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Welkom bij Viisi, welkom thuis. Dat is het gevoel dat we iedere 

nieuwe Viisionair willen geven als ze starten bij Viisi. En dat gevoel 

houden we met z’n allen, als heel team, in stand. De afgelopen twee 

coronajaren zaten we letterlijk thuis. Wat kijken we ernaar uit om 

elkaar weer meer te kunnen ontmoeten, weer samen te werken 

zonder elkaar via een computerscherm te zien. En het liefste op 

locaties die we zelf - in volledige vrijheid - uitkiezen. In het bos, bij 

een collega thuis, op het strand, tijdens een workation… of gewoon 

‘ouderwets’ op één van onze kantoren. 

Maar we redden ons ook zo, met vallen en opstaan. De People First-

gedachte verbindt ons, ook op afstand. Het verbindt ons zoals we zijn, 

gewoon onszelf. In deze Culture Audit ga je ons allemaal ontmoeten, 

we zijn bij iedere Viisionair thuis langs geweest, we hebben foto’s 

gemaakt en we hebben ieders levensmotto opgehaald. Hiermee laten 

we zien hoe divers we zijn en hoe we met die diversiteit toch samen 

voor één doel gaan: de financiële sector gezonder maken, duurzamer 

en meer op de lange termijn gericht. Dat doen we om te beginnen 

door zelf het goede voorbeeld te geven. Niet voor niets zetten we 

onze collega’s op de eerste plek en behandelen we elkaar zoals we 

zelf behandeld willen worden. Alles binnen onze organisatie draait 

om deze twee uitgangspunten. We hopen dat we hiermee anderen 

kunnen inspireren, want echte verandering naar meer humane 

organisaties komt pas tot stand als iedereen meedoet.

Welkom 
thuis!



I               Vertrouwen
Vertrouwen. Alles draait om vertrouwen bij Viisi. Onze 

organisatiecultuur waarborgt dat onze Viisionairs hun 

werkomgeving absoluut als veilig beschouwen. Maar het strekt 

verder dan dat: het bevordert ook dat zij zich ontwikkelen,  

dat hun talenten tot bloei komen. Hoe onze organisatiefilosofie in 

elkaar zit en wat de basisprincipes zijn van onze organisatiecultuur, 

leggen we in dit hoofdstuk uit.



People
First
Dit is Viisi. En wij zijn Viisionairs die trots zijn 

op wat we elke dag als team presteren én 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 en door een werkplek te creëren 

waarin ieder vanuit zijn eigen talent de purpose 

van het bedrijf, maar ook zijn of haar eigen 

purpose kan nastreven. People First noemen we 

dat.

Voor deze audit willen we inzoomen op People 

First, dat in al ons doen en laten als basisprincipe 

geldt. Wij denken dat dit principe 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 nu tijdens corona, worden 

waarden en principes op de proef gesteld.

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.



Alles start met onze Purpose:

Let’s
Change 
Finance

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 

- zoals bij veel bedrijven - 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 de aandeelhouder, maar zelden de mensen 

zelf. Richard Branson, één van onze inspiratoren, legt People First  

in dit filmpje uit.

https://youtu.be/NPiCYoX-S_I?t%3D11&sa=D&source=docs&ust=1643019798519037&usg=AOvVaw1OrZ4hb4RIUKjImqgHcB5c


Dus met People first als basisprincipe kijken we continu naar wat mensen motiveert 

om bij Viisi te werken. Wij laten ons daarbij leiden door de zelfbeschikkingstheorie 

van Edward L. Deci en Richard M. Ryan.  De kern van de theorie wordt gevormd 

door de stelling dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die, indien deze bevredigd 

worden, een optimale functioneren, welbevinden en groei van een persoon toestaan.  

 

Deze basisbehoeften zijn:

1. Autonomie

2. Competentie

3. Verbondenheid

De enige opdracht die je als werkgever hebt is om zoveel mogelijk obstakels uit de weg 

ruimen om autonomie te bieden, zodat iedereen zijn/haar intrinsieke motivatie kan laten 

stromen om te werken aan een betere versie van zichzelf, in een team dat in verbinding met 

elkaar streeft naar een gezamenlijk doel.

“Geloof dat 
je het kan en 
je bent op de 
helft.”

Inspiratie Ted Talk: Daniel Pink 
De verrassende wetenschap van de motivatie. Beroepen-analist Daniel Pink 

onderzoekt het raadsel van de motivatie. Hij begint met een feit dat sociale 

wetenschappers kennen, maar de meeste managers niet: dat traditionele beloningen 

niet altijd zo effectief zijn als we denken. Zijn verhelderende verhaal geeft veel context 

voor de programma’s en initiatieven die we bij Viisi hebben. 

Romy van den Nieuwenhof

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation


Psychological
Safety
Maar hoe creëer je een cultuur waarin onze collega’s in staat zijn de basisbehoeften uit  de 

zelfbeschikkingstheorie te bevredigen? 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.

Wat ons betreft vormt “Psychological Safety” dan ook de kern van het onderlinge vertrouwen op 

het werk. Als mensen zich veilig voelen, ontstaat de vrijheid om zelf beslissingen te nemen, fouten te 

maken, feedback te vragen en te geven. Het belangrijkst: in een veilige omgeving word je bovendien 

gewaardeerd gewoon om wie je bent: People First dus. We lichten hieronder graag een aantal 

programma’s en initiatieven uit. Daarin wordt duidelijk hoe wij een cultuur van vertrouwen en 

Psychological Safety creëren en hoe de People First-filosofie hiervoor de basis is.

“Wie nog nooit 
een fout heeft 
gemaakt, heeft 
nog nooit 
iets nieuws 
geprobeerd”

Sebastiaan de Jong 



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’.

“Blijf jezelf, 
er zijn 
anderen 
genoeg”

Jaap Zonjee

https://youtu.be/LhoLuui9gX8


1. Equal Pay
Gelijke beloning is voor ons een no-brainer. Met onze transparante salarissen is de ruimte 

voor onderhandelingen, waar assertieve mannen vaker dan vrouwen de vruchten van plukken, 

helemaal verdwenen. Iedereen wordt beloond op basis van relevante werkervaring, en daarna 

krijgen alle medewerkers in hetzelfde vakgebied dezelfde jaarlijkse salarisverhoging. Onder 

de Viisionairs voeren de collega’s met de centrale Compensation Architect-rol voor ieder 

vakgebied regelmatig een salarisbenchmark uit, zodat we altijd zeker weten dat we tot de top-

vijfentwintig procent best betalende bedrijven blijven behoren. Dat doen zij samen met de 

collega’s die decentraal de Salarisrol hebben. En als het salaris van een vakgebied aangepast 

moet worden? Je raadt het al: dan geldt de aanpassing voor iedereen in dat vakgebied. 

Annelieke Oort-Oerlemans: ‘Het fijne aan het salarismodel van Viisi is dat ik me als jonge 

moeder nooit zorgen hoef te maken over zaken als een ‘loonkloof’ of ‘kindboete’. Bij de 

invoering van het salarismodel is al goed nagedacht over rechtvaardige uitgangspunten, 

zodat in de fundamenten is geborgd dat beloning alleen wordt gebaseerd op relevante 

zaken, zoals rollen en werkervaring en niet op onderhandelingsvaardigheden of tijdelijke 

afwezigheid door ouderschapsverlof.”

“ubi caritas 
et amor deus 
ibi est”

Annelieke  Oort-Oerlemans



“Bij twijfel, 
ga uit van 
het goede”

Jessica de Jong

2. Optimale 
teamprestaties
Het liefst wil je niet over je salaris hoeven nadenken. Want pas als je salaris op de achtergrond 

staat, kun je met je team optimaal aan de slag om het werk te verdelen en doelen te halen. Omdat 

we werken met vaste salarisverhogingen, die niet gekoppeld zijn aan de rollen die je vervult in je 

vakgebied, en niet gekoppeld zijn aan prestatiedoelen, heb je geen last van concurrentie tussen 

teamleden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over je salaris als je eigen rollen teruggeeft of 

met het team besluit de rollen anders te verdelen.

Met een thema als salaris op de achtergrond, wordt het ook eenvoudiger om voor elkaar te 

zorgen. En dat gaat wat ons betreft verder dan kortetermijnoplossingen. Ja, je bent er voor 

elkaar als het even tegenzit, 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). ‘Want ‘de meeste mensen deugen’ en dat zit met deze basis zeker 

goed.’



3. Horizontale feedback 
beats verticale feedback

“Be kind, you 
never know 
what someone is 
going through”

Jamy-Lee Mellink 

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 er tijdens onze 

dagelijkse Tacticals iedere dag goede feedback 

wordt gegeven. Het voordeel is dat we in deze 

Tacticals feedback op rollen geven in plaats 

van 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 is het meest waardevol als het permanent 

gegeven kan worden, door collega’s onderling. 

