vonden de perfecte formule: die van openheid. In de serie Dit 

is Viisi stellen we alle Viisionairs voor aan iedereen. En dat doen we 

maar op één manier: we laten ze zien zoals ze zijn. Als mens, maar 

ook als Viisionair. Op welke manier willen zij bijdragen aan de 

purpose? En wat doen ze als ze niet bij Viisi zijn?

Een greep uit de Dit is Viisi serie!

https://www.viisi.nl/dit-is-viisi/
https://www.viisi.nl/dit-is-viisi/


Inspirerende events 

Hoe we onszelf verder blijven inspireren in deze tijd? Dat doen we op allerlei verschillende manieren, al moet dat nu helaas voornamelijk online. 

We hopen met z’n allen dat we snel weer onze jaarlijkse Qronde op het strand kunnen organiseren, natuurlijk met alle aanhang die de Viisionairs 

mee wil brengen. Gelukkig hebben we de pre-corona beelden nog!

https://www.youtube.com/watch?v=5ACo4JtDYU4&feature=youtu.be


Update: Livestream Viisi Talks

Er is nogal wat veranderd tijdens corona. Zo ook onze Viisi Talks, die we normaal 

gesproken op ons hoofdkantoor organiseerden. We hebben besloten de Viisi Talks 

per livestream aan te bieden en daarna te publiceren op ons Viisi Talks kanaal, dat 

nu nu 33 Talks bevat. We zijn trots dat deze al door meer dan 10.000 mensen (and 

counting) zijn bekeken.

Een greep uit de laatste Viisi Talks >

https://www.viisi.nl/viisi-talks/
https://www.youtube.com/watch?v=5ACo4JtDYU4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5ACo4JtDYU4&feature=youtu.be
https://youtu.be/ZMEmBeFR2Xc


Viisi opgenomen in LiEF boek

Viisi werd dit jaar opgenomen in het boek LiEF, samen met 28 andere 

impactondernemers. Gevestigde namen komen aan het woord, zoals Henk-

Jan Beltman van Tony’s Chocolonely, Merein Everaarts van Dopper en Jaap 

Korteweg van De Vegetarische Slager en Those Vegan Cowboys.

In het boek vertellen deze impactondernemers wat duurzaam ondernemerschap 

voor hen inhoudt, welke uitdagingen het oplevert en wat ervoor nodig is om 

van een goed initiatief een succesvolle onderneming te maken. Stuk voor 

stuk zijn zij hun bedrijf begonnen met de bedoeling de wereld een stukje 

mooier te maken. Het blijkt dat ‘groen doen’ nog redelijk wat voeten in 

de aarde heeft.

Alle Viisionairs hebben het boek natuurlijk thuisgestuurd 

gekregen. We zijn vereerd dat Viisi onderdeel mocht uitmaken 

van deze publicatie.



Waar transparantie allemaal toe kan leiden!

In de pers komen vinden we dus belangrijk en het is ook essentieel om onze impact te vergroten. Dat betekent dat we op basis van echte inhoud moeten 

overtuigen. Dat doen we enerzijds door onderzoek in opdracht te geven en Nederlanders te laten ondervragen over thema’s die wij relevant vinden. Anderzijds 

willen we aansluiting vinden met de wetenschap, daar waar het gaat om fundamentele zaken. We zijn dan ook trots dat we steeds vaker opgenomen worden in 

wetenschappelijke artikelen en boeken, en ook uitnodigingen krijgen voor congressen om het verhaal van Viisi te vertellen. De vermeldingen zijn veelal best 

practices op het gebied van Purpose, Organisatievorm, Beoordelen & Belonen en Performance Management.  

Op de volgende pagina een greep uit de vermeldingen in boeken, magazines en congressen.



Performance Management in een agile 

werkomgeving - Kilian W. Wawoe, Maud 

Schaapveld, Rutger Verbeet. Viisi wordt 

opgenomen als een best practice op het gebied van 

belonen, beoordelen en performance management. 

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het 

klassieke performance management dat bestaat 

uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van 

een oordeel in de vorm van een score en daaraan 

gekoppelde beloningsconsequentie. Het kost veel 

tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past 

niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar 

wat is het alternatief ?

Leiderschap in verandering - Anouk Brack. 

Viisi werd genoemd als voorbeeld van een 

bedrijf dat werkt vanuit een heldere Purpose. 

Dit boek geeft een uniek overzicht van recente 

waardevolle inzichten in leiderschapsontwikkeling 

en samenwerking. Anouk benoemt herkenbare 

problemen en de remedies ervoor. Dit boek 

werkt versterkend op je eigen inzicht, kracht en 

creativiteit. Dat maakt ‘Leiderschap in verandering’ 

een sparringpartner voor iedereen die effectief wil 

(aan)sturen in een veranderlijke omgeving.

How to Survive the Organizational Revolution 

- Ard-Pieter de Man. Viisi wordt genoemd als 

voorbeeld van een Holacracy. Zelf-organisatie, 

dynamische en extern georiënteerde structuren 

vervangen hiërarchische, voorspelbare en intern 

georiënteerde structuren. Business units en de 

matrix organisatie die de twintisgte eeuw hebben 

gedomineerd maken plaats voor nieuwe manieren 

van organiseren. Dit boek is de eerste complete 

‘gids’ waarin al deze nieuwe organisatievormen uit 

de informatie economie worden gepresenteerd.



Nieuw:  Viisi opgenomen in curriculum HvA

Per jaar begeleiden we meerdere studenten bij hun afstudeerscripties. Dit jaar ook een aantal 

studentengroepen, waaronder een groep van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). We 

hebben het samen voor elkaar gekregen dat het People First-verhaal van Viisi opgenomen 

gaat worden als praktijkonderdeel in het curriculum van de studie Human Resource 

Management. Hierover volgend jaar meer!

6. Spreken
Een holacratische organisatie draait om purpose en transparantie. Je legt zoveel mogelijk 

verantwoordelijkheid bij rollen in de organisatie. Hierbij is het belangrijk dat veel informatie 

voor veel mensen inzichtelijk is. 

Onze co-founders Frank, Hendrik, Hergen en Tom hebben zelf het idee van de invoering 

van Holacracy aangedragen. We hebben op 12 mei 2016 samen met Energized, een 

coachingsbureau dat helpt bij de implementatie van Holacracy, een kick-off gehouden met 

al onze Viisionairs en hen gevraagd of het hen werkbaar leek om met Holacracy te starten. 

Toen iedereen aangaf het te willen proberen, zijn we ermee gestart. Vervolgens hebben de 

co-founders de Holacracy Constitution ondertekend.

https://www.holacracy.org/constitution


Viisi Town Hall

Als aanvulling op de overlegstructuur van iedere cirkel, hebben we als team vaak 

overkoepelende thema’s die we willen bespreken. Zeker in het afgelopen jaar, waarin we 

allemaal op afstand van elkaar moesten werken, hebben we iedere donderdag tijd geblokt 

in onze agenda’s voor een online Town Hall deze relevante thema’s te bespreken. De 

Town Halls stonden vaak in het teken van onze gezamenlijke crisisaanpak, maar ook van 

belangrijke projecten waar cirkels aan werken. Daarnaast besteden we altijd aandacht 

aan het vieren van successen (de eerste klant voor een nieuwe adviseur, jubiliea etc.). Bij 

thema’s waar groepsbesluiten gewenst zijn, gebruiken we deze tijd voor het nemen van 

beslissingen.



Geparkeerd: Kwartaalrondes (Q-rondes)

Omdat we vaak wat meer te bespreken hebben dan alleen de dagelijkse gang van zaken binnen Viisi en 

altijd op zoek gaan naar diepgang, komen we normaliter elk kwartaal samen tijdens de Q-rondes. Deze 

rondes konden door de corona maatregelen niet doorgaan en daarom hebben we er andere, digitale 

manieren voor gevonden. Zo hebben alle cirkels hun kick-off van het jaar online gepresenteerd tijdens de 

wekelijkse Town Hall.

Blijvertje: ons bedrijfsmodel online en openbaar!

Onze volledige organisatiestructuur is te vinden in Glassfrog, de online software behorende bij de 

Holacracy-structuur. Alles wat daarin staat (cirkels, rollen, doelen, projecten en verantwoordelijkheden 

en wie deze heeft), is voor iedereen transparant en zichtbaar. Dus niet alleen voor onze Viisionairs, maar 

ook voor de buitenwereld. We hebben er bewust voor gekozen om ons bedrijfsprofiel binnen de Glassfrog-

software ‘openbaar’ te maken, omdat we onze manier van organiseren graag met de buitenwereld delen.

Aangezien onze rollen vaak wijzigen, plaatsen veel Viisionairs op hun LinkedInprofiel een link naar de 

Glassfrog-pagina waar iedereen direct inzicht heeft in de rollen die diegene op dat moment vervult - en ook 

wat er speelt binnen het bedrijf en wat relevant is.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/roles/8725329
https://app.glassfrog.com/organizations/3929


Geparkeerd: Holacracy Safari + XL

Vanaf 2019 geven we studenten, professionals, organisaties en bedrijven 

buiten Viisi de mogelijkheid om een kijkje in onze keuken te nemen tijdens 

een Holacracy Safari. Ondertussen hebben we meer dan 100 bedrijven op 

safari gehad en komen ook steeds grotere groepen langs. Voor die grote 

groepen hebben we de Holacracy Safari XL in het leven geroepen, een 

ochtendvullend programma dat begint met het bijwonen van een Tactical & 

Governance meeting, gevolgd door een presentatie over Holacracy bij Viisi 

Daarbij komen ook thema’s als het nieuwe belonen, equal pay, beoordelen 

en peer-to-peer feedback aan de orde. Door ons op deze manier open te 

stellen, groeien we op veel vlakken zelf door externe frisse blikken en het 

heeft een positief effect op onze employer branding. Het helpt ons vooral 

ook weer om onze manier van werken te promoten en dat is uiteindelijk 

waar we het voor doen. Helaas konden we door de coronamaatregelen in het 

afgelopen jaar geen bedrijven ontvangen. Wel delen we nog steeds veel van 

onze ervaringen met zelforganisatie online in verschillende podcasts, online 

conferenties en andere media (check voor een overzicht onze website).

Update:  Gekozen of roulerende Lead Link

Binnen Holacracy worden veel van de verantwoordelijkheden van een 

traditionele manager opgesplitst in de rollen Rep Link en Lead Link. We 

werken nu al twee jaar met gekozen en roulerende Lead Links. Deze worden 

volgens de officiële Holacracy-regels aangewezen door de Lead Link van de 

bovenliggende cirkel. Wij laten het aan de cirkel zelf om een geschikte Lead 

Link te verkiezen. Over de Rep Link werd bovendien ook al gestemd door 

de cirkelleden. Dit doen we vanuit de gedachte: hoe dichter je bij het vuur 

zit, hoe beter je hierover kunt beslissen. Op deze manier is wat ons betreft 

het holacratische systeem nog eerlijker en effectiever.