Bij ons geen jaarlijkse beoordelingscyclus, 

geen ‘top-down’ beoordelingsgesprekken. Ons 

salarismodel ondersteunt een veilige omgeving 

om feedback in te geven én te krijgen. En ook 

dat draagt weer bij aan het succes van onze 

teams. Deze zogenaamde horizontale “peer-to-

peer-feedback” ontstaat in zelforganiserende 

structuren vanzelf, omdat teams zelf hun doelen 

en rollen bepalen en zichzelf daar ook op aan 

kunnen én willen spreken.



Inspiratie 
De auteurs Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger 

Verbeet schreven het boek Performance Management 

in een Agile werkomgeving. Hun conclusie is dat slechts 

21 procent van de beoordelingen van prestaties in een 

traditioneel beoordelingsgesprek daadwerkelijk terug te 

voeren is tot de geleverde prestatie. De rest blijkt vooral 

te herleiden tot de perceptie van de beoordelaar. Een 

beoordelingsscore zegt daarom meer over de beoordelaar 

dan over de beoordeelde!

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. 

Vandaar de auteurs van dit boek alternatieven presenteren voor deze klassieke 

beoordelingscyclus. Viisi is in dit boek opgenomen als een best practice op het gebied 

van belonen, beoordelen en performance management.

“Je kunt 
beter niets 
doen, dan 
druk zijn 
met niets”Deni Nozic



4. Geen 
opleidingsbudget
Bij veel werkgevers is de ouderwetse promotie naar teamleider of manager de enige mogelijkheid om meer te gaan 

verdienen. Je moet dan leiding gaan geven, terwijl je dit misschien helemaal niet wilt of hier geen talent voor hebt. 

Wij werken daarom bij Viisi niet met vaste ontwikkelingspaden, omdat iedereen in onze ogen uniek is.  Wij kijken 

naar de individuele talenten en bepalen vervolgens samen hoe en in welke rollen die het beste tot hun recht komen. 

We werken bewust zonder een vast opleidingsbudget. Om het volgen van opleidingen en trainingen te stimuleren, 

vergoeden wij als organisatie alle opleidingskosten volledig. Dit geldt ook voor opleidingen die buiten onze eigen 

Viisi Academy vallen. Je beslist samen in je cirkel wie wat gaat doen. Daarnaast is het volgen van opleidingen een 

vast onderwerp in onze ontwikkelingsgesprekken.

Nancy Brussel: “Omdat Viisi geen opleidingsbudget heeft en je zelf in je team 

mag beslissen welke opleiding je gaat doen, zet het je aan het denken wat je 

echt graag wilt. Ik haal veel energie uit het opleiden van mensen en mijn kennis 

delen. Het afgelopen jaar zijn we enorm gegroeid en we gaan hopelijk nog verder 

groeien. Daarom wilde ik graag de Holacracy Practitioner-training volgen.  

Zo kan ik nog meer nieuwe Viisionairs enthousiast maken over Holacracy en ze 

er alles over uitleggen. De training heeft mij bevestiging gegeven over hetgeen 

dat ik al wist, maar ook heel veel nieuwe inzichten gegeven. Mijn doel is nu om 

deze nieuwe inzichten te delen met alle huidige én nieuwe collega’s. Samen met 

een paar andere collega’s, die ook de Holacracy Practitioner-training gevolgd 

hebben, zijn we een nieuwe cirkel gestart om de hele organisatie weer een stap 

verder te brengen met zelforganisatie.”

“What’s 
meant to be, 
will always 
find a way”

Nancy Brussel



5. Teams nemen 
zelf collega’s aan 
en bepalen zelf het 
salaris
Naast dat teams zelf nieuwe collega’s aannemen, bepalen zij door middel van een eigen salarisrol ook mede het 

startsalaris van deze nieuwe collega’s. Zij beoordelen de relevante werkervaring van de kandidaat en berekenen zo op 

welk startsalaris de nieuwe collega instroomt. Kandidaten krijgen hun startsalaris al in het eerste sollicitatiegesprek 

te horen. Dan is dat thema alvast afgerond en kunnen we het hebben over de écht belangrijke zaken, zoals ‘passen 

we bij elkaar?’ 

Fedor de Vries: “Ik vervul de Compensation Guard-rol binnen onze cirkel. 

Dat geeft mij de vrijheid en verantwoordelijkheid om spanningen die bestaan 

omtrent ons salarismodel op te lossen. In eerste instantie heb ik via een uitvoerig 

marktonderzoek input geleverd aan de rol Compensation Architect, wat tot een 

eerste grote aanpassing heeft geleid van ons salarismodel. Inmiddels heb ik al 

aan een aantal verbeteringen meegewerkt in ons salarismodel. 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.”

“Be yourself. 
Everyone else is 
already taken”

Fedor de Vries

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/13050989/overview&sa=D&source=docs&ust=1643019798498283&usg=AOvVaw2lkzOD6Ja0ZKHhZREy09C6


6. Radicale
Transparantie

“Teamwork 
makes the 
dream work”

Carlo Goedhart

Onze volledige Holacracy-organisatiestructuur is 

transparant (ook naar buiten toe), van rollen tot 

projecten, van next actions tot metrics over omzet 

en liquiditeit. Iedere Viisionair mag bij ieder 

overleg aansluiten, dat wordt zelfs gestimuleerd. 

Omdat we niets te verbergen hebben. Sterker nog, 

radicale transparantie is een basisvoorwaarde 

voor onze holacratische organisatie, het is de 

brandstof voor onze autonome teams. Het is 

niet zo dat iedereen altijd overal bij wil of hoeft 

te zijn, maar de notie dat het ten allen tijde 

mogelijk is, geeft een gevoel van vertrouwen en 

eigenaarschap.

Holacracy bevordert transparantie door de 

gestructureerde manier waarop metrics in 

iedere Tactical Meeting besproken worden en 

op openbare digitale dashboards staan. Iedere 

Viisionair heeft daardoor toegang tot alle 

informatie in een bedrijf. Daarnaast kan iedereen 

op elk moment in de meeting een ‘tension’ 

(spanning) op de agenda plaatsen. 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 

tension  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.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/7987651


Maarten van Gelder

“Als Metrics Designer heb je veel 

data tot je beschikking. Met deze 

data maken we verschillende 

dashboards om meer inzicht 

te geven voor de collega’s. Als 

collega of nieuwe collega krijg 

je zo heel veel inzichten in het 

bedrijf. Bij andere bedrijven is dit 

meestal niet transparant. Door 

juist deze data te delen kun je 

elkaar beter helpen en feedback 

is daarbij zeer welkom. Zo blijft 

iedereen scherp en kun je ook je 

werkzaamheden aanpassen om 

samen nog beter te worden.”

Iedere cirkel heeft een aantal key metrics 

waarop gestuurd wordt. De rol Metrics 

Designer is er speciaal voor om al deze 

informatie helder weer te geven. Wat 

hierbij 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!

Maarten van Gelder



7. Iedereen 
lopend of 
fietsend naar 
kantoor
Veel bedrijven openen kantoren waar ze klanten denken te vinden. Wij hebben vanuit 

People First nagedacht over onze kantoren. Wat gaan we doen als we weer veilig naar 

kantoor kunnen? Veel collega’s missen het samenwerken met anderen op locatie, 

maar willen wel graag gedeeltelijk thuis blijven werken. Het grote voordeel van 

thuiswerken is dat je geen reistijd hebt.

“De eend 
komt met 
een prei op 
zijn rug”

Niels Lengers



Marc Meulhof

“Viisi heeft me alle mogelijkheden 

gegeven om een eigen kantoor in 

Zwolle te openen. Nadat ik deze wens 

aangaf, gaven ze me alle vrijheid om  

interessante locaties uit te zoeken. 

Binnen enkele weken kon ik een kantoor 

openen en zelf naar smaak inrichten. 

Dat deed ik samen met Natascha, die 

ook uit Zwolle komt. Het voelde dus al 

heel snel als ons eigen knusse kantoor! 

Vooral in deze tijd waar minder reizen 

de norm is, was het super om deze kans 

te krijgen. Je hebt zo een doel voor ogen. 

Viisi luistert en biedt je alle kansen om 

vervolgens je doel te bereiken!”

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 op basis daarvan in 2020 

kantoren in Hoorn en Zaandam geopend 

en in 2021 in Zwolle. Weinig reistijd, wel 

samen werken op kantoor en het is nog 

duurzamer ook! Voor de inrichting kozen 

we niet voor een vaste Viisi-stijl. Collega’s 

kregen de vrijheid om het kantoor naar 

eigen smaak in te richten.
Marc Meulhof

“De financiële 
wereld veel beter, 
duurzamer en meer 
langetermijngericht 
maken”



II
Betekenisvolle 
waarden

‘Alles kan, 
als je maar 
wil!”

Natascha Wienen

Wat zijn onze kernwaarden en hoe brengen 
we die in de praktijk? In dit hoofdstuk lees 
je wat onze Gouden Regel inhoudt, hoe dit 
zich vertaalt in ons salarismodel en waarom 
we graag zien dat medewerkers hun hele 
werkzame leven bij Viisi werken. Ook maak 
je kennis met ons Stoplichtmodel en onze 
Culture Days.



De gouden regel
We hebben bij Viisi eigenlijk maar één regel, en dat is onze gouden regel: “Behandel anderen zoals 

je zelf behandeld wilt worden”. We werken dus niet met de geijkte 10 kernwaarden, maar met één 

overkoepelende regel. Dat is makkelijker te onthouden en eenvoudig in de praktijk toe te passen. De 

rest blijkt dan vaak gewoon een kwestie van gezond verstand. En als je dan toch twijfelt, dan vraag je 

het aan een collega. 

Dat de Gouden Regel zo goed werkt, ligt deels 

in het feit besloten dat deze regel 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 

is de Gouden Regel dus net zo goed de rode draad 

bij Viisi.

“ Behandel anderen 
zoals je door hen 
behandeld wilt 
worden”

Andrew Aziz

« Norman Rockwell: The Golden Rule across religions



Dus, 
hoe gaan we bij Viisi 
dan met elkaar om? 
Het korte antwoord is: gewoon als mensen, en dus niet als ‘Human Resources’. 

We hebben een viertal voorbeelden opgesomd, waaruit blijkt hoe we de Gouden 

Regel dagelijks in de praktijk brengen: 

. Het Viisi Salarismodel

. Het Stoplichtsysteem

. Groei: Kwaliteit over kwantiteit

. De Culture Days

Maar zoals gezegd, lopen People First en de Gouden Regel als rode draden door 

onze hele organisatie heen, dus je vindt deze betekenisvolle waarden overal in onze 

Culture Audit terug. Michiel Goris

“Anderen helpen 
geeft meer 
voldoening dan 
alleen jezelf helpen. 
Wie goed doet, goed 
ontmoet.”



Het Viisi 
Salarismodel

Voordat we Holacracy als organisatie-

model 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?

“Make today so 
awesome that 
yesterday gets 
jealous”

Marlies Liebrecht



De klinisch psycholoog  Abraham Harold Maslow 

(1908-1970) is vooral bekend van ‘zijn’ piramide. 

Hoe ziet die eruit? De fysiologische behoefte 

noemde Maslow ook wel de ‘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 worden.

“Do more of 
what makes 
you happy”

Sonia Muñoz Luna



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 

deze salarismodellen en hoe los je die op?

We hebben een paar jaar aan het nieuwe 

beloningssysteem gewerkt. Allerlei salaris-

modellen zijn de revue gepasseerd. We 

bekeken allerlei branches, zowel publiek 

als privaat. Dat leidde tot een groot aantal 

datapunten en zo ontstonden er lijnen die 

doorgetrokken kon worden tot het pensioen. 

Tegelijkertijd zijn alle medewerkers 

gevraagd deze lijnen te checken op basis van 

salarissen in hun peergroep, of bij vroegere 

collega’s.

“Je hoeft 
nergens bang 
voor te zijn 
- je hoeft 
alleen maar te 
begrijpen”

Elsbeth van der Vlist



“Het lijkt 
zo simpel 
en dat is het 
ook”

Robert Diemer

“Only 
you can 
turn your 
dreams into 
reality” Gita Wiegel



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. 

Dat zijn korte gesprekken, waarin iedereen zijn of haar 

mening kon geven over het eigen salaris. In een tweede ronde 

speeddates kon iedereen ook feedback geven over de 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 dus 

losgekoppeld van salarisontwikkeling en formele beoordeling is ook geen onderdeel 

van ons performance management systeem. Dit heeft als resultaat dat medewerkers 

elkaar zonder ‘salarisruis’ feedback kunnen geven. Financiële gevolgen van het geven 

van feedback zijn er voor de medewerker nooit. Geen geheimzinnig gedoe bij ons dus 

over salarissen. Ons salarismodel staat gewoon op onze website en bij alle vacatures 

staat een formule waarmee je je eigen salaris kunt berekenen.

https://www.womenshealthmag.com/nl/persoonlijke-blogs/a29868618/vrouwen-minder-verdienen-mannen-loonkloof/
https://www.womenshealthmag.com/nl/persoonlijke-blogs/a29868618/vrouwen-minder-verdienen-mannen-loonkloof/
https://www.viisi.nl/viisi-salarismodel
https://werkenbij.viisi.nl/consultant/nl


“Wissen 
ist noch 
lange nicht 
Weisheit”

Thijs Visscher

“Je kunt alleen 
tijd verspillen 
als je vergeet 
ervan te 
genieten”

Lotte van Weezel



We pakken met het nieuwe salarismodel direct het zogenoemde ‘Peter 

Principle’ aan. Want veel mensen maken promotie, moeten leiding gaan 

geven, maar zijn er eigenlijk niet geschikt voor. 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 - wederom 

- als er geen salarisruis is. 

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. Het lijkt simpel, maar het was best wel complex.

Een leven 
lang bij Viisi
Trouw. Gelukkig zijn op je plek. Jarenlang iets bijdragen aan het grotere 

geheel. Voor ons is het vanzelfsprekend. Maar een dienstverband van 

tientallen jaren bij een bedrijf is inmiddels bijna uitgestorven.

Waarom vindt iedereen het maar normaal dat het na een paar jaar ‘weer 

eens tijd voor iets anders’ wordt? Of dat je ‘vast wel klaar bent voor een 

nieuwe uitdaging’? Inmiddels heeft een kwart van werkend Nederland een 

nul-urenbaan, halfjaarcontract of andersoortige ‘flexibele arbeidsrelatie’. 

Het aantal flexwerkers nam de afgelopen 20 jaar met bijna een miljoen 

toe. Vooral bij de young professionals zijn vaste contracten tegenwoordig 

zeldzaam.

Bij Viisi streven we naar het omgekeerde. Want als je succesvol wilt zijn in de 

snel veranderende samenleving, dan moet je juist een team bouwen dat bij 

elkaar blijft. Een team dat volledig op elkaar ingespeeld is, waarin het werk 

verdeeld wordt zodat het optimaal aansluit op de sterke kanten en motivaties 

van de individuele leden.

Waarin je vloeiend doorstroomt naar andere plekken in de organisatie, 

of meedoet aan andere projecten dan waarvoor je initieel gesolliciteerd 

hebt. Kortom, een team dat voor de lange termijn optimaal werkt aan het 

overkoepelende doel van de organisatie: de financiële sector gezonder 

maken, duurzamer en meer op de lange termijn gericht.

Wij kijken daarom bewust verder dan het ‘risico’ van vaste arbeidscontracten. 

Dus niet: ‘Hoe komen we van mensen af als het slecht gaat’, maar juist: 

‘Dankjewel dat je je alweer een jaar verbindt aan ons bedrijf’.



Vieren 
werkverjaardag
We doen dit door het vieren van de  jaarlijkse Werkverjaardag, met een 

vaste salarisverhoging als mini-jubileum cadeau, dat we in ons transparante 

salarismodel doortrekken tot aan het pensioen. Sinds dit jaar doen we er bij het 

3-, 6- en 9- jarig werkjubileum nog een schepje bovenop. We vermenigvuldigen 

daarvoor als extra waardering de vaste salarisverhoging met factor 2,25.  

Verder passen we ieder jaar het salaris aan met het gemiddelde inflatiepercentage 

van het afgelopen jaar en doen we een salarisbenchmark om uit te vinden of we 

nog concurrerend zijn. Per 2022 is voor iedereen het salaris met ca. 5% omhoog 

gegaan. Voor sommigen meer, omdat zij een werkjubileum hadden. Om het 

geld hoeft dus niemand weg. Om de zelfontplooiing ook niet, want iedereen 

kan andere rollen uitproberen, of zelfs overstappen naar een ander vakgebied.

Arjen Goedmakers

“Carpe   
   diem”



Margy van der Veen

“Bij Viisi heb ik de kans gehad om over te stappen van de Happiness Factory 

(waar adviseurs en klanten ondersteund worden) naar onze People First 

cirkel. Hier houd ik me nu vooral bezig met recruitment en de begeleiding 

van sollicitanten. Naast dat dit natuurlijk nieuw, heel spannend en ook wel 

een beetje eng is, vind ik het vooral heel gaaf dat ik deze kans gekregen heb. 

Op deze manier kan ik mezelf blijven ontwikkelen en leer ik weer veel nieuwe 

dingen. Het is heel bijzonder dat een bedrijf dit vertrouwen zo transparant 

uitstraalt en mij nieuwe stappen laat nemen.”

Margy van der Veen

“Zoek je 
geluk ook 
in kleine 
dingen”



Virtual 
shares

Als additionele beloning voor loyaliteit hebben we de Viisi 

Virtual shares ingevoerd. Dat betekent dat een gedeelte 

van de aandelen van Viisi virtueel ter beschikking is 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. Op het moment dat 

(een deel van) de aandelen in Viisi worden verkocht, deel 

je mee in de opbrengsten. Je aandeel behoudt haar waarde 

net zolang als je werkzaam bent bij Viisi. We hebben ervoor 

gekozen om virtueel  aan te bieden, om complexiteit te 

vermijden. Keep it simple dus!

Zo richten we alles in om een leven lang bij Viisi 

mogelijk te maken, omdat we geloven dat we dan 

de impact kunnen maken die we beloven. Een lange 

termijn samenspel, zo zou je toch zelf ook behandeld 

willen worden?