De Lead Link is verantwoordelijk voor het implementeren van de strategie, 

stellen van prioriteiten en bepalen van relevante metrics voor de cirkel. 

Alle cirkels hebben hun eigen metrics, die worden gerapporteerd door 

de verantwoordelijke rol. Verder zorgt de Lead Link ervoor dat de juiste 

mensen de juiste rollen vervullen, terwijl de Rep Link voornamelijk 

verantwoordelijk is voor het agenderen en oplossen van spanningen van 

zijn of haar cirkel die niet binnen de cirkel opgelost kunnen worden. In het 

onderdeel Luisteren leggen we het Lead Link-Rep Link mechanisme verder 

uit.  

https://www.viisi.nl/holacracy
https://www.viisi.nl/media/


Transparante Metrics 

Holacracy bevordert verdere transparantie door de 

gestructureerde manier waarop metrics in iedere Tactical 

Meeting besproken worden. Het doel is dat iedere 

Viisionair toegang heeft tot alle informatie in een bedrijf. 

Daarnaast kan iedereen op ieder moment in de meeting 

een ‘spanning’ op de agenda plaatsen. In Holacracy kan 

en mag iedereen in een meeting een tension, oftewel 

spanning, op de agenda zetten. De spanning van de 

ene persoon is daarbij niet belangrijker dan die van een 

ander. Tevens kan een spanning zowel positief, neutraal 

of negatief zijn. Een spanning is alleen het verschil 

tussen de huidige situatie en hoe het in de toekomst 

kan zijn. Dit systeem leidt er automatisch toe dat er veel 

meer informatie wordt gedeeld dan in een traditionele 

vergadering. 

 

Iedere cirkel heeft een aantal key metrics waar op 

gestuurd wordt. De belangrijkste metrics worden real 

time in dashboards op digitale schermen op kantoor 

getoond. De rol Metrics Designer is er speciaal voor om 

al deze informatie helder weer te geven.

Wat hier verder ook bij hoort is bijvoorbeeld dat iedereen 

binnen Viisi kan zien hoeveel leads we wekelijks binnen 

krijgen, waar ze vandaan komen, wat de omzet per 

week is, wat de jaaromzet is en wat de jaarlijkse kosten 

zijn. Zelfs de liquiditeitspositie van de organisatie is 

inzichtelijk voor iedereen.

Sinds een paar jaar verkiezen we bij Viisi de Lead 
Links van de verschillende cirkels. Niet helemaal 
volgens de Holacracy regels, maar wel nog 
democratischer. Anders krijg je toch nog een zekere 
mate van hiërarchie doordat bovenliggende cirkels de 
Lead Links aanwijzen. Zelf vind ik het een hele fijne 
manier om zo te werken, omdat je dan zeker weet dat 
de Lead Link van een cirkel ook echt gesteund wordt 
door de mensen die in de cirkel zitten. Onlangs werd 
ik zelf ook verrast door verkozen te worden als Lead 
Link van de Realising Dreams cirkel. Ik merk dat het 
prettig is om Lead Link rol periodiek te laten wisselen 
van persoon, omdat het goed is als er regelmatig met 
een nieuwe blik en een frisse zin weer naar deze rol 
wordt gekeken.

Myrthe Romeijn

https://blog.holacracy.org/holacracy-basics-understanding-tensions-98fc3c032acf
https://app.glassfrog.com/org/3929/roles/8902953


7. Luisteren
Een uitgangspunt was voor ons wat bekend geworden is als “Psychological 

Safety”. In het zogenaamde Project Aristotle deed Google onderzoek naar teams 

die topprestaties leveren. Wat bleek? Meer nog dan de samenstelling van het 

team, de capaciteiten van de teamleden, hun ervaring of de manier waarop het 

besluitvormingsproces is vormgegeven, bleek psychologische veiligheid (zie 

kader “Psychological Safety”) bepalend te zijn voor het succes van teams. 

Inspiratie: Amy Edmondson

Harvard Business School Professor Amy Edmondson onderzocht welke 

elementen in een team ervoor zorgen dat ze optimaal presteren. Ze kwam 

erachter dat teams die meer fouten maakten, succesvoller waren dan andere 

teams. Waarom? Omdat deze teams een omgeving creëren waarin mensen zich 

comfortabel voelen om risico’s te nemen, nieuwe ideeën in te brengen, vragen te 

stellen en eerlijke feedback te geven, zonder ervoor afgerekend te worden. Dit 

fenomeen is bekend geworden onder de noemer ‘Psychological Safety’.  

Bekijk Amy’s Ted Talk hierover > 

https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
https://www.youtube.com/watch?v=5ACo4JtDYU4&feature=youtu.be


Wat ons betreft vormt “Psychological Safety” ook de kern van luisteren. 

Als mensen zich veilig voelen, ontstaat de vrijheid om feedback te vragen 

en te geven. In een veilige omgeving word je bovendien voor je werk 

gewaardeerd. En dat werkt het best als collega’s elkaar permanent feedback 

geven. Deze zogenaamde horizontale “peer-to-peer-feedback” ontstaat in 

zelforganiserende structuren vanzelf.

In Holacracy is een mechanisme ingebouwd om te waarborgen dat onze 

Viisionairs altijd vragen kunnen stellen en feedback kunnen geven in hun 

eigen cirkel en in andere cirkels. De rol Rep Link is al even aan bod geweest 

in het kader van transparantie en informatiedeling. 

Ook bij het ‘luisteren’ in een organisatie, speelt de Rep Link een belangrijke 

rol. 

Kernrollen binnen Holacracy

De Rep Link is een van de kernrollen binnen Holacracy. Zo bestaan er vier 

kernrollen in iedere cirkel:

• De coördinerende rol (“Lead Link”) bewaakt de purpose en de strategie 

van de cirkel en wijst mensen toe aan rollen

• De afgevaardigde (“Rep Link”) vertegenwoordigt de belangen van de 

cirkel in de overkoepelende cirkel en rapporteert over de voortgang van de 

cirkel aan de organisatie. 

• De moderator (“Facilitator”) leidt de vergaderingen (Governance en 

Tactical meetings) van de cirkel en bewaakt de structuur en de tijd van 

deze overleggen.

• De secretaris (“Secretary”) notuleert de overeengekomen acties en 

projecten en plant de Governance en Tactical meetings van de cirkel en is 

verantwoordelijk voor de interpretatie van de Holacracy regels. 



De Rep Link maakt zowel deel uit van de subcirkel als van de bovenliggende 

cirkel. De Lead Link rol mag niet door dezelfde persoon worden vervuld als 

de Rep Link rol. Hetzelfde geldt voor de Lead Link rol in combinatie met 

de Facilitator rol. Een combinatie van die rollen zou een persoon namelijk te 

veel macht geven ten opzichte van de anderen in de cirkel en dit leidt tot de 

traditionele, hiërarchische structuur met managers.  

De Rep Link heeft – naast de rapportage van de metrics in de bovenliggende 

cirkel – expliciete verantwoordelijkheid om spanningen die in de cirkel 

naar boven komen en relevant zijn voor de bovenliggende cirkel, daar op de 

agenda te plaatsen en op te lossen. De Rep Link vertegenwoordigt daarbij de 

belangen van de andere rollen van de subcirkel. Voorbeelden van spanningen 

die dit jaar met een Rep Link zijn ‘meegenomen’ naar een andere cirkel zijn:

• De Smooth Operations cirkel zocht nieuwe collega’s en merkten op 

dat de startsalarissen misschien niet meer concurrerend genoeg waren 

om hypotheekacceptanten te vinden en binden. De Rep Link van 

Smooth Operations heeft dit op de agenda gezet van de Viisi Tactical 

(bovenliggende cirkel), waar ook de vertegenwoordiging van de People 

First cirkel deelneemt. Zij zijn vervolgens een onderzoek gestart en de 

salariscurve voor de Smooth Operation cirkel is aangepast. Tevens is er 

een ‘salarisrol’ toegevoegd aan iedere hoofdcirkel, zodat er vanuit de teams 

ook doorlopend gemonitord kan hoe concurrerend de salarissen zijn. Zo 

zorgen we ervoor dat we overal ‘radars’ hebben voor ontwikkeling in de 

markt en kunnen we tijdig aanpassen indien dat nodig is.



Uitgebreid: Cross Link rol
We merkten dat we nog sneller spanningen van cirkels op wilden lossen en 

zodoende hebben we de Cross Link rol in het leven geroepen. De Cross 

Link is anders dan een Rep Link, omdat deze rol direct in een andere 

cirkel deelneemt om de samenwerking en feedback-mogelijkheden tussen 

twee cirkels te verbeteren. Bijvoorbeeld, mede door het inzetten van de rol 

Crosslink Growth / Realising Dreams, die veel informatie over (online) 

klantgedrag inbrengt, is de nieuwe Welcome cirkel opgezet, waarin we 

zogenaamde ‘Rode loper’ projecten bedenken om onze klanten nog beter 

te verwelkomen bij Viisi. Door de Crosslink Happiness Factory / Growth 

is de samenwerking tussen de cirkels Happiness Factory en Growth 

verder verbeterd. Door actief in elkaars Tactical meetings deel te nemen is 

bijvoorbeeld een heel nieuw planningssysteem ontwikkeld. Klanten kunnen 

nu helemaal zelf een belafspraak plannen met één van onze adviseurs. Dit 

werd daarvoor allemaal per telefoon door Happiness Factory rollen gedaan 

aan de telefoon. Een tijdsbesparing van 10-15% voor deze cirkel. Dit was 

niet naar boven gekomen als we deze rol niet hadden gehad. Dit jaar hebben 

de meeste cirkels die samenwerking onderling Crosslink rollen opgesteld. 

Bekijk ze hier allemaal.

Voorbeelden van spanningen die dit jaar met een Cross Link zijn 

‘meegenomen’ naar een andere cirkel zijn:

• Zoals eerder aangegeven is het sinds het uitbreken van corona erg druk 

bij Viisi, de woningmarkt is mede door de lage hypotheekrente enorm 

in beweging en de werkdruk is in periodes echt hoog geweest. Door de 

Crosslink Growth / Realising Dreams werden de lijntjes tussen deze twee 

cirkels kleiner en kon er sneller ingegrepen worden als de werkdruk te 

hoog dreigde te raken. Bijvoorbeeld door bepaalde klanttypes tijdelijk 

dicht te zetten. 

https://app.glassfrog.com/org/3929/circles/54915
https://app.glassfrog.com/search?organization_id=3929&search=crosslink


Feedback op Rollen  
Omdat er geen mensen zijn die in functie boven je staan, is het zeer 

belangrijk om feedback ‘op de werkvloer’ te stimuleren. Daar waar het 

eigenlijk ook hoort. Wij merken dat we door onze dagelijkse Tacticals 

iedere dag goede feedback wordt gegeven. Het voordeel is dat we in die 

Tacticals feedback op rollen geven in plaats direct op de persoon. Dit maakt 

het geven van feedback laagdrempeliger. Je spreekt de rol namelijk aan op 

wat je van die rol verwacht. Daarbij komt dat, omdat je het dagelijks doet, 

veel spanningen, waar feedback ook toe behoort, nooit heel groot worden. 