“Ben jij vandaag groen, oranje of rood?” Deze vraag wordt sinds de eerste lockdown re-

gelmatig gesteld bij Viisi. Met het stoplichtsysteem wordt snel helder in hoeverre onze 

collega’s in staat zijn om te werken.

Rood betekent dat iemand niet kan werken. 

Dit kan een collega zijn waarvan de partner 

een cruciaal beroep heeft en tijdens de 

lockdowns of quarantaine de kinderen 

thuis moet lesgeven. Oranje betekende 

dat men voor vijftig procent  aan de slag 

kon. Bijvoorbeeld als je thuis het lesgeven 

aan de kinderen moet verdelen met je 

partner. Bij groen kun je gewoon honderd 

procent werken, bijvoorbeeld bij singles of 

tweeverdieners zonder kinderen. Die laatste 

groep deed daarom regelmatig een stapje 

extra.

Het 
Stoplichtsysteem: 
Hoeveel werk kan 
je hebben?



Suzanne Heukels

“Werken in coronatijd in combinatie met jonge kinderen blijft een uitdaging. 

Gelukkig heeft Viisi ‘People First’ altijd waargemaakt. Door middel van een 

stoplichtsysteem kon je aangeven in hoeverre je tijdens een schoolsluiting 

beschikbaar was om te werken. Hierdoor was direct zichtbaar waar er 

knelpunten zaten in de bezetting en werd er door alle cirkels samengewerkt 

om dit op te vangen. Dit gaf mij de rust om er op mijn vrije dagen volledig voor 

mijn kinderen te zijn, zodat - als ik aan het werk was -  ik me daar volledig op 

kon focussen. Deze balans is goud waard!”

Suzanne Heukels



People 
én 
Family 
First

People First gaat niet alleen om onze collega’s zelf, maar het gaat 

ook over hun thuissituatie. De afgelopen coronajaren ligt de nadruk 

ook veel op Family First. Onze collega’s krijgen alle tijd en ruimte om 

hun aandacht daar te hebben waar deze het meeste is vereist. Tijdens 

de lockdowns was dat in veel gevallen hun familie. De kleur van het 

stoplicht heeft geen effect op het salaris. 

Onder andere ons stoplichtsysteem heeft ervoor gezorgd dat we dit 

jaar nummer 1 zijn geworden op de lijst van het Nationaal Onderzoek 

Talentontwikkeling. In dit onderzoek worden werkgevers getoetst 

op twee aspecten: talentontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. Het 

is gebaseerd op promotie-onderzoek van dr. Mirjam Baars (MBA), in 

samenwerking met PWnet en onderzoeksbureau SatisAction.

https://www.viisi.nl/media/viisi-verovert-1e-plek-in-nationaal-onderzoek-talentontwikkeling/
https://www.viisi.nl/media/viisi-verovert-1e-plek-in-nationaal-onderzoek-talentontwikkeling/
https://www.nationaalonderzoektalentontwikkeling.nl/talent.html
https://www.pwnet.nl/39930/lef-creativiteit-talentawards-naar-viisi-hypotheken-experius-en-kabisa&sa=D&source=docs&ust=1643019798542965&usg=AOvVaw0t7JbRFTttPR9qUhl_7szE


Marc-Peter Pijper

“We kijken bij Viisi altijd naar de lange termijn. De volgende keer als 

iemand anders jouw hulp nodig heeft, zet jij een stapje extra. Dat is 

voor ons heel logisch. Als wij door een lockdown onze drie kinderen de 

hele dag thuis hebben, stelt het mij gerust dat niemand in zo’n drukke 

tijd honderd procent inzet van mij verwacht. Wat mij betreft is dit het 

toepassen van de Gouden Regel pur sang.” “De meeste 
mensen 
deugen”

Marc-Peter Pijper 



We hebben groeiambitie, we willen marktleider worden. Maar niet ten koste 

van People First. En daarom hebben we op de rem getrapt toen bleek dat 

onboarden op afstand lastig is. De meest simpele oplossing zou het verlichten 

van ons onboardingsprogramma zijn geweest, zodat we sneller mensen 

aan konden nemen. Dat hebben we niet gedaan, omdat we nieuwe collega’s 

allemaal zo willen  onboarden als we het zelf ook gewild zouden hebben. 

We besteden hier zoveel aan 

aandacht aan omdat in onze 

Holacracy-organisatie iedereen een 

leider is. Een leider in de rollen die je 

vervult. Om iedereen evenveel tools 

te bieden om de leiderschapsrol 

te ontwikkelen, zouden we liever 

ons onboardingsprogramma nog 

verder uitbreiden, dan verkorten. 

Daarom hebben we in 2021 minder 

mensen aangenomen, waardoor we 

zelfs klanten niet hebben kunnen 

helpen... People First komt altijd 

voor resultaat in de dagelijkse 

business. Onze filosofie is daarbij: 

als je als mensen met elkaar omgaat 

en anderen behandeld zoals je zelf 

behandeld wilt worden, dan zal 

dat  zich op de lange termijn altijd 

terugbetalen. 

Ondanks dat we minder mensen 

dan gepland hebben aangenomen in 

2021, zijn er alsnog een recordaantal 

nieuwe Viisionairs bijgekomen, 

maar liefst dertien. En daar zijn we 

natuurlijk heel trots op!

Groei: 
Kwaliteit 
belangrijker 
dan 
kwantiteit



Referral 
Recruiting
Nog steeds komt vijftig procent van de nieuwe collega’s uit ons eigen, steeds 

diverser wordende, netwerk. Vijfentwintig procent is zelf klant van Viisi en 

de overige vijfentwintig procent 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 (vier maanden):  

bruto vergoeding van € 1.000,- 

• bij de tweede contractverlenging (zeven maanden):  

bruto vergoeding van € 1.000,- 

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

evenredigheid aangepast.



Verwelkomen: 
het begint bij de Culture Days
Met onze Culture Days zorgen we ervoor dat 
onze nieuwe Viisionairs zich meteen helemaal 
welkom voelen in het bedrijf en gelijk aan de slag 
kunnen gaan: ‘hit the ground running’ dus. 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 die we fysiek 
konden organiseren was in september 2021, 
een ‘1,5 meter-editie’ die plaatsvond 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. Dit betekent dat iedereen op 
elk moment eigen agendapunten kon aandragen 
en we democratisch besloten welke we zouden 
behandelen. We merkten dat dat veel beter 
werkte 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! 
We zijn van plan in 2022 weer veel nieuwe 
collega’s aan te nemen en plannen nu ieder 
kwartaal Culture Days in, startend op de eerste 
werkdag. 
Want wat is er nu belangrijker dan de cultuur van 
de organisatie? We gaan het later wel over het 
werk zelf hebben!



III Effectief 
leiderschap
Viisi heeft een strategie die helder is als glas, maar hoe vertaalt die zich door in de 

organisatie? In dit hoofdstuk lees je over onze, voor de financiële wereld, unieke, 

holacratische aanpak. Hoe een organisatie zonder CEO, managers en teamleiders juist 

effectief kan zijn en snel kan schakelen. Zelfs in tijden van crisismanagement.

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 bijvoorbeeld ook de uitleg over Holacracy, ons salarismodel en 

het opleidingsbudget) 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: ‘Er zijn 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 binnen 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.



Previshka Bisnathsingh
“Bij Viisi werken wij aan het realiseren van de grootste en 
tegelijkertijd meest angstaanjagende droom in het leven 
van een individu, het afsluiten van een hypotheek, de 
grootste schuld in je leven. Na mijn academische studies 
startte ik aan verschillende nieuwe uitdagingen, maar 
voelde ik mij steeds niet op mijn plek omdat ik op zoek 
was naar meer. Ik zocht naar mezelf, naar een purpose, 
een doel waarmee ik waarde zou kunnen creëren én 
tegelijkertijd zou kunnen zien wat het resultaat is van 
mijn eigen effort. Bij Viisi vond ik dat, ik draag nu bij aan 
het verwezenlijken van grote dromen van onze klanten 
en probeer hen zo goed mogelijk te begeleiden en te 
informeren in het proces van het kopen van een huis 
en het afsluiten van een verantwoorde hypotheek. Mijn 
persoonlijke doel? Het zo goed mogelijk begeleiden en 
informeren van klanten, zodat zij weten wat voor stap 
zij nemen, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen 
maken met alle beschikbare informatie en een adviseur 
die hen ten allen tijde voorziet van advies op maat. Het 
resultaat is duidelijk: een afgesloten hypotheek, een 
droom van de klant die in vervulling gaat, een glimlach als 
blijk van dank en een klant die bij de volgende hypotheek 
weer aan Viisi denkt. Door het werken met Holacracy is 
Viisi een toegankelijke organisatie waar er veel ruimte is 

voor zelfontwikkeling, verantwoordelijkheid, assertiviteit, 
initiatief en om ‘gewoon’ jezelf te zijn. De mogelijkheden 
zijn onbegrensd, eigen inbreng wordt gewaardeerd én 
gestimuleerd. Viisi is een platte organisatie waar wij 
allemaal gelijk zijn, deel uitmaken van dezelfde ‘familie’ 
en in die familie is er door onderling vertrouwen, geloof 
in eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijke doelen veel 
ruimte voor zelfontplooiing. Wij zijn allemaal vrij en 
tegelijkertijd verbonden met en bij Viisi. 

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. En dat zij ook niet weten 
hoe het allemaal loopt, is niet meer dan logisch We weten 
in deze verwarrende tijden met lockdowns, een heuse 
avondklok, en het vrijwel onafgebroken advies om thuis 
te werken, nou eenmaal niet alle antwoorden. Maar we 
kunnen er wel voor elkaar zijn.”

Previshka Bisnathsingh

“Be the 
change that 
you wish to 
see in the 
world”



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.

Jeroen Luitjes

“Als je alles 
geeft, kan 
je niets 
verliezen”

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/&sa=D&source=docs&ust=1643019798519406&usg=AOvVaw0TxNmhRq7Z7la-LMHMRUKE


Robert van der Wolf

“De zin van 
het leven, die 
schrijf je zelf”

We werken in kleine teams, cirkels genaamd, waarin we autonome rollen 

opstellen rondom specifieke taken. Iedere rol heeft een eigen doelstelling 

(“purpose”) en expliciete verantwoordelijkheden (“accountabilities”). 

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.

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”).



Brent van Huizen

“Denk in 
oplossingen, 
niet in 
problemen”

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 diegene 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.

In dit overleg 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 

Eisenhowermatrix.



Karlijn Dirks

“Toen ik me bij Viisi verder wilde verdiepen 

in Holacracy werd dat toegejuicht. Ik heb een 

week een cursus gedaan en vervul sindsdien 

de rol Holacracy coach samen met drie 

collega’s. We hebben alle vrijheid om zelf 

vorm te geven aan deze rol. Het leek mij leuk 

om een soort Holacracy-spel voor nieuwe 

collega’s te ontwikkelen en daar ben ik nu mee 

bezig. Zo wordt ieders intrinsieke motivatie 

aangesproken en krijgen we het beste 

resultaat.”

Karlijn Dirks

“Als het niet gaat 
zoals het moet, 
dan moet het 
maar zoals het 
gaat”



Eisenhower
De Eisenhowermatrix, ook bekend als het Eisenhowermodel, Eisenhowerschema 

of Eisenhowerkwadrant 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 (president van de V.S tussen 1953 en 

1961) 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 zoveel eerder aan het 

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



“Een dag niet 
geleerd is 
een dag niet 
geleefd”

“The best 
way of 
learning is 
by doing”

Patrick van Elst

Anne van Ginkel

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. Het vervullen van deze rollen heeft geen effect op je salaris, we zien 

de rollen gewoon als operationele rollen net als alle andere. Dus het team is altijd in staat de juiste 

keuze te maken en wordt niet ‘gestoord’ door financiële incentives.

• 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 Holacracyregels;

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’s ‘Iceberg of Ignorance’.

In 1989 ontdekte onderzoeker Sidney Yoshida dat het slecht is gesteld met 

de machtsverdeling en informatieverspreiding binnen een traditionele 

managementhiërarchie. 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.

Merel Lieftink



Ricardo den Brinker

“Bij Viisi kun je binnen je eigen cirkel(s) zelf, met het 

team, doelen stellen die bijdragen aan de doelen van 

de organisatie. Binnen Growth, de cirkel waarin 95 

procent van mijn rollen zitten, hebben we met hem 

team bepaald welke projecten de meeste impact 

maken en daarmee het meest toewerken naar die 

doelen. Op die manier zijn we iedere dag bezig met 

het behalen marktleiderschap, zodat we daarmee 

weer een stap verder zijn in het gezonder maken 

van de sector. Het zelf kunnen inrichten van doelen, 

projecten en projectmanagement-systemen draagt 

voor mij bij aan een grotere betrokkenheid en meer 

autonomie.”

Ricardo den Brinker

“A man 
must 
have a 
code”



1
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-)belberoep hadden?

We voerden al snel het eerder beschreven stoplichtsysteem 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 - indien mogelijk - zelf een stapje extra..

Terugblik op de 
coronacrisis
Crisismanagement

Zorgen dat we 
als compleet 
team door de 
crisis komen



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 worst case scenario te schetsen en met 
het team te bespreken: We gingen rekenen met nul omzet voor de volgende drie 
maanden. Dit worst case scenario 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.

Terugblik op de 
coronacrisis 
Crisismanagement

Zorgen 
dat onze 
liquiditeits-
planning 
op orde is

2



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’.

We hebben besloten een crowdfunding actie op te zetten. 
Deze actie was een doorslaggevend succes. Begin 2021 
konden we met een opbrengst van bijna € 900.000 een 
ambitieuze groeistrategie realiseren, en gedurende het jaar 
een recordaantal nieuwe collega’s aangenomen, wat de 
impact van onze purpose substantieel ondersteunt. Lees 
meer over deze crowdfundingactie in het hoofdstuk Gedurfd 
Leiderschap.

“The more 
you know, 
the more you 
know you 
don’t know”

Thomas Sies



3

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.

Terugblik op de 
coronacrisis 
Crisismanagement

Zorgen dat we 
sterker uit de 
crisis komen 
dan we erin 
gingen



IV Maximaliseren 
van ieders 
potentieel
Onder de Viisionairs bevindt zich enorm veel talent. 

Alleen hoe komt dat talent tot wasdom? En weten zij altijd 

zelf wel over welke talenten ze beschikken? Al tijdens 

het sollicitatieproces begint bij Viisi de zoektocht naar 

wat mensen drijft en waar zij goed in zijn. Vervolgens is 

hier tijdens de onboarding ook volop aandacht voor. En 

de Viisi Academy is er voor alle Viisionairs die behoefte 

hebben aan meer kennis en vaardigheden. Hoe het precies 

zit, lees je in dit hoofdstuk.



We hebben de afgelopen jaren extra nagedacht over diversiteit & inclusie. 

Wat houdt dat voor ons in? Biedt ons streven naar ‘Autonomy, Mastery en 

Purpose’ voldoende aanknopingspunten om een ‘For All Cultuur’ te bouwen? 

Dus wat is een diverse en inclusieve organisatie? Bij veel bedrijven lijkt het 

of de hele discussie over diversiteit en inclusie zich al snel vertaalt naar een 

Excel-sheet: wat is het percentage vrouwen aan de top? Welk deel van ons 

nieuwe ‘human capital’ heeft een niet-Westerse achtergrond? Wij houden dat 

gelukkig niet bij, maar zien wel dat er meer en meer mensen met bijvoorbeeld 

een niet-Nederlandse achtergrond bij ons werken. Ook is de verhouding 

tussen mannen en vrouwen binnen Viisi vrijwel gelijk.

Maar met Excel-sheets kom je er niet. Laten we onszelf niet verliezen in 

taartdiagrammen om tot een optimale diversiteitsscore te komen. Dan 

missen we namelijk het hart van wat diversiteit – en vooral inclusie – eigenlijk 

is: dat je he-le-maal mag zijn wie je bent, juist ook op je werk.

Want hoe krom is het dat je een groep heel diverse en talentvolle mensen 

aantrekt om ze vervolgens allemaal te laten opdraven in een donkerblauw 

maatpak of mantelpakje, en ze in een hiërarchisch systeem met vaste 

functieomschrijvingen en rigide targets propt? Zo rent al dat talent toch weer 

gillend de deur uit?



Het rare is dat het helemaal niet aan de mensen 

ligt of een organisatie divers en inclusief is. Want 

iederéén is in de basis inclusief. Iedereen is op één 

of andere manier opgevoed met de Gouden Regel.

Solidariteit en respect voor anderen. In veel 

systemen voelt men zich niet veilig genoeg om 

deze simpele regel na te leven. Aan de mensen ligt 

het niet. Het ligt aan het systeem waarbinnen ze 

moeten werken. Bij Viisi hebben we een systeem 

waarin autonomie, talentontwikkeling en 

solidariteit voorop staan. 

Waar we dus dag in dag uit aan werken is een 

is een werkplek waarin je gewoon met je hele 

zelf aanwezig kunt zijn, inclusief onzekerheden, 

sexuele geaardheid, afkomst, religie, excentrieke 

gewoontes, gender en unieke talenten. Een 

werkplek waar je onderwerpen als hormonen, ego 

of onzekerheid gewoon op de agenda kunt zetten.  

Waar je gewaardeerd wordt om wie je bent. 

Want dat is échte inclusie.

Esmee Zijp 

“Werken bij Viisi houdt wat mij betreft 

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. Werk en privé liepen volledig 

door elkaar heen, omdat je gewoon 

alle dagen thuis werkt. Ik miste mijn 

collega’s en het werken op kantoor. 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 hebben het dan ook 

sneller door 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!”

“Do what 
you love, 
love what 
you do”

Esmee Zijp



In deze Culture Audit ontmoet je 
ons hele team, en leer je over ieders 
levensmotto. Hiermee laten we 
zien hoe divers we zijn en hoe we 
met die diversiteit toch samen voor 
één doel gaan:  De financiële sector 
gezonder maken, duurzamer en meer 
op de lange termijn gericht.