Hetzelfde geldt voor het aangeven of oplossen van conflicten. 

Feedback vanuit CliftonStrenghts mindset

Bij het geven van feedback proberen we te werken vanuit de mindset van de 

CliftonStrengths: versterk je sterktes in plaats van je zwaktes. Als het niet 

helemaal lukt met de uitvoering van één van je rollen of je voelt je er niet 

meer prettig bij, dan kun je bijvoorbeeld een rol teruggeven aan de cirkel. 

Dat houdt dus in dat feedback nooit te zwaar is en eenvoudig is om om te 

zetten in actie om zo je eigen situatie (en die van anderen) te verbeteren. Je 

hebt op deze manier altijd een eerlijk gesprek, zonder dat je je zorgen hoeft 

te maken om je baan.



Feedback zonder ‘salarisruis’

Ons transparante salarismodel helpt ons hier ook bij, omdat je geen zorgen 

hoeft te maken dat feedback, het teruggeven of wisselen van rollen invloed 

heeft op je salarisontwikkeling. Ons salaris- en beoordelingsmodel gaat er 

vanuit dat:

• Iedereen even waardevol is

• Échte, eerlijke feedback pas gegeven wordt als je weet dat het geen enkele 

directe (bonus) of indirecte (promotie) financiële consequentie heeft 

• Salaris is eigenlijk slechts een vraagstuk van eerlijke verdeling en het moet 

Viisionairs de zekerheid bieden, dat ze nu en in de toekomst goed betaald 

worden

• Feedback van directe collega-Viisionairs (horizontaal) is waardevoller en 

effectiever dan van een teamleider of manager (verticaal)

Meer informatie over ons salarismodel vind je in het hoofdstuk Belonen.

Suggesties en invloed binnen je rollen 

In Holacracy hebben alle rollen een eigen purpose en eigen 

verantwoordelijkheden. Dat betekent dat je binnen de purpose en 

verantwoordelijkheden van jouw rollen volledig autonoom werkt. Je 

verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd en je mag zelf volledig 

bepalen hoe je jouw verantwoordelijkheden vervult. Iedere Viisionair heeft 

een uniek rollenpakket, zoveel mogelijk afgestemd op zijn/haar talenten en 

drijfveren.

Suggesties en invloed buiten je rollen 

De ‘Speeddate-methode’ die we voor het eerst hebben ingezet tijdens de 

ontwikkeling van het Viisi Salarismodel en later ook over Recruitment, 

gebruiken we nu vaker om feedback/input op te halen van alle 

Viisionairs; het is een snelle, effectieve manier om gebruik te maken van 

onze groepsintelligentie. Zo halen rollen regelmatig input op, zoals de 

Compensation Architect, de rol die verantwoordelijk is voor het bouwen 

en bijhouden van het Viisi salarismodel. We hebben onlangs besloten een 

salarisrol toe te voegen in iedere hoofdcirkel, zodat salarisontwikkelingen 

ook vanuit de teams bijgehouden kunnen worden.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/8271361


Vast onderdeel: Eisenhower Matrix

In Holacracy kan en mag iedereen in een meeting een tension, oftewel spanning, op de agenda zetten. De 

spanning van de ene persoon is daarbij niet belangrijker dan die van een ander. Tevens kan een spanning 

zowel positief, neutraal of negatief zijn. Een spanning is alleen het verschil tussen de huidige situatie en hoe 

het in de toekomst kan zijn. Om toch prioriteiten aan spanning te kunnen geven, werken veel cirkels met een 

categorisering op basis van de Eisenhower matrix.

De Compensation Guard rol binnen onze cirkel 
geeft mij de vrijheid en verantwoordelijkheid om 
spanningen die bestaan omtrent ons salarismodel op 
te lossen. Middels een uitvoerig marktonderzoek heb 
ik input geleverd aan de rol Compensation Architect, 
wat tot een eerste grote aanpassing heeft geleid van ons 
salarismodel. Op dit moment ben ik naar aanleiding 
van nieuwe “spanningen” bezig het model verder te 
perfectioneren. Ik kan mij niet voorstellen dat er veel 
ondernemingen zijn , waarbij er zo vertrouwd wordt 
op de input vanuit de teams zelf. Voor mij vergroot 
dit de betrokkenheid enorm en voel ik juist extra 
verantwoordelijkheid om in het belang van Viisi te 
handelen.

Fedor de Vries
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Good time management

Wat is nou écht belangrijk?

https://blog.holacracy.org/holacracy-basics-understanding-tensions-98fc3c032acf


De Eisenhower matrix, ook bekend als het Eisenhower 

model, Eisenhower schema of Eisenhower kwadrant is 

een veelgebruikt model binnen timemanagement en zet 

enerzijds urgentie en anderzijds belangrijkheid van taken 

en opdrachten tegen elkaar in het licht en het helpt om 

prioriteiten te stellen. Het model is ontworpen door 

Dwight D. Eisenhower en bestaat uit vier kwadranten. 

Bij Viisi hebben we elk kwadrant ook nog eens een letter 

meegegeven:

• belangrijk & urgent (A)

• belangrijk & niet urgent (B)

• niet belangrijk & urgent (C)

• niet belangrijk & niet urgent (D)

Door een overweging te maken of een taak of opdracht 

binnen één van deze kwadranten thuishoort, is het 

gemakkelijker om prioriteiten te stellen, taken over te dragen 

of te delegeren aan een ander of het in een planning op te 

nemen.

Tijdens onze tactical meetings benoemen we de spanning 

die begint met een Eisenhower letter. ‘Wat heb je nodig’ is 

bij elke spanning de vraag die gesteld wordt aan de persoon 

die de spanning inbrengt. Het doel is niet om consensus 

te vinden, maar om elke spanning van een rolhouder 

één voor één op te lossen volgens een vaste structuur. 

Introverte personen komen zo veel eerder aan het woord en 

vergaderingen worden niet meer ‘ge-hijacked’ door ego’s.



Conflict oplossen

De meeste conflicten worden al opgelost door het opvoeren van spanningen 

in daily tacticals. De structuur zorgt ervoor dat er niet veel conflicten zijn, 

omdat je er meestal vroeg bij bent. Als er toch conflicten of ongewenste 

situaties ontstaan waar iemand zelf niet uitkomt, hebben we verschillende 

rollen waar een Viisionair naar toe kan gaan, afhankelijk van de ‘zwaarte’ 

of aard van het conflict. Per categorie steeds een linkje naar een voorbeeld: 

Buddy, Werkdruk Distributor, Coach, Vertrouwenspersoon en Career 

doctor.

• Bij structureel teveel stress - De Coach. Voor het stimuleren van een 

hoge happiness factor en een laag stresslevel, bij onze Viisionairs, hebben 

we een aparte rol: de Coach. Verantwoordelijkheden van de Coach zijn 

bijvoorbeeld het aanspreken van de Lead Link als de workload van een 

Viisionair hoger is dan afgesproken of wenselijk is. 

• Bij structureel een lage happiness - De coach en de career doctor. Als 

een Viisionair ontevreden is over zijn of haar werk – en het niet zelf kan 

oplossen door een rol terug te geven of rolverantwoordelijkheden aan 

te passen – kan de Viisionair naar de coach of de career doctor toe. De 

coach treedt dan op als bemiddelaar bij eventuele conflicten en kijkt met 

de Viisionair naar mogelijke andere oplossingen. Het kan ook voorkomen 

dat er samen geen goede oplossing wordt gevonden en dan is er de rol 

career doctor die de Viisionair begeleidt bij een oriëntatieproces buiten 

Viisi. In het onderdeel Zorgen vertellen we je meer over het beleid voor 

Viisionairs met teveel stress of een lage tevredenheid.

• Bij andersoortige conflicten of ongewenste situaties, zowel op de 

werkvloer als daarbuiten, kan de Viisionair altijd terecht bij de 

rol Coach of Vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft 

expliciet de verantwoordelijkheid om Viisionairs die een beroep op 

haar doen op te vangen en advies te geven. We willen zoveel mogelijk 

platformen aanbieden die kunnen bijdragen aan de overall ‘happiness’ 

van de Viisionairs. De rolvervuller van vertrouwenspersoon heeft 

een externe cursus gevolgd over de verantwoordelijkheden van een 

vertrouwenspersoon binnen een organisatie. 

Zie voor meer informatie over de stress- en happiness factor in het 

hoofdstuk ‘Balans vinden’.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/10036642
https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/9097992
https://app.glassfrog.com/roles/8139920
https://app.glassfrog.com/roles/8174571
https://app.glassfrog.com/roles/8341771
https://app.glassfrog.com/roles/8341771


8. Bedanken
Succes maak je samen

Wij geloven dat ons succes vooral een teamprestatie is, en daarom vieren we 

het succes ook altijd met zijn allen, in de teams of als volledig bedrijf. Waar 

we eerst nog één omzetdoel gekoppeld hadden aan een teambonus - ter 

hoogte van een dertiende maand - hebben we dit jaar de dertiende maand 

losgekoppeld van een target en deze wordt vanaf volgend jaar meegenomen 

als vast onderdeel van onze nieuwe benefit shop, waarin Viisionairs een deel 

van hun arbeidsvoorwaarden flexibel kunnen besteden. Targets zullen bij ons 

altijd in dienst van onze purpose, en niet andersom. Natuurlijk organiseren 

we, al is het nu bijna altijd online, allerlei events, van een digitale Bierproeverij 

tot diverse spelletjesavonden. Omdat het gezellig is, maar ook bedankje voor 

elkaar.



Felicitaties

De consultants ontvangen een fles champagne, wanneer zij voor het een 

klant van hypotheekadvies hebben voorzien. Proost! Verder zijn er dit jaar 

regelmatig voor cirkels momenten geweest die gevierd werden. Ook hebben 

we maar liefst zeven vijf-jarige jubilea gevierd! En wel die van Annelieke, 

Deni, Arjen, Jaap, Jeroen, Mike en Sonia!

Online spelletjesavonden

Nu onze offline borrels, uitjes en events grotendeels niet door kunnen gaan, 

organiseren onze Borrelaars regelmatig online spelletjesavonden. Iedereen 

ontvangt op de dag van het event een borrelpakketje toegestuurd, zodat alle 

Viisionairs goed voorbereid de spelletjes kunnen beginnen. Een op maat 

gemaakte pubquiz, zoek- en tekenspelletjes (hilarisch, ook voor Viisionairs 

met kinderen), van alles passeert de revue.

Eigenlijk is persoonlijke waardering ingebakken in Holacracy, want is het 

geen geweldig compliment dat we zelf het rollenpakket samenstellen die het 

best bij ons past? Lees hier ook meer over in het hoofdstuk Ontwikkelen.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/10046332


9. Ontwikkelen
In de Culture audit van 2019 legden we uitvoerig uit hoe Holacracy bij Viisi 

wordt toegepast (zie hier) en we voegen dit jaar nog een aantal achterliggende 

motivaties toe van de keuzes die we maken om iedereen vrij en autonoom zijn/

haar talenten te laten ontwikkelen, en te streven naar maximale teamprestaties. 

Want samen bereik je nou eenmaal het meest.

In alles wat we doen, richten we ons op een werkplek waarin waarin intrinsieke 

motivatie volop de ruimte krijgt. Een omgeving waarin collega’s aan de beste 

versie van zichzelf kunnen werken en samen vanuit hun eigen sterktes aan de slag 

gaan en elkaar helpen – dat leidt tot topprestaties.

Inspiratie: Daniel Pink

Voor simpele reproductieve taken werkt geld als beloning geweldig, echter voor 

meer complexe taken waarbij conceptuele en creatieve vaardigheden aangeboord 

moeten worden, werkt geld als beloning niet. Om mensen te motiveren moet ze 

voldoende verdienen (om niet aan geld te hoeven denken) en een bepaalde mate 

van Autonomy, Mastery en Purpose hebben.

https://www.viisi.nl/werken-bij-viisi/viisi-eerste-op-lijst-best-workplaces-nederland/
https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&feature=youtu.be


Mastery - Talentontwikkeling

Wij hanteren bewust geen ‘design and plan’-manieren voor persoonlijke 

ontwikkeling, zoals het uittekenen van een gestructureerd doorgroeitraject 

voor iedere Viisionair, maar de aanpak is veel meer ‘agile’ en ligt in hun eigen 

handen en in het team zelf. Holacracy als zelf-organisatiemodel helpt daarbij 

omdat iedereen zelf bepaalt hoe zij het werk uitvoeren en rollen kunnen 

laten aansluiten op hun talenten. Door rollen bewust klein te houden, kan 

iedereen eenvoudig een nieuwe rol oppakken uitproberen. De rollen die 

niemand leuk vindt, worden binnen het team ook verdeeld, zodat de balans 

voor iedereen klopt. Viisi zet onder andere het CliftonStrengths assessment 

van Gallup in om mensen te helpen bij het ontdekken en inzetten van hun 

talenten in hun werk. 

Inspiratie: CliftonStrenghts assessment

“Doe jij iedere dag waar jij het meeste energie van krijgt?” 

Onderzoeksbureau Gallup ontdekte dat veel mensen daar ‘nee’ op 

antwoorden. Ze gingen met succesvolle mensen over de hele wereld in 

gesprek en concludeerden dat de mate waarin je je talenten kwijt kunt 

in je werk, bepalend was voor je succes en voldoening. Op basis van die 

informatie ontwikkelden zij een methode die je helpt ontdekken wat je 

talenten zijn en hoe je deze bewuster kunt gebruiken in je werk. Deze 

methode noemen zij de CliftonStrengths assessment.



Sinds we zijn gestart met Holacracy als besturingssysteem voor onze 

organisatie is er iets veranderd aan onze Viisionairs. Iedereen is ondernemer 

geworden: ondernemer in zijn of haar rollen. En dat geeft ze heel veel 

vrijheid om op hun eigen manier een bijdrage aan de purpose van Viisi te 

leveren en om juist die rollen op zich te nemen waar ze zelf gelukkig van 

worden. Zo worden eigenlijk alle grenzen opgeheven die er in traditionele 

organisaties zijn aan doorgroeien (verticaal schuiven) of van afdeling 

veranderen (horizontaal schuiven).

Ontwikkeling is daarom inherent aan Holacracy. Hier zijn geen ‘design 

and plan’-manieren meer voor nodig, zoals het uittekenen van een 

gestructureerd doorgroeitraject voor elke functie, maar de aanpak is veel 

meer ‘agile’ en ligt in de handen van onze Viisionairs zelf. 

Variatie in rollenpakket 

In een traditionele organisatie is het de verantwoordelijkheid van de 

leidinggevende of de manager om te zorgen dat iemands takenpakket 

gevarieerd is en iemand steeds weer uitgedaagd wordt. In Holacracy 

is dit niet het geval. Onze Viisionairs hebben zelf de keuze om het 

ondernemerschap te pakken om hun eigen rollen te creëren en vorm te 

geven. 

Natuurlijk word je hier wel in begeleid als je dit nog lastig vindt of als 

Holacracy nieuw voor je is. Daarom hebben we zowel een Holacracy 

Coach waar je terecht kunt voor vragen en die je op de achtergrond kunnen 

coachen als je ergens tegenaan loopt. 

https://app.glassfrog.com/org/3929/roles/8271552
https://app.glassfrog.com/org/3929/roles/8271552


Binnen Viisi kun je dus in grote mate je eigen rollenpakket samenstellen. 

Je kunt zelfs een rol of meerdere rollen ‘teruggeven’ aan de cirkel als die 

verantwoordelijkheden niet goed bij je passen. Maar je kunt natuurlijk ook 

juist een nieuwe rol creëren met verantwoordelijkheden die je zelf op wilt 

pakken pakken en daarbij aangeven dat je het graag zelf zou willen doen. De 

Lead Link kan jou dan aan de rol toewijzen. Zo is je takenpakket helemaal 

niet statisch meer, maar iets dat, regelmatig aangepast kan worden.

Viisionairs zijn in die zin dus vrij om zich te ontwikkelen, zolang dit in 

eerste instantie binnen de relevante cirkel van toegevoegde waarde wordt 

gezien; Uiteindelijk werk je samen richting de purpose van je cirkel.

Zo hebben bijvoorbeeld Arjen, Deni en Jaap hun felbegeerde FFP-diploma 

behaald en Esmee heeft in 2019 haar CliftonStrenghts rol verder kunnen 

verdiepen. Mede door haar ontwikkeling heeft Viisi voor het vierde jaar op 

rij weer het Nationale Keurmerk Talentontwikkeling ontvangen!

Sinds vorig jaar vervul ik samen met enkele andere collega’s binnen Viisi 
de rol ‘Moviestar’. Dit houdt in dat we voor (potentiële) klanten of 
geïnteresseerden korte informatieve filmpjes (de ‘Viisi Hypotheek Tips’) 
opnemen over diverse hypotheekthema’s. We schrijven zelf de scripts en 
staan vervolgens een aantal uur voor de camera van onze ‘Moviemaker’ 
Gijs om het zo goed mogelijk op beeld te krijgen. Dit gaat uiteraard niet 
zonder slag of stoot en ik denk dat er inmiddels al flink wat bloopers 
gemaakt zijn, maar het is heel erg leuk om te doen en de reacties uit mijn 
omgeving zijn super positief !

Dit jaar heb ik deel uitgemaakt van ons Crowdfunding team. We willen 
graag groeien op een verantwoorde en groene manier om de financiële 
wereld transparant en eerlijk te maken. Dit vond ik zo’n tof project dat 
we hard gewerkt hebben om de behaalde €897.997,- op te halen. Door 
middel van Social Media posts, kerstkaarten, brainstormsessies, veel 
creativiteit en teamwork zijn we tot dit prachtige resultaat gekomen. Ik 
ben erg trots op het deel wat ik hiervan heb mogen uitmaken en ik kan 
niet wachten om onze nieuwe Viisionairs te ontmoeten!

Roxy van Dijk Nancy Brussel



Ondernemerschap stimuleren

Eind 2016 zijn we onze eigen incubator gestart, genaamd Viisi Labs. 

Motivatie was om intrapreneurship bij Viisi te stimuleren. We hebben echter 

geleerd dat er geen blauwdruk bestaat voor de ontwikkeling van nieuwe 

ideeën. We denken nog steeds vaak ‘Het moet mogelijk zijn om dit anders te 

doen?’, ‘Waarom houden organisaties zich ergens aan, ook al ligt het voor de 

hand dat dit beter kan?’ Dit leidt ook nog steeds tot de conclusie: ‘Ok, dan 

gaan we het gewoon zelf doen!’. We hangen er alleen geen vast proces meer 

aan. Zo is de ontwikkeling van Viisi Makelaardij en van de Holacracy Safari’s 

(lees hier meer over in het onderdeel Spreken) veel meer organisch gegaan, 

en er zijn ook ideeën die buiten Viisi worden opgestart.

Stimuleren van optimale ontwikkeling 

Ontwikkeling is een thema dat wij binnen Viisi vanaf de eerste dag dat je 

hier start erg belangrijk vinden. Dat zie je terug in het beleid dat we hiervoor 

opgezet hebben. 

Vast onderdeel: Team inwerken 

Nieuwe Viisionairs starten in ons Onboardingsprogramma (zie hoofdstuk 

1. Werven & Verwelkomen). Om de nieuwe Viisionairs vanaf het begin 

goed te begeleiden en te coachen, hebben we een speciaal team van 

inwerkcoaches. Zij geven (klassikale) trainingen en individuele ‘on-the-job’-

feedback. Op die manier kunnen we voldoende persoonlijke aandacht geven 

en kunnen onze nieuwe Viisionairs snel leren en zichzelf snel ontwikkelen. 

We werken met de 70-20-10 mindset in ons achterhoofd.

Voor de nieuwe Viisionairs die als hypotheekadviseur starten is er een 

gestructureerd opleidingstraject van twee jaar, waarin ze stapsgewijs opgeleid 

worden om klanten goed te kunnen adviseren. De taken worden gedurende 

de twee jaar steeds uitgebreider en ingewikkelder en de consultants krijgen 

gedurende de periode steeds meer verantwoordelijkheid. Veel wordt 

geleerd ‘on-the-job’ en wordt aangevuld met de (deels wettelijk verplichte) 

vakinhoudelijke opleidingen die ze behalen via onze Viisi Academy (zoals 

WFT Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet). 

Sinds april 2019 werk ik met veel plezier voor Viisi als 
hypotheekadviseur. Naast het feit dat ik starters, expats en doorstromers 
adviseer voor het kopen van hun eerste of tweede woning ben ik ook 
actief als ondernemer. Samen met twee oud-collega’s heb ik Eye For 
Improvement (EFI) opgericht. EFI adviseert en begeleidt organisaties 
op het gebied van generatiemanagement middels interactieve (digitale) 
workshops en verandertrajecten, onderwerpen die veel raakvlakken 
hebben met Viisi Insights. Vandaar dat we geregeld ideeën met elkaar 
uitwisselen en kijken hoe EFI en Viisi Insights elkaar kunnen versterken 
als samenwerkingspartner.Brent van Huizen

https://www.youtube.com/watch?v=t6WX11iqmg0&feature=youtu.be


De Viisi Academy en het opleidingsbudget

Voor de vakinhoudelijke opleidingen op financieel gebied hebben wij onze 

eigen Viisi Academy. Een digitaal leerplatform, waarin we in samenwerking 

met het bedrijf Hoffelijk Financieel allerlei opleidingen kunnen aanbieden. 