Holacracy en 
Talentontwikkeling
In de Culture Audit van 2019 legden we uitvoerig uit hoe Holacracy bij Viisi wordt 

toegepast (zie hier). 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 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 wellicht, echter voor meer complexe taken 

waarbij conceptuele en creatieve vaardigheden 

aangeboord moeten worden, werkt geld als beloning 

niet. Om mensen te motiveren moeten ze voldoende 

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

bepaalde mate van Autonomy, Mastery en Purpose 

hebben, stelt de Amerikaanse bestsellerauteur 

Daniel Pink.

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation
https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation


“Kan niet, 
ken ik niet”

Peter de Boer

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.



Irene van der Noll

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).

Inspiratie: CliftonStrenghts assessment

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

Onderzoeksbureau Gallup ontdekte dat veel mensen daar ‘nee’ 

op antwoordden. 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 het 

CliftonStrengths assessment. 



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.

“Denk in 
mogelijkheden, 
niet in 
beperkingen”

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/8271552&sa=D&source=docs&ust=1643019798499948&usg=AOvVaw0Y3U-OvU6g8xs70RP67ptD


Yentle van Buschbach

“Bij Viisi krijg je naast je standaard werkzaamheden de vrijheid om andere 

rollen op te pakken. Zo heb ik naast mijn werk binnen de Happiness 

Factory-cirkel ook nog mijn steentje bijgedragen bij het organiseren van 

de Qronde, ons evenement dat we elk kwartaal organiseren. Ook vervul ik 

de Cadeaubutler-rol, het sturen van geschenken naar klanten. Hier ben ik 

wekelijks een paar uur mee bezig.

Op deze manier krijg ik bij Viisi veel variatie in mijn werk, wat het werk leuk 

en uitdagend houdt! Ik ben dan ook erg blij dat we bij Viisi de vrijheid krijgen 

te variëren in het rollenpakket.”

Yentle van Buschbach

“Leef je 
droom, 
droom niet 
je leven”



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 van de 

desbetreffende cirkel 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.

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.

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.

Jantien Schipper

“De wereld       
    is mooi!”



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, het streven is nu om in 

twee weken alle stappen te 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 krijgen. 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-  

gesprek

Presentatie
Meeloopdag

Welkomst- 
gesprek!

Arbeids- 
overeenkomst

Telefonische 
kennismaking

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/8563558&sa=D&source=docs&ust=1643019798544203&usg=AOvVaw1oG-o3I3V0Ifm0B53GREU_
https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/12221324


CliftonStrengths 
assessment
Het CliftonStrengths 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 CliftonStrengths 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. 



Cultural fit, vakinhoudelijk 
gesprek en presentatie

Vervolgens verzorgen de collega’s met de rol 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. Een presentatie door de kandidaat 

over een vakinhoudelijk onderwerp aan onze Vakinhoudelijk Interviewers 

geeft vervolgens inzicht in de kennisoverdracht en houding van de kandidaat.

De meeloopdag en 
referentiecheck

Wat een paar jaar geleden als een experiment met collega Nancy Brussel 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 een 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.

https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/8563514
https://app.glassfrog.com/organizations/3929/orgnav/roles/8563556


Open en eerlijke communicatie
Naast dat we sollicitanten altijd binnen één werkdag een terugkoppeling geven 

op hun sollicitatiegesprek, proberen we 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 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.

Vast onderdeel: team inwerken
Nieuwe Viisionairs starten in ons onboardingsprogramma, waarin ze worden 

ondergedompeld in de werkzaamheden van alle hoofdcirkels van Viisi. Alle 

nieuwe Viisionairs werken een periode 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 wordt ook iedereen meegenomen in het werk van de cirkel Smooth 

Operations, waar de hypotheekacceptatie plaatsvindt en Realising Dreams, de 

cirkel van de hypotheekadviseurs. Je leert zo snel hoe onze organisatie werkt, 

wat onze producten en 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.

Om de nieuwe Viisionairs vanaf het begin goed te begeleiden en te coachen, 

hebben we een buddy-team. 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 zogeheten ‘70-20-10-mindset’ in ons 

achterhoofd, het principe dat je zeventig procent leert door te werken; dus leren 

op de werkplek, twintig procent door het krijgen van coaching en feedback en 

tien procent door formele (klassikale) training.

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).



Michael Payano: 

“Het sollicitatieproces bij Viisi was niet te 

vergelijken met een traditionele aanpak. Het 

draaide in eerste instantie om wie ik ben als 

persoon. Dat kwam heel duidelijk voor de 

vakinhoudelijke kwaliteiten die ik heb. Wat 

mij betreft was het echt een reflectie van 

hetgeen Viisi voor staat: People First. Ik heb 

zelfs het gevoel dat ik mijzelf gedurende het 

proces nog beter heb leren kennen.”

Michael Payano

“If you want 
something 
you never 
had, you 
have to do 
something 
you’ve never 
done.”



Hendrik Schakel

“Een gratis 
kans moet je 
altijd pakken”

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 een keur aan 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 master-

classes 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 als 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. Daarnaast is het volgen van 

opleidingen een vast onderwerp in 

onze ontwikkelingsgesprekken.



Laura van der Lem: 

“Met Viisi Academy willen we iedereen de mogelijkheid geven 

om zijn of haar talenten volledig te kunnen benutten. Naast de 

verplichte externe opleidingen doen we ook veel aan interne 

kennisoverdracht. Iedere week, tijdens ons vaktechnisch 

overleg, delen adviseurs hun ervaringen en leermomenten. 

Fijn om even te kunnen sparren! Veel collega’s specialiseren 

zich op een bepaald onderdeel van het advies. Minimaal 

één keer per jaar geeft iedere expert een interne scholing 

over zijn/haar expertisegebied. Iedereen die dat wil kan ook 

extra opleidingen volgen, zelfs als het meer uit persoonlijke 

interesse is. Je beslist samen in je team wie wat gaat doen. Alle 

opleidingskosten worden door Viisi vergoed.”

Laura van der Lem

“Probeer zo 
veel mogelijk 
te genieten 
van de goede 
dingen in het 
leven”



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. Vaak worden de Viisi Town Halls 

gebruikt voor het geven van scholingen die voor alle Viisionairs 

interessant en relevant zijn. Zo worden er bijvoorbeeld 

scholingen gehouden over duurzaamheid, advieskwaliteit, het 

adviseren van expats en het gebruik van Linkedin.

Daily peer-to-peer-feedback 
vervangt traditioneel 
beoordelen

De ontwikkelingsgesprekken zijn sinds dit jaar verder 

verbeterd. Veel van de echte ontwikkelings- en beoordelings-

gesprekken vinden realtime plaats in de Tactical meetings van 

de cirkels. De beoordeling van prestaties wordt door collega’s 

onderling in de teams besproken, daar waar het echte werk 

plaatsvindt.

Veel gebeurt vanuit onze al eerder genoemde Golden Rule: 

behandel anderen zoals jezelf behandeld wil worden. Dus 

vanuit die mindset geef je automatisch feedback aan je 

collega’s. Omdat onze teams zelf hun doelen stellen, en daar 

rollen met expliciete verantwoordelijkheden bij bedenken en 

omdat ze zelf kiezen 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.



V Innovatiekracht
Hoe komt innovatie bij Viisi tot stand? En waarom voelen 

Viisionairs zich in de praktijk comfortabel om met ideeën te 

komen die het bedrijf verder vooruit helpen? Het komt omdat 

innovatie niet los te zien is van de manier waarop bij Viisi 

besluiten worden genomen. Daarover gaat dit hoofdstuk.

Je zou kunnen zeggen dat onze hele organisatie vanuit de basis 

gericht is op innovatie, iedere dag een stukje beter. ‘Safe enough 

to try?’ is één van de hoofdvragen binnen het werken in een 

Holacracy. Het probleem met innovatie ligt ‘m er vaak in dat het 

een te groot ding wordt. Iedere dag een klein stukje beter is vaak 

veel waardevoller dan een groot, langslepend innovatieproject. 



“Niet 
geschoten is 
altijd mis”

“Waarom          
    wachten?”

Roxy van Dijk Heleen de Jong



Door onze filosofie van radicale 

transparantie, waardoor iedereen 

toegang heeft tot alle informatie, 

komt innovatie uit iedere hoek van 

de organisatie. En Viisionairs die 

een verbetering of vernieuwing 

zien, kunnen zelf meedoen in het 

project waarin de verbetering wordt 

meegenomen. Zo zie je dat een 

Happiness Factory-collega met een 

voorstel voor een event komt, deze 

organiseert en daarna meewerkt 

aan ons Viisi Fashion-project. Of 

een adviseur die meedoet aan de 

productie van informatieve filmpjes 

die we op social media posten. 

Of een hypotheekacceptant die 

Cultural fit-sollicitatiegesprekken 

voert.