Via e-leerlijnen word je stapsgewijs door een module geleid, worden je 

vragen nagekeken, krijg je persoonlijke feedback en kun je jouw examen 

inplannen.

Verder kun je online allerlei masterclasses volgen en krijg je geregeld 

vragen om steeds weer up-to-date te zijn over de ontwikkelingen in de 

markt. Iedereen die dat wil kan daar opleidingen volgen, ook als je het 

voor je werkzaamheden niet direct nodig zou hebben, maar het meer uit 

persoonlijke interesse is.

Om het volgen van opleidingen verder te stimuleren, vergoeden wij als 

organisatie alle opleidingskosten volledig. Dit geldt ook voor opleidingen 

die buiten de Viisi Academy vallen. Je beslist samen in je cirkel wie wat 

gaat doen. Zie ook Variatie in rollenpakket. Daarnaast is het volgen van 

opleidingen een vast onderwerp in onze ontwikkelingsgesprekken.

Interne opleiders 

We geven intern geregeld scholingen. Per expertisegebied hebben we een 

rol die een of meerdere personen vervullen. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het delen van hun kennis met collega’s door vragen te 

beantwoorden en scholingen te geven. Op die manier hebben we ook 

die verantwoordelijkheid gedistribueerd in de organisatie. We hebben in 

de Realising Dreams-cirkel bijvoorbeeld een “Medici expert”-rol en een 

“Expert variabele beloning”-rol die alles afweten van die specifieke gebieden. 

Vaak worden Viisi Town Halls gebruikt voor het geven van scholingen die 

voor alle Viisionairs interessant en relevant zijn. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld 

weer scholingen gehouden over Duurzaamheid, het adviseren van 

Ondernemers en het gebruik van Linkedin.



Peer-to-peer-feedback vervangt traditioneel beoordelen
De ontwikkelingsgesprekken zijn sinds dit jaar verder verbeterd. Veel van 

de echte ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken vinden realtime plaats 

in de Tactical meetings van de cirkels. De beoordeling van prestaties wordt 

als collega’s onderling in de teams besproken, daar waar het echte werk 

plaatsvindt.

Veel gebeurt vanuit onze Golden Rule: Behandel anderen zoals jezelf 

behandeld wil worden. Dus vanuit die mindset geef je automatisch 

feedback aan anderen. Eerder in deze Culture Audit schreven we al over 

hoe ons salarismodel, onze Tactical meetings onze rollenstructuur (Buddy, 

Werkdruk Distributor, Coach, Vertrouwenspersoon en Career doctor.) 

worden ingezet om eerlijke feedback te stimuleren. 

Omdat onze teams zelf hun doelen stellen, en daar rollen met expliciete verantwoordelijkheden bij bedenken en 
omdat ze zelf verkiezen wie die rollen verdeelt, kunnen teamleden elkaar daar eenvoudiger op aanspreken. Feitelijk 
spreken we met elkaar over wat eenieder van de rollen verwacht. Zo scheiden we de persoon van de beoordeling. Dat 
creëert een veilig gevoel.

Marc-Peter Pijper

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/10036642
https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/9097992
https://app.glassfrog.com/roles/8139920
https://app.glassfrog.com/roles/8174571
https://app.glassfrog.com/roles/8341771


10. Zorgen
Zorgen gaat wat ons betreft verder dan korte termijn oplossingen. Ja, je bent er 

voor elkaar als het even tegen zit, maar Zorgen gaat juist altijd uit van de lange 

termijn. Zorgen is zekerheid bieden, weten dat je altijd rugdekking hebt en het 

daarom ook automatisch geeft (Golden Rule). Die basis zorgt ervoor dat ‘De 

meeste mensen deugen’ :)



Workload okay?

Verder vragen we ook elke dag aan elkaar of de workload nog okay is. 

Dat klinkt misschien als een simpele vraag, maar het is soms best lastig 

om na te denken over de hoogte van je werkdruk. Zeker als je diep in je 

werkzaamheden verwikkeld bent. Toch is dit een moment waarop we 

onszelf even uit die flow halen en reflecteren op hoe we ons nu werkelijk 

voelen. We denken dan ook na over het verschil tussen werkdruk in 

hoeveelheid werk, en de gevoels-werkdruk. Bij Viisi maken we gebruik van 

de Eisenhower-matrix (het werken met A-, B-, C- en D-thema’s) om aan te 

geven hoe dringend en belangrijk bepaalde taken zijn. We leggen de matrix 

verder uit in het hoofdstuk Luisteren.  

Eat the frog

Vorig jaar toegevoegd en nu een vast element in onze dagelijkse checklist: 

“Eat the frog”. Jawel, bij Viisi eten we elke dag een kikker. De actie is 

gebaseerd op het boek Eat that Frog! van Brian Tracy.

Kort samengevat gaat het erom dat wanneer je elke dag begint met het doen 

van iets waar je tegenop ziet, de rest van de dag alles mee zal vallen.

Zijn theorie komt van een simpele quote van Mark Twain: “Als je elke dag 

begint met het eten van een levende kikker, dan zal de rest van de dag een 

makkie zijn.” Gelukkig laten wij die levende kikker achterwege. 

Tot nu toe werkt dit simpele checklist-item erg goed. Als het wordt 

aangestipt, staat iedereen even stil bij iets waar hij of zij tegenop ziet en die 

dag nog zou moeten oplossen.



Door het te bespreken kunnen collega’s ook feedback geven of oplossingen 

bieden. Het komt ook wel eens voor dat kikkers geruild worden. Wat voor 

jou een kikker is, is dat voor mij bijvoorbeeld niet. Zoals het sturen van een 

moeilijke email naar iemand, of het wegwerken van een lijstje met kleine 

taken die je steeds uitstelt. Het geeft bovendien de gelegenheid om later 

in de meeting een te vragen om hulp. Vooral dat laatste helpt ons kikkers 

ook echt op te eten. Structureel lossen we dat ook op om wel eens rollen te 

wisselen of verder uit te splitsen.

Getting Things Done

Verder hebben we de rol Getting Things Done. Deze rol geeft Viisionairs 

handvatten voor hoe ze efficiënter kunnen werken en hierdoor hun 

workload beter kunnen managen. De eerder beschreven Eat the Frog 

methode is bijvoorbeeld door deze rol voorgesteld en ingevoerd. Maar 

ook de Zero-email regel laat Viisionairs met een nóg voldaner gevoel een 

werkdag afsluiten: aan het einde van de dag een half uur de tijd nemen om je 

inbox op 0 te zetten. Dit doe je door simpele mails te beantwoorden, grotere 

project-mails te archiveren en handige labels te gebruiken.  

Als Viisionairs werkdruk ervaren, op welke manier dan ook, dan zoeken we 

met z’n allen naar een goede oplossing. Niet alleen voor de lange termijn, 

maar juist ook voor de korte termijn. Je kunt in een meeting een spanning 

op de agenda zetten, of iemand anders kan het doen door een spanning op 

te brengen die bijvoorbeeld luidt “Kan ik je ergens mee helpen?” Op die 

manier blijft de verdeling van het werk zo optimaal mogelijk.

Dagelijks bespreken we onze kikkers, 
tenminste als je er eentje hebt. Het is fijn 
om dit te delen, omdat je dan input kunt 
krijgen waardoor je kikker makkelijker 
op te eten is. Ik probeer mijn kikker 
al op te hebben voor onze dagelijkse 
meeting. Het is een stok achter de deur 
en je kunt de rest van de dag rustiger je 
andere werk afmaken.

Maarten van Gelder

https://app.glassfrog.com/org/3929/roles/10352992


Update: Balans vinden 

We weten uit ervaring en feedback dat met name tijdens het eerste half 

jaar bij Viisi, collega’s het waarderen om een vast ritme te hebben voor 

gesprekken met de Coach en Buddy. Zo weet je altijd wanneer er tijd voor 

je vrijgemaakt wordt en is er gegarandeerd even persoonlijke aandacht voor 

je. Het ritme van de gesprekken is bij ons afhankelijk van hoe lang je al in 

dienst bent en ziet er als volgt uit: 

• wekelijks: in de eerste werkmaand

• tweewekelijks: maand 2 t/m maand 7 

Daarna is die structuur losser, want Viisionairs weten zelf gebruik te maken 

van de eerder genoemde rolstructuur (Buddy, Werkdruk Distributor, Coach, 

Vertrouwenspersoon en Career doctor) om hun thema’s op te lossen. We 

werken dat eerste half jaar met de volgende structuur als houvast voor de 

gesprekken:

• De happiness-factor geeft aan (op een schaal van 1 tot 10) hoe tevreden je 

bent met het werk dat je doet en daarnaast met Viisi als organisatie. 

• De stress-factor (schaal van 1 tot 10) geeft aan hoeveel werkdruk of stress 

je ervaart. De stressfactor is een combinatie van je werk en privésituatie. 

Wanneer je thuis veel stress ervaart neem je dit nou eenmaal mee naar je 

werk. Voor ons is dit in de basis belangrijk om te weten (we zijn uiteraard 

niet uit op details als delen niet gewenst is), omdat je dan wellicht op je 

werk wat meer ondersteuning van nodig hebt. 

Je ziet bij Viisionairs die nog niet zo lang gestart zijn dat ze soms wat moeite 

hebben met de balans vinden voor het studeren voor WFT, één van de 

vereiste diploma’s voor sommige vakgebieden. Dat levert dan vaak wat meer 

druk op en benoemen dat dan ook vaak. In het afgelopen jaar zie je ook 

dat de stress wat hoger kan liggen en de happiness wat lager omdat collega’s 

online (dus thuis) worden ingewerkt, er eventueel kinderen zijn die ook 

thuisonderwijs kregen en dit brengt gewoon wat meer druk met zich mee. 

In deze gesprekken wordt doorgevraagd op deze thema’s en samen naar 

oplossingen gezocht.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/10036642
https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/9097992
https://app.glassfrog.com/roles/8139920
https://app.glassfrog.com/roles/8174571
https://app.glassfrog.com/roles/8341771


Even uit balans? 

Wanneer een Viisionair dreigt vast te lopen, wordt dit: 

• Snel gesignaleerd door onze dagelijkse overlegstructuur.

• Afhankelijk van het gebied waarop de Viisionair dreigt vast te lopen, 

wordt een verschillend traject gestart. 

Bij een hoge stressfactor 

Als het erom gaat dat iemand teveel stress ervaart, wordt er met de Coach in 

eerste instantie een wekelijks coachingsmoment ingepland. 

Die coachingsmomenten noemen we “updates” om het laagdrempelig te 

houden en ook om aan te geven dat het een moment is om even tot rust 

te komen en te bespreken hoe je er op dat moment voor staat. Tijdens de 

updates wordt besproken hoe het ervoor staat met de stress-factor en bij een 

(te) hoge score analyseert de Coach samen met de Viisionair waar de stress 

vandaan komt. 