Anne van den Akker

“Ik ben in mei 2021 gestart als Supportmedewerker 

in de Happiness factory. In dit team ondersteunen 

we de adviseurs en spreken we verschillende 

klanten wanneer zij Viisi bellen. Dit zorgt al voor 

een zeer betrokken en afwisselende baan. Maar 

doordat we een holacratisch bedrijf zijn, kreeg ik al 

snel de mogelijkheid om mijzelf nog meer te gaan 

ontwikkelen in andere cirkels en rollen. Zo zorg 

ik er nu ook voor dat iedere collega een cadeautje 

ontvangt op zijn of haar verjaardag, en ben ik de 

laatste periode ook veel bezig geweest  met Viisi 

Fashion in de Branding-cirkel. Een eigen Viisi-

kledinglijn! Ik merk dat ik veel energie krijg van 

de verschillende mogelijkheden en rollen. Je kunt 

hierdoor zelf variëren en zo de ultieme baan creëren 

voor jezelf. Die ik ondertussen zeker heb.”

“Alles
gebeurt met 
een reden”

Anne van den Akker



Besluitvorming 
gericht op 
Innovatie

Naast dat rollen verregaande autonomie hebben in besluitvorming in hun eigen 

werkveld, wat het dagelijks verbeteren van je eigen werk vergemakkelijkt, 

maken we bij grotere, rol- of cirkeloverstijgende besluiten bij Viisi gebruik van 

besluitvorming op basis van consent. Dit wordt gefaciliteerd door methode van 

integratieve besluitvorming binnen Holacracy.

Inspiratie: Gerard Endenburg

De sociocratische kringorganisatiemethode van de 

Nederlandse ondernemer Gerard Endenburg bestaat uit 

een dynamisch netwerk van dubbelgekoppelde kringen. 

Dit netwerk is toe te voegen aan de structuur van elke 

willekeurige bestaande organisatie. Met de sociocratische 

kringorganisatiemethode kunnen organisaties:

• de effectiviteit van vergaderingen met meer dan vijftig 

procent laten toenemen;

• het management nauwkeurig en snel voorzien van feedback 

waardoor het adequaat en snel kan inspelen in interne en 

externe ontwikkelingen;

•  leerprocessen bevorderen;

• veranderingsprocessen aanmerkelijk sneller laten 

verlopen;

• de betrokkenheid van medewerkers en klanten bij de 

organisatie versterken.

Prof. dr. ing. Endenburg ontwikkelde deze methode tijdens 

het dagelijks gebruik in zijn eigen onderneming Endenburg 

Elektrotechniek. Sinds 1978 vindt verdere ontwikkeling van 

de methode plaats in het Sociocratisch Centrum in Rotterdam.

https://www.sociocratie.nl/sociocratische-kringorganisatiemethode/


Lotte Kleter 

“Een goed 
begin is het 
halve werk”

Consensus en consent. 
Wat is het verschil?

Consensus is een beslissing op basis 

van unanimiteit. Het besluit wordt pas 

genomen als alle deelnemers “voor” 

zijn. Door unanimiteit wordt de macht 

van de meerderheid voorkomen, en 

heeft de minderheid evenveel belang. 

Iedereen is het met elkaar eens. Dit 

klinkt natuurlijk heel mooi. Maar 

de kans dat een voorstel doorgaat is 

daardoor erg klein. Is het wel nodig 

dat iedereen “volledig voor” is? 

Besluitvorming op basis van consensus 

is niet gebaseerd op unanimiteit, 

maar op ‘goed genoeg voor nu, veilig 

genoeg om te proberen’. Als niemand 

in de groep een bezwaar heeft op het 

uitvoeren van een voorstel, gaat het 

voorstel door. De bezwaren en zorgen 

worden juist gebruikt om het voorstel 

te verrijken, in plaats van te blokkeren. 



Tara Coppoolse

Zelf bijdragen aan 
onze purpose

Bijna zes  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. 

Op deze manier werkt iedereen purposegedreven en 

komt innovatie vanuit intrinsieke motivatie en is het 

geen ‘opgelegd iets’.

Tara Coppoolse

“Ik was op zoek naar een missie 

waar we samen aan kunnen 

werken, om een positieve 

bijdrage te leveren. En dat is 

ook de reden waarom ik bij 

Viisi terecht ben gekomen. En 

het is nu mijn tweede week 

bij Viisi, maar ik merk al dat 

het goed zit, dat mensen echt 

om elkaar geven, ik word er 

gewoon heel erg blij van.” “Wie goed 
doet, goed 
ontmoet”



Onze klanten

Hoewel onze klanten bewust op de tweede plaats komen, zijn zij wel een belangrijke graadmeter als het gaat om de 

verbetering van onze dienstverlening. Waar we voor onze klanten naar streven is simpel: we helpen ze met één van 

de belangrijkste beslissingen in hun leven, de aankoop van een eigen woning. In dat proces willen we een 11-sterren 

beleving bieden, waarbij klanten zich bij ons thuis voelen, net zoals onze eigen Viisionairs.

Wij bieden onafhankelijk hypotheekadvies en zijn gespecialiseerd in het helpen van 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 aan 

de klant. Dit alles heeft de afgelopen jaren een gemiddelde klantwaardering van 9,8 opgeleverd (gemeten uit bijna 

5.000 klantreviews op Google, Independer, Trustpilot en Advieskeuze).

11.424
hypotheken afgesloten

9,8
gemiddelde klantwaardering

€4,4 miljard
aan hypotheken gefinancierd

Frank Tukker

“Samen  
      sterk”

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


VI Gedurfd 
leiderschap
Leiderschap hangt bij Viisi niet aan een persoon of een 

managementteam vast. Vandaar: iedereen kan vanuit zijn 

eigen rol zijn leiderschap oppakken. Of vanuit een nieuwe 

rol, mocht daar behoefte aan zijn. En het bijzondere is: veel 

Viisionairs doen dat ook. Zo spreken Viisionairs zich uit in 

de (internationale) media met columns, opinieartikelen, 

podcasts, gastcolleges of lichten eigen onderzoek toe. En ook 

het bedrijf bekent naar buiten toe in zijn (media-)uitingen 

kleur. Als dat geen gedurfd leiderschap is. 



Tom van der Lubbe

“We willen het systeem écht 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 2022 verwachten we anderhalf miljard euro 

aan hypotheken te begeleiden, dus onze impact wordt steeds groter.”

Tom van der Lubbe

“De wereld 
beter 
achterlaten 
dan toen 
ik geboren 
werd.”



In april 2020 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 er te veel media-aandacht naar 

bedrijven gaat die zich tijdens deze crisis amoreel gedragen. Bedrijven 

die voorgaande jaren megawinsten boekten (en deze 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.

Wie 
zet  jij
op één?



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 vijftig 

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.

We zijn nu ruim een jaar verder en nog steeds krijgen we vanuit allerlei 

hoeken, ook internationaal, uitnodigingen om over onze People First 

filosofie te spreken. Het heeft deels ook uitgemond in de nominatie 

van collega-Viisionair Tom van der Lubbe voor de Thinkers50 award.
Harry Otse

“Geen 
woorden 
maar 
daden”



Leiderschap 
in de 
media

Tom van der Lubbe, 

co-founder van Viisi in VVP magazine, 

het platform voor financiële adviseurs:

“Wat maakt je als bank cruciaal, wat is – met 

een knipoog naar Amerika – je ‘why’, wat is je 

‘purpose’? Of om gewoon dichtbij huis te blijven: 

wat is ons bestaansrecht, voor wie doen we het? 

Helpen we mkb-ondernemers of juist de grote 

multinationals in het buitenland”? Zien we het als 

onze taak de agrarische sector te begeleiden bij 

de transitie naar een duurzamere landbouw? Is 

het de doelstelling van de financiële sector zoveel 

mogelijk mensen aan een betaalbare woning 

te helpen of zzp’ers daadwerkelijk te helpen? 

Als financiële sector zullen we nooit zo cruciaal 

worden als de zorgsector, maar we zouden 

tenminste weer een beetje crucialer mogen 

worden dan we op dit moment zijn.”

Dat onze impact groeit, is het afgelopen jaar weer 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, maar meestal vaker, een uiting in 

de (landelijke) media. 

Bekijk het het realtime overzicht van alle mediaoptredens.

https://www.viisi.nl/media


Viisi in de 
internationale 
pers

Ook de internationale media wist ons afgelopen jaar weer te vinden. Zo verscheen 

in de Braziliaanse editie van MT Sloan Management Review het artikel ‘É a 

solidariedade, stupid!’, waarin de People First-strategie van Viisi over het voetlicht 

wordt gebracht. En in een Engelstalig artikel van Haufe New Management 

werd Viisi als best practice genoemd. Ook publiceerde het Zwitserse SGO 

Herbsttagung een voorgesprek met co-founder Tom van der Lubbe over purpose 

driven organisaties. In een videocast met Hard Talk HR legde Tom uit waarom 

solidariteit de hoeksteen is van organisaties die om mensen draaien. Ook was hij 

te gast in de Amazing Leaders Serie van Karin Volo. En dat is nog maar een greep 

uit de internationale aandacht voor Viisi. 

https://viisi.s3.eu-central-1.amazonaws.com/app/uploads/20210713105803/Insights_VanDerLubbe-8-viisi-hypotheken.pdf
https://viisi.s3.eu-central-1.amazonaws.com/app/uploads/20210713105803/Insights_VanDerLubbe-8-viisi-hypotheken.pdf
https://viisi.s3.eu-central-1.amazonaws.com/app/uploads/20210713105803/Insights_VanDerLubbe-8-viisi-hypotheken.pdf
https://newmanagement.haufe.de/strategie/interview-mit-antoinette-weibel-und-otti-vogt
https://www.youtube.com/watch?v=lf2A2gl_9gA
https://www.youtube.com/watch?v=lf2A2gl_9gA
https://www.youtube.com/watch?v=mMwgGacTmOw


Martijn van der Kooij 

“Elke dag een 
stap vooruit 
zetten, 
waardoor 
de wereld 
weer mooier 
wordt.”