Een van de opdrachten die de Viisionair kan krijgen is een week lang 

situaties bijhouden waarin hij of zij merkt veel stress te ervaren. Vervolgens 

worden die situaties samen besproken om wordt gekeken hoe dat anders 

aangepakt kan worden (wat is het gedrag, gevoel, gevolg?). Het kan ook 

voorkomen dat er qua werkverdeling tijdelijk een aanpassing moet komen. 

Dan stemt de Coach de aangepaste lagere “workload” af met de rolhouder 

verantwoordelijk voor de werkverdeling, zoals bijvoorbeeld de “lead link” en 

“workcoach”. Wanneer het stressniveau van de medewerker is gedaald, wordt 

de frequentie van de coachingsmomenten weer afgebouwd. 

Afhankelijk van de situatie kan naast het coachingstraject met de 

Coach een gesprek worden gepland met onze werkvermogenspecialist. 

Een externe persoon aangesloten bij onze arbodienst ENRGY. 

De werkvermogenspecialist kan vanuit haar expertise een 

onafhankelijke inschatting geven over eventuele aanvullende hulp voor de 

Viisionair of dat coaching op het werk voldoende is. Die inschatting wordt 

gemaakt op basis van een vragenlijst en een individueel gesprek. 



Bij een lage happiness factor 

Als blijkt dat een Viisionair een te lage happiness factor heeft, vragen we in 

het gesprek wat de happiness factor een 9 of 10 zou maken. Wanneer blijkt 

dat iemand het werk inhoudelijk niet leuk genoeg meer vindt, maar ook niet 

goed weet wat hij of zij wel leuk vindt, wordt er een traject met de career 

doctor gestart. Dit traject bestaat uit tweewekelijkse gesprekken waarin de 

Viisionair gecoacht wordt om zijn of haar passie te (her)ontdekken. 

Bij lekker weer wordt zo’n gesprek al wandelend in het park gedaan. 

Vragen die de career doctor dan bijvoorbeeld aan de Viisionair stelt is ‘wat 

was je meisjes-/jongensdroom?’, ‘waar ga je automatisch harder van lopen 

(“flow”)?’ of ‘wat voor werk zou je doen als Viisi niet zou bestaan?’ 

Zo hebben een aantal Viisionairs gebruik gemaakt van een loopbaancoach 

om beter grip te krijgen op hun persoonlijke purpose. Dit wordt overigens 

volledig vergoed door Viisi, omdat het wat ons betreft valt onder het thema 

Ontwikkelen. Alles vanuit de People First gedachte: Beyond Employment, 

finding your passion.

Blijvertje:  Happy workplace  
                (ook in tijden van corona!) 

Om ervoor te zorgen dat iedereen alle middelen heeft om goed te kunnen 

werken, is er bij Viisi een rol ‘Happy workplace’. Deze rol heeft als purpose 

het ‘zorgen voor een optimale fysieke werkomgeving voor alle werknemers 

binnen de organisatie’. Van kantoorbenodigdheden tot lunchsuggesties 

en van inrichten van stilteruimtes tot verzorgen van muziek tijdens de 

lunch: voor deze wensen kun je bij deze rolvervuller terecht! Het afgelopen 

jaar stond vooral in het teken van een Happy ‘Home’ Workplace, dus het 

was alle zeilen bijzetten om voor iedereen de optimale thuiswerkplek te 

regelen. Een thuiswerkplek sponsort Viisi sowieso, maar we hebben ook 

een thuiswerkvergoeding geïntroduceerd. Deze maandelijkse vergoeding is 

ervoor om bijvoorbeeld een betere internetverbinding te nemen, verhoogde 

stookkosten te dekken etc. Alles om de thuiswerkplek zo optimaal mogelijk 

te maken.

https://app.glassfrog.com/roles/10047168


Helaas: Geen Skireis 2020...

Gelukkig hebben we de foto’s van 2019 nog. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet...

What goes up...



Sponsoring...ook hier People First

Ookal zijn de meeste wedstrijden niet doorgegaan vanwege Corona, de 

sponsorship van ons eigen Viisi team en dat van individuele Viisionairs 

blijft doorgaan. We sponsoren bijvoorbeeld het voetbalteam van Ricardo, 

Hendrik, van het zoontje van Jeroen en het team van Andrew (met nieuwe 

logo!). En, daar komt ook hopelijk ook Jaap’s basketbal team nog bij en gaan 

we een bijdrage leveren aan het Timmerdorp in Castricum, waar Margy in 

de organisatie zit, fingers crossed dat dat de volgende keer gewoon weer door 

kan gaan.

Het Viisi voetbalteam van Viisionair Ricardo!Het Viisi voetbalteam van Viisionair Hendrik... met clubhond! Het Viisi voetbalteam van Jeroen’s zoontje!

http://www.timmerdorpcastricum.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=KJaTRYkf53k&feature=youtu.be


Viisi Hardlopers

Hoewel de jaarlijkse evenementen als de Finance Run, Rotterdam 

Marathon en CPC run in Den Haag niet of in gereduceerde vorm 

door konden gaan, vonden de Viisi Hardlopers elkaar op Strava. 

Door elkaar trouw kudo’s te geven, motiveerden we elkaar om door 

te blijven gaan!

De Viisi Ommetje app

En toen was er gelukkig ook nog de Ommetje app. Door de app 

konden we op een leuke manier samen wandelen, zonder dat we op 

de dezelfde locatie zijn. Zo motiveren we elkaar om dagelijks een 

Ommetje te maken. Met al dat thuiswerken zit je vaak lange tijden 

stil en een wandeling maken is dan extra belangrijk voor je fysieke en 

mentale gezondheid. Je krijgt meer productiviteit en energie na het 

lopen van een Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en verbetert 

het je creativiteit. Een win-win situatie wat ons betreft!



Gepauzeerd: Stoelmassage

Naast gezonde inspanning is ontspanning ook belangrijk. Daarom kwam 

voor corona onze huismasseur, Ivar van The Office Spa, elke twee weken op 

ons hoofdkantoor langs om onze Viisionairs een ontspannende stoelmassage 

te geven. Soms geeft hij zelfs ook nog wat mindfulness-tips mee, zodat 

we ook in de tussenliggende periode vaker de ´flow´ status bereiken. Ook 

waren we in Kantoor Utrecht gestart. Maar helaas, alles is gepauzeerd, tot de 

RIVM richtlijnen het weer toelaten.

Nieuw:  Yoga time bij Viisi

Maar gelukkig was er toen desk-yoga! Iedere week biedt Mariet Verhagen 

van Yoga Op De Zaak online yoga-sessie. Een laagdrempelig manier om 

yoga te beoefenen; deelname kan gewoon in werkkleding, terwijl je op je 

bureaustoel zit. Het was vanaf de eerste sessie een succes. We merkten dat 

Viisionairs echt behoefte hadden aan een wekelijkse focus op ontspanning, 

even een break in de dag. En je doet toch weer eens een keer iets samen, ook 

al is het dan op afstand.

Naast de wekelijkse livestream sessie van Mariet, delen we later in de week 

nog een opgenomen yoga video die telkens een ander thema heeft. Op die 

manier kan iedereen op een gekozen moment nog eens die ontspanning 

pakken en tot zich zelf komen. We vonden het zelf zo leuk dat we hebben 

besloten om onze klanten ook uit te nodigen voor deze sessies. Bijna alles is 

toch al transparant bij Viisi, dus waarom zouden we dit dan niet aanbieden 

aan ze? Het werd meteen goed ontvangen. Logisch ook, want een groot deel 

van onze doelgroep werkt toch ook vanuit thuis?



Fiets- en OV-regeling

Alle Viisionairs krijgen een NS Business card voor het reguliere woon-

werkverkeer met de trein, maar voor het laatste stukje van het station naar 

kantoor krijgen onze Viisionairs een vergoeding om een tweedehands fiets 

mee te kopen. Dat is zowel duurzaam als goed voor je eigen beweging. Ook 

handig als je van de ene naar de andere Viisi vestiging binnen dezelfde stad 

moet.

Ondersteunen en speciale gebeurtenissen

Papa- en mamadagen 

Vanzelfsprekend hebben verschillende Viisionairs wekelijks of tweewekelijks 

een papa- of mamadag.

Verbeterd: Betaald partnerverlof 

Bij ons krijgen Viisionairs drie weken betaald ouderschapsverlof wanneer 

hun partner een kind krijgt. Dat zijn 13 dagen aanvullend betaald verlof. 

Op die manier kun onze Viisionairs echt even de tijd nemen om hun gezin 

te ondersteunen in deze eerste waardevolle periode. De regeling geldt 

natuurlijk voor zowel mannen als vrouwen :)

Persoonlijke crises 

We hebben de insteek dat Viisionairs hier hun hele leven kunnen werken. 

Ons salarismodel is zo opgebouwd, dat als je bij Viisi begint, je weet dat 

je salaris tot aan je pensioen zal blijven ontwikkelen. Dat is de basis. Als er 

dan wat gebeurt in iemands leven, dan is het voor iedereen duidelijk dat we 

die persoon er samen doorheen helpen, iedere collega draagt een steentje 

bij. Zo creëer je een omgeving met mensen die al veel met elkaar hebben 

doorgemaakt, elkaars ups en downs kennen en weten dat ze op de ander 

kunnen rekenen.

Viisionairs krijgen daarmee automatisch de tijd die nodig is om aandacht 

aan de privé-situatie te kunnen besteden. In de teams zelf wordt dan altijd 

een stapje extra gezet om de gaten dicht te lopen. We komen altijd terug op 

de Gouden Regel: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. 



Ook al heb je het dan een periode wat drukker dan normaal, je weet dat het 

jezelf ook kan overkomen.

Daarnaast zorgt de Coach er gedurende zo’n bijzondere periode ook voor 

dat hij regelmatig even met de Viisionair peilt hoe het gaat en of er verdere 

ondersteuning nodig is. Vaak is dat in de vorm van een wekelijks gesprek.

Het komt bijvoorbeeld voor dat huwelijken niet werken, dat er een 

familielid overlijdt of dat jezelf ziek wordt of dat je op een andere manier uit 

balans bent. Dat wil je niet, maar het gebeurt toch. En daar moet je samen 

uitkomen. Vanuit de teams en de Coach rol geven we daar natuurlijk zoveel 

mogelijk ondersteuning.

In september 2020 ben ik officieel gescheiden. Een proces van anderhalf jaar waarin ik mijn hoofd niet 
altijd 100% bij het werk kon houden, omdat het onvermijdelijk was om af en toe druk te zijn met de 
scheiding, het praktische ervan, maar ook de mentale impact ervan. Viisi heeft me hierin alle ruimte, 
hulp en een luisterend oor gegeven, waardoor ik werk en privé optimaal kon combineren. Met hulp van 
onze nieuwe Viisi Makelaardij was het koophuis met mijn ex-vrouw binnen twee weken verkocht voor 
een geweldige prijs, waardoor we beiden weer door konden met ons leven.