Startersbarometer
Sinds 2018 voeren wij periodiek onderzoek uit 

onder de naam Startersbarometer. Viisi doet dit om 

inzicht te verkrijgen in de positie van starters op de 

Nederlandse woningmarkt. We zijn kennispartner 

op het gebied van woonstarters en mengen ons actief 

in het debat over hoe de woningmarktproblematiek 

opgelost zou kunnen worden. Onze onderzoeken 

halen tegenwoordig altijd de landelijke pers en 

collega’s Deni Nozic en Hergen Dutrieux waren in 

2021 ook te gast in een aflevering van Nieuwsuur. 

Voor een volledig overzicht van ons werk om de 

startersproblematiek in kaart te brengen en op te 

lossen, zie de Startersbarometer pagina op onze 

website.

https://www.npostart.nl/nieuwsuur/19-11-2021/VPWON_1324398
https://www.viisi.nl/viisi-startersbarometer/


Hergen Dutrieux

“Berichtgeving in de media van financieel dienstverleners over de 

woningmarkt wordt gedomineerd door grote marktpartijen (banken/

hypotheekketens). De toon is vooral beschrijvend en er wordt zelden een 

standpunt ingenomen. Voorbeelden genoeg: record aantal hypotheken, de 

rente stijgt/daalt enz. Viisi kiest ervoor om in de media de groep eruit te 

lichten die het het zwaarste heeft: de starter op de woningmarkt. We nemen 

ook nadrukkelijk stelling dat de belangen van starters veel zwaarder moeten 

wegen dan die van huidige woningbezitters. De haves versus de have nots. 

Bedenk dan dat al onze klanten woningbezitters zijn!”

Hergen Dutrieux

“ Was 
mich nicht 
umbringt, 
macht mich 
stärker”



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. Voor corona kwamen meer dan 

honderd bedrijven hierop af. Wat opviel was dat de groepen steeds 

groter werden. Daarom hebben we de Holacracy Safari XL in het 

leven geroepen, een ochtendvullend programma dat begint met het 

bijwonen van een Tactical- en 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, halen we externe, frisse 

blikken in huis waardoor we zelf ook groeien. Ook heeft de Holacracy 

Safari een positief effect op onze employer branding. Het helpt ons 

vooral om onze manier van werken te promoten en dat is uiteindelijk 

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

ook in het afgelopen jaar geen bedrijven ontvangen. Wel delen we nog 

steeds veel van onze ervaringen met zelforganisatie in verschillende 

podcasts, online conferenties en andere media (check voor een 

overzicht onze website).

Holacracy 
Safari’s

https://www.viisi.nl/media


Viisi 
Boekencast

Elke twee weken leest Tom van der Lubbe een 

inspirerend managementboek. Samen met Erno 

Hannink bespreekt hij dat boek vervolgens in 

de boekencast van De Ondernemer. Het zal niet 

verbazen dat Tom en Erno boeken uitkiezen die 

ondernemers uitdagen of waar ze van kunnen 

leren. Bijvoorbeeld: ‘In 10 Stappen naar Nieuw 

Leiderschap’ van Toon Franken, ‘No rules rules’ van 

Reed Hastings en ‘Scaling Up’ van Verne Harnish. 

In de boekencast wordt niet alleen duidelijk wat 

Tom van deze boeken vindt, maar haalt hij ook 

voorbeelden uit de praktijk van Viisi erbij.

Het People First-gedachtegoed 
op hogescholen, universiteiten 
en bij de overheid

Per jaar begeleiden we meerdere studenten bij hun 

afstudeerscripties. Een aantal hebben we op onze website 

gepubliceerd. In 2020 hebben we het met een groep studenten 

van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor elkaar 

gekregen dat het People First-verhaal van Viisi opgenomen 

wordt als praktijkonderdeel in het curriculum van de studie 

Human Resource Management. In 2021 heeft collega Marc-

Peter Pijper meerdere gastcolleges gegeven op o.a. Avans 

Hogeschool en Hogeschool Utrecht. Collega Tom van der 

Lubbe is uitgenodigd op diverse internationale universiteiten, 

zoals Univerity of St. Gallen en de ESCP in Parijs. Marc-Peter 

heeft ook workshops gegeven tijdens de Leiderschapsdag van 

het Ministerie van Financiën en de Rijksbrede werkgroep voor 

Talentgericht werken. Op deze manier delen we ons People 

First-gedachtegoed breder in de samenleving en maken we 

impact buiten onze eigen bedrijfsmuren.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLneoE1iKPH3Xy0ck8VdDDRqqpBduzIYAq
https://www.viisi.nl/scripties-in-samenwerking-met-viisi/


Ondanks coronacrisis 
toch groeien

We willen met Viisi, ondanks de coronacrisis, 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 puzzelstukkjes in 

elkaar vallen. “Later 
is nu”

Mariska Kerkhof



Crowdfunding
Ons  doel is dat klanten comfortabel, verantwoord en duurzaam in een eigen huis kunnen wonen. Maar daar stopt onze missie niet, Viisi kijkt 

verder dan de horizon: naar een duurzame maatschappij waar we naar elkaar omkijken én rekening met elkaar houden. Om het niet bij dromen 

alleen te laten, hebben we dit jaar een crowdfundingsactie opgezet met commentaar van ex-nieuwslezeres Noralie Beyer.

De actie was een doorslaggevend succes. Met een opbrengst van bijna  

€ 900.000 kunnen we ook 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! 

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.

https://youtu.be/qPNC-bs051o
https://youtu.be/qPNC-bs051o


Wij zijn ondertussen een jaar verder en de eerst jaarlijkse rente is overgemaakt aan alle 

investeerders. We wilden verdubbelen in adviescapaciteit en hebben dit bewust niet 

gedaan. Het bleek dat het kwalitatief onboarden van zoveel nieuwe collega’s lastiger bleek 

dan gedacht, vooral omdat het ook op afstand moest gebeuren. We hebben vanuit de People 

First-gedachte besloten om op de rem te trappen. Daardoor hebben we menigmaal ‘nee’ 

moeten verkopen aan klanten. Soms pijnlijk, maar we leggen de lat hoog, voor onszelf en 

dat verwachten de klanten ook van ons. We weten dat het op de lange termijn uitbetaalt. 

People-First all the way.

Great Place to Work als 
podium voor People First

Ook al was de uitreiking van Great Place To Work dit jaar weer online, we hebben er niet 

minder om gefeest toen we voor de derde keer op rij Best Workplace van Nederland waren 

geworden! Ongelooflijk trots dat we wederom de eerste plek in de wacht hebben gesleept 

met het hele team. 

Myrthe Romeijn

“Je kunt beter spijt 
hebben van de dingen die 
je hebt gedaan, dan spijt 
hebben van de dingen die 
je niet hebt gedaan”

https://youtu.be/WRv6tZQazjg
https://youtu.be/WRv6tZQazjg


Natuurlijk weten we zelf dat we een ijzersterk team zijn, 

maar dit was wederom een kroon op onze werkplek! Het 

laat zien dat de focus op ons eigen team, People First dus, 

de enige juiste is. Niet alleen in crisistijd is solidariteit 

belangrijk, maar ook in goede tijden is het van cruciaal 

belang om medewerkers op de eerste plek te zetten. Op 

de tweede plaats komt de klant en op de laatste plaats de 

aandeelhouders. We zien deze titel dan ook niet alleen 

als prijs voor onszelf, maar juist als een podium voor 

People First. En wat zijn we trots dat we met Viisi ook op 

de eerste plek eindigde bij de verkiezing van Europese 

Best Workplace van het jaar! We zijn op de goede weg!
“If you want 
to go fast, go 
alone. If you 
want go far, 
go together”

Daan Dutrieux



Tot slot 
nog 
even 
dit…

We hopen dat we je hebben kunnen inspireren met hoe wij 

als Viisionairs de wereld zien. Dat we onszelf kunnen zijn. 

Iedereen is anders, maar toch zijn we een hecht team. Niet 

ondanks, maar juist dankzij al onze verschillen. 

Bij Viisi zeggen we: voel je thuis en doe alsof je thuis bent! 

Dat geldt voor iedereen. Van de koffieleverancier tot 

onszelf en van klant tot bezoeker. Iedereen die contact 

zoekt is welkom. Ook jij. De deur staat altijd open.