Ricardo den Brinker



Inclusie & diversiteit
Vanuit onze People First mindset streven we er naar dat we de beste 

werkplek bieden voor iedereen, ongeacht je persoonlijke achtergrond. Onze 

organisatiestructuur, zonder traditionele managementlagen en hiërarchie, en 

beloningsmodel leggen de basis voor gelijke behandeling van alle Viisionairs. 

Tijdens de verschillende lockdowns bieden we collega’s met kinderen 

de ruimte om hun dag zo goed mogelijk in te delen en voor degene met 

partners in cruciale beroepen geldt hetzelfde. Iedere Viisionair heeft een 

unieke achtergrond en thuissituatie en door die ruimte te geven willen we 

ervoor zorgen dat ieder’s situatie gerespecteerd, en zelfs omarmd wordt.

Nu we als organisatie steeds sneller opschalen - we willen verdubbelen 

in 2021 - kijken we momenteel ook naar meer expliciet beleid voor het 

onderwerp inclusie & diversiteit. Wat bij onze huidige organisatiegrootte 

nog als vanzelf verloopt, bereiden we ons ook voor op een situatie waarbij 

we tien keer groter zijn. Deze denkoefening doen we vaker om daarna terug 

te redeneren naar het heden en de stappen helder te krijgen, in dit kader 

om de natuurlijke inclusie & diversiteit die we nu hebben bij Viisi kunnen 

waarborgen als we groter worden.

Natuurlijk heb ik vanuit mijn verantwoordelijkheidsgevoel, naast 
lesgeven aan mijn kinderen, ook geprobeerd volledige dagen te 
werken. Maar je loopt dan al snel tegen problemen aan en ik heb 
het enorm gewaardeerd dat ik de ruimte kreeg om mijn dag zo goed 
mogelijk in te delen, zodat iedereen zonder te veel stress de dag door 
kwam. Ja, het waren vroege ochtenden en soms late avonden, maar 
ik heb me nooit schuldig gevoeld als er dagen tussen zaten waar de 
kinderen toch meer tijd van schoolmeester papa nodig hadden.

Marc-Peter Pijper



11. Vieren
People First: Viisionairs en hun partners in het zonnetje 
Natuurlijk vieren we veel samen, omdat waardering voor je werk nou 

eenmaal heel belangrijk is. Maar we willen wel benadrukken dat we 

langzamerhand steeds kritischer worden op bedrijven die glijbanen, 

zitzakken en pingpongtafels inzetten om het voor iedereen leuker te 

maken. Natuurlijk hebben we zelf ook zulke gadgets, maar het gaat er ons 

in eerste instantie om dat iedereen met plezier naar het werk komt en daar 

voldoening uit haalt. Vieren is dan de kers op de taart!

Vieren doen we niet alleen als team (wel vaak trouwens ;), want onze 

Viisionairs zetten we natuurlijk ook persoonlijk in het zonnetje. Dat zijn 

niet altijd de grote mijlpalen waar het om gaat. Het zijn vaak ook de kleine 

dingen die het doen. Een complimentje op z’n tijd, een schouderklopje hier 

en daar. Dat is waar het vaak om gaat.

Maar we kijken, zeker in tijden van corona, ook verder dan de Viisionairs 

zelf. Een belangrijk onderdeel van onze People First mindset is ook de 

thuissituatie van onze collega’s, Family First noemen we dat. We hebben 

bijvoorbeeld een bloemetje gestuurd naar alle partners van collega’s die in 

een cruciaal beroep werkzaam zijn, om ze te ondersteunen, maar ook om te 

vieren wat voor helden het zijn.



Huwelijken en geboortes 

Huwelijken en geboortes krijgen altijd persoonlijke aandacht. Voor 

geboortes ontvangen Viisionairs bijvoorbeeld een mooi geboortepakket 

van BAMBAM en natuurlijk ons baby-badjasje met het Viisi logo erop. 

Afgelopen jaar is Annelieke’s tweede zoontje geboren en is Laura getrouwd. 

En de huwelijken van Myrthe, Marlies, Karlijn en Andrew staan op stapel! 

Verjaardagen 

Als ze in dienst komen, wordt nieuwe Viisionairs gevraagd om hun 

verjaardagswensen op te geven. De cadeauwensen van alle Viisionairs 

worden bijgehouden. Zo ontvang je als je jarig bent een cadeau dat je ook 

echt wilt hebben. Voor het vieren van verjaardagen hebben we de traditie 

dat de jarige zelf een lekkere traktatie meeneemt en dat we dan ‘s middags 

met alle collega’s in onze grote, gemeenschappelijke ruimte, de Bowling, 

samen voor je zingen, een verjaardagskaartje aan je geven met persoonlijke 

boodschappen van al je collega’s, het cadeau geven en vervolgens gezellig 

koffie en thee drinken en van je traktatie genieten. Helaas kunnen we 

momenteel niet samenkomen in de Bowling. We hebben wel geprobeerd om 

samen verjaardagliedjes te zingen via Google Meet, dat was voor één keer 

leuk, maar het werd wel een chaos. Nog een reden om uit te kijken naar de 

terugkeer naar kantoor!

https://www.sprout.nl/artikel/office/office-werken-op-een-bowlingbaan-bij-viisi


Nieuwe kantoren

Nieuwe kantoren? In tijden van corona? Ja, we hebben het afgelopen jaar ook nagedacht over 

onze kantoren. Uit een interne poll bleek dat iedereen na corona nog steeds 1 of meerdere dagen 

thuis wil blijven werken, maar dat ze de verbinding met collega’s op kantoor toch wel nodig 

hadden.

Wij stelden ons de vraag: als we nu geen hoofdkantoor meer hadden, zouden we er dan nog 

wel een willen? We kwamen er op neer dat Viisionairs graag samenwerkten op kantoor. Want 

thuiswerken is dan wel productief, soms is het ook fijn om even het rumoer van kinderen, 

partners of huisdieren uit te zetten. Maar voor veel mensen is reistijd naar kantoor een obstakel. 

We zijn toen een nieuw project gestart om uit te zoeken of we nieuwe kantoren konden 

openen met als doel dat iedere collega lopend of op de fiets naar kantoor toe kan. Daarbij 

nog geïnspireerd door Anne Hidalgo, de eerste vrouwelijke burgemeester van Parijs. Haar 

revolutionaire idee voor de stad: iedere Parijzenaar moet binnen 15 minuten bij alle essentiële 

plekken voor het leven kunnen zijn: school, inkopen, cultuur, zorg… én werk!

We hebben alle Viisionairs geplot op een heatmap en onlangs nog nieuwe kantoren geopend in 

Hoorn en Zaandam.



WhoopWhoop: Voor de tweede keer op rij Best 
Workplace van Nederland!

Ook de uitreiking van Great Place To Work was volledig online vorig jaar en..... 

We hebben weer gewonnen!! Ongelooflijk trots dat we ons voor de tweede 

keer op rij Best Workplace van Nederland mogen noemen. Natuurlijk weten we 

zelf dat we een fijne werkplek hebben, maar dit was echt wel een kroon op ons 

werk(plek). Dat hebben we, weliswaar op afstand, goed gevierd. En als kers op de 

taart ook nog eens de vierde plek in de wacht gesleept op het Great Place to Work 

Europese podium.

https://www.viisi.nl/nieuws/viisi-hypotheken-voor-tweede-jaar-op-rij-uitgeroepen-tot-best-workplace/


12. Delen
Delen - Belonen

Voordat we Holacracy als organisatiemodel hadden ingevoerd, werkten we al aan 

de uitgangspunten van een nieuw belonings- en beoordelingssysteem. Want, hoe 

worden salarissen verdeeld als je niet meer werkt met functieomschrijvingen maar 

met rollen? Wie is verantwoordelijk voor beoordelen, als de ‘managementrollen’ 

binnen het team rouleren? Hoe creëer je een omgeving waarin teamleden elkaar 

optimaal feedback kunnen geven? Hoe faciliteer je de teams zodat ze maximaal 

kunnen presteren? En hoe biedt je iedereen de zekerheid om zichzelf te kunnen 

ontplooien (zie kader Maslow)?



Inspiratie: Maslow piramide
De bekende Maslow piramide. De fysiologische behoefte noemde 

Maslow ook ‘Lagere fundamentele behoefte’. De vier hogere behoeften 

zijn de ‘Hogere fundamentele behoeften’. Belangrijk is hier het woord 

‘fundamenteel’. Volgens Maslow zou een niet-bevrediging van deze 

fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle 

menselijkheid en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. De 

groeibehoefte is volgens Maslow niet fundamenteel. De persoon kan 

zichzelf pas verwezenlijken (groeien) als hij de fundamentele behoeften 

minimaal bevredigd heeft.

Een uitgangspunt voor het salarismodel was voor ons de eerder genoemde 

“Psychological Safety”.

Als mensen zich veilig voelen, ontstaat de vrijheid om feedback te vragen 

en te geven. In een veilige omgeving word je bovendien voor je werk 

gewaardeerd. En dat werkt het best als collega’s elkaar permanent feedback 

geven. Deze zogenaamde horizontale “peer-to-peer-feedback” ontstaat in 

zelforganiserende structuren vanzelf.

Door het volledig scheiden van performance en salaris in het nieuwe 

beloningsmodel wordt het concept van psychologische veiligheid 

ondersteund, omdat zonder enige vorm van financiële consequenties de 

individuele- én de teamprestaties geoptimaliseerd kan worden.

Moraal,
creativiteit,
spontaniteit,

geen vooroordelen,
oplossen problemen,

acceptatie werkelijkheid

Eigenwaarde, vertrouwen,
waardering, respect 
van en voor anderen

Vriendschap, familie, sexuele intimiteit

Lichamelijke veiligheid, werkzekerheid, 
goede gezondheid, berschermd eigendom

Ademhalen, eten, drinken, sex, slapen, kleden, onderdak

Zelfactualisatie

Erkenning

Sociale behoefte

Zekerheid

Fysiek



Ontwikkeling Viisi salarismodel
We streven bij Viisi naar maximale teamprestaties en dat betekent voor ons 

dat we willen werken zonder ‘salarisruis’. Pas als salaris op de achtergrond 

staat, kunnen onze teams optimaal aan de slag om doelen te halen. We 

streefden daarom naar een simpel systeem. En het was nog knap lastig om 

het simpel te houden. Kijk bijvoorbeeld naar de salarishuizen van grote 

organisaties, hoe complex en ondoorzichtig die zijn. Dat zie je aan de 

buitenkant al aan de grote hoeveelheid functietitels. De vraag voor ons was: 

welke weeffouten zitten er in de salarismodellen en hoe los je die op?

We hebben een paar jaar aan het nieuwe beloningssysteem gewerkt. Allerlei 

salarismodellen zijn de revue gepasseerd, in allerlei branches, zowel publiek 

als privaat. Dat leidde tot een groot aantal datapunten en ontstonden er 

lijnen die door getrokken kon worden tot het pensioen. Tegelijkertijd zijn 

alle medewerkers gevraagd deze lijnen te checken op basis van salarissen in 

hun peergroep, of vroegere collega’s.

Als startpunt voor de ontwikkeling van een nieuw beloningsmodel werden 

alle salarissen geïnventariseerd en transparant gemaakt in één van de 

wekelijkse Town Hall meetings. Daarna werden individuele ´speeddates´ 

gehouden. Speeddates zijn korte gesprekken, waarin iedereen zijn of haar 

mening kon geven over ten het eigen salaris. In een tweede ronde speeddates 

kon iedereen ook feedback geven over alle salarissen van alle collega´s en 

hoe die zich onderling ten opzichte van elkaar verhouden.

Uiteindelijk bestaat het nieuwe Viisi Salarismodel uit vijf 

salarisontwikkelings-curven die ieder betrekking hebben op het vakgebied 

waarbinnen de Viisionair de meeste rollen vervult. Met dit nieuwe model 

wordt elk risico op een mogelijke loonkloof uitgesloten. Gelijke beloning 

(“equal pay”) was één van de uitgangspunten in het nieuwe beloningsmodel 

van Viisi. Met de transparante salarissen wordt de ruimte weggehaald voor 

onderhandelingen, waar assertieve mannen vaker dan vrouwen de vruchten 

van plukken.  



Iedereen krijgt vaste jaarlijkse salarisverhogingen en daarmee is prestatie is 

dus losgekoppeld van salarisontwikkeling en een formele beoordeling is ook 

geen onderdeel van ons performance management systeem. Dit heeft als 

resultaat dat medewerkers elkaar zonder ‘salarisruis’ feedback kunnen geven; 

het heeft nooit financiële gevolgen voor de medewerker.

We pakten met het nieuwe salarismodel direct het zogenoemde ‘Peter 

Principle’ aan. Veel mensen maken promotie, moeten leiding gaan geven, 

terwijl ze er eigenlijk niet geschikt voor zijn. We hebben dat opgelost door 

geen verschillen in salarissen te maken. Teamleden beslissen zelf wie de 

coördinerende rol het beste kan vervullen. En dat lukt dus alleen als er geen 

salarisruis is. Het lijkt simpel, maar het was best wel complex.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterprincipe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterprincipe


Nieuw: Virtual shares

Als beloning voor loyaliteit hebben we de Viisi Virtual shares ingevoerd. Een 

gedeelte van de aandelen van Viisi is virtueel ter beschikking gesteld aan alle 

Viisionairs. De verdeling gaat volgens een simpel puntensysteem; ieder jaar dat 

je werkzaam bent bij Viisi, verdien je een punt. Iedere vijf jaar verdien je dubbele 

punten. Zo groeit jouw relatieve aandeel in Viisi mee met het aantal jaren dat 

je in dienst bent. Je aandeel behoudt haar waarde net zolang je werkzaam bent 

bij Viisi. We hebben ervoor gekozen om virtueel aandelen aan te bieden, om 

complexiteit te vermijden. Keep it simple dus!

Belonen is voor ons een substantieel element van onze cultuur. Het salarismodel 

dat we hebben ontwikkeld is daar de meest relevante uiting van. Iedereen zit op 

dezelfde salariscurve van zijn of haar vakgebied. In ons model is er geen extra 

beloning voor leidinggevende rollen, het zijn gewoon rollen die ook gedaan 

moeten worden. Hiermee is gelijke behandeling een uitgangspunt in het hele 

model. En daarmee haal je de krant :)
Het Viisi Salarismodel in de Volkskrant als voorbeeld voor Equal Pay

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-loonkloof-overbruggen-hoeft-niet-heel-moeilijk-te-zijn-zo-kan-het-ook~b6d34a9b/


Delen - bijdragen

We willen graag actief een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat realiseren 

we op verschillende manieren.

Nieuw: Viisi Crowdfunding actie

We willen met Viisi doorgroeien tot een partij die toonaangevend is, om 

uiteindelijk ons doel te verwezenlijken: de financiële dienstverlening radicaal 

fatsoenlijk en volledig transparant maken.

Over de toekomst moet je het nú al hebben. We bepalen nu hoe we over 

een tiental jaar wonen, werken en leven. Dat mag vreemd lijken voor een 

aanbieder van hypotheekadvies, maar combineer het met onze purpose en zie 

de puzzelstukken op elkaar aansluiten. Het doel is immers wonen, comfortabel, 

verantwoord en duurzaam. We wonen allen in een huis, maar wonen we ook 

niet in een maatschappij? Daarom kijkt Viisi verder dan de horizon, naar een 

duurzame maatschappij waar we naar elkaar omkijken én rekening met elkaar 

houden.

Daarvoor hebben we een crowdfunding actie opgezet, zie hier de aankondiging, 

commentaar van ex-nieuwslezeres Noralie Beyer.

https://www.youtube.com/watch?v=qPNC-bs051o&feature=youtu.be


De actie was een doorslaggevend succes. Met een opbrengst van bijna EUR 900.000 

kunnen we het komende jaar veel nieuwe Viisionairs aannemen en een verdubbeling 

van onze advies-capaciteit realiseren, wat de impact van de purpose substantieel 

ondersteunt. Mensen aannemen vormt daarmee een middel tot het hogere doel. 

Hoe meer mensen de purpose ondersteunen, hoe dichter het doel nadert. Dit 

betekent dat er meer mensen een woning zullen kunnen financieren die duurzaam 

wordt. Dat is goed voor ons allemaal.

We zijn er trots op dat we zoveel steun hebben ontvangen en misschien nog wel 

trotser dat maar liefst een derde van het totale bedrag afkomstig is van onze eigen 

Viisionairs, vrienden en familie! Daarmee haal je ook het nieuws :)

Onze crowdfunding-campagne was ook een mooie aanleiding om nog meer 

aandacht te schenken aan duurzaamheid. Met elke bijdrage vanaf 1000 euro planten 

we namelijk een extra boom in het Viisi-bos. Daarover volgend jaar meer!

 

https://crowdaboutnow.nl/campagnes/1600
https://www.deondernemer.nl/financien/crowdfunding/medewerkers-van-viisi-hypotheken-investeren-in-hun-eigen-bedrijf~2773500


Stichting Leven en Financiën

Net als voorgaande jaren steunen we goede doelen, waaronder Stichting LEF. 

Met ons ‘Tell a friend’-programma kunnen klanten die klanten aandragen 

kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 50,- of kiezen om het bedrag te 

doneren aan stichting LEF. En we stellen dit nu ook ter beschikking voor 

degene die aanbevolen wordt. In totaal dus €100,-. Stichting LEF levert een 

wezenlijke bijdrage aan onze maatschappij met de ontwikkeling van een MBO-

lesprogramma over verantwoordelijk leren omgaan met geld.

Klanten kiezen steeds vaker voor LEF om hun Tell a Friend beloning aan te 

doneren.



Circulair

In samenwerking met Superuse Studios – pionier in duurzaam design – is onze keuken 

omgezet naar een circulair design, waarbij ‘wasted resources and energy’ is hergebruikt. Zo 

is een oude bowlingbaan gevonden die uit een gesloopt bowlingcentrum komt waarvan 

een grote eettafel gemaakt is. We hebben hier samen met Superuse Studios heeft hiermee 

de Circulair Design Award gewonnen.

Twee jaar geleden kwam er in het kader van ons Circular Office nog een element bij: onze 

circulaire vloer. De kleurrijke toevoeging aan ons kantoor zorgt ervoor dat er 6.000 kilo 

minder CO2 is uitgestoten en dat er geen enkele tapijttegel vers uit de fabriek is gekomen.

https://www.superuse-studios.com/


Lokale boekhandel 

Bij Viisi wordt heel, heel veel gelezen. We bestellen dan ook veel boeken. 

Ofwel om weg te geven en onze visie en ideeën en ideeën van anderen waar 

wij voor staan uit te dragen, ofwel voor in de boekenkasten op onze kantoren 

zodat iedereen er uit kan lezen (de ‘Viisi bibliotheek’). Al onze boeken komen 

van de lokale boekhandel Athenaeum.

Nieuw: Kooman’s Poppentheater

We proberen telkens iets te verzinnen om alle offline events die we normaal 

doen te vervangen door iets dat we online kunnen aanbieden. Veel van onze 

events zijn ook voor partners en kinderen en in die context kwamen we 

bij Kooman’s poppentheater. De theaterwereld heeft het moeilijk in deze 

coronatijd. Net als vele, vele anderen. We hebben Kooman’s poppentheater 

gevraagd of we een digitale theaterzaal konden afhuren, waar zijn een 

voorstelling voor ons konden opvoeren.

Dat waren dus twee vliegen in één klap: Wij hadden een mooie online 

voorstelling en het betekende inkomsten voor het theater. We mochten de 

voorstelling twee keer live streamen en ook hier hadden we relaties en klanten 

voor uitgenodigd.

We zitten allemaal thuis... zaten, want inmiddels zijn de basisscholen 
weer open. Viisi is er voor groot en klein, we hebben zelf kinderen, 
vrienden, familie, buren. De theaterwereld heeft het verre van 
makkelijk dus dachten we…laten we virtueel een theaterzaal afhuren! 
Zo gezegd zo gedaan. We vonden Kooman’s Poppentheater goed 
bij ons passen. De voorstellingen hebben ingrediënten voor elk wat 
wils. En zo geschiedde; de eerste online editie van hun voorstelling 
KoesKoes was een feit, een leuk en leerzaam verhaal, met smaak 
gebracht.

Peter de Boer

https://www.athenaeum.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=6SDMYuCK8js&feature=youtu.be


Kerst, maar dan anders

Wat doe je als je niet de mogelijkheid hebt om samen 

kerstkaartjes te schrijven, net als vorig jaar? 

Met weemoed terugkijken naar dit kerstfilmpje? >>

Nee! We hebben alsnog samen de kerstkaarten 

gemaakt en wel op deze manier: Iedereen heeft een paar 

kersttekeningen gemaakt, tekenhulp werd ingeroepen 

van opa’s, oma’s en kinderen. In totaal werden meer 

dan 100 kersttekeningen opgestuurd naar Marc-Peter 

en vanuit dat centrale punt werd een nieuw Viisi 

kerstdesign geboren. Deze werd gebruikt als design op 

de Viisi kerstkaart en op het Viisi kerstpakket. Omdat 

dit jaar ons kerstdiner niet door kon gaan, zorgde de 

kerstman dit jaar voor een upgrade van de traditionele 

Viisi-banketstaaf naar een kerstpakket vol lekkernijen 

en een donatie aan Sheltersuit namens het hele team.

https://sheltersuit.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=N6eRtjbUGzg&feature=emb_logo


Tot slot

Bij Viisi zeggen we: voel je thuis en 

doe alsof je thuis bent! Dat geldt voor 

iedereen. Van de koffieleverancier tot de 

medewerkers en van klant tot bezoeker. 

Iedereen die contact zoekt is welkom. 

Ook jij. De figuurlijke deur staat altijd 

open. Wij van Viisi heten je dan ook 

welkom in ons midden en zeggen: voel 

je thuis!
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