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Enrique Figee: ,,Dienstbaar
leiderschap is een absolute
voorwaarde voor bedrijven
om geweldig te presteren.’’
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‘BONUSJAGERS
RAMP VOOR
BEDRIJFSLEVEN’

Een zoektocht naar onterechte doelen. Denkend vanuit macht en niet vanuit
eigen kracht. Coach en consultant Enrique Figee signaleert vanuit de abdij in
Nieuwkuijk het tekort van de moderne manager in de food- en hospitality-
wereld. ,,Ze maken zich soms meer zorgen om een kras op hun auto dan een
deuk in een mens.’’ Maar de windrichting draait.

D
e carrièregerichte manager laat zich doelen aanpra-

ten. Hij jaagt die doelen na omdat hij zijn bonus wil

halen en de volgende stap op de carrièreladder wil

maken. Hij denkt vanuit zijn ego en vanuit macht.

Hij is meer met zichzelf bezig dan met zijn mensen.

De lange termijn bestaat voor hem niet. Alleen het eind van het

jaar telt, als de budgetten worden gehaald en de bonussen

worden verzilverd. En dat is slecht voor een bedrijf, weet 

Enrique Figee. 

Maar de ramp is nog niet compleet. De managers, sommigen

echt briljant, blijven slechts een jaar of twee op hun positie zit-

ten: steeds hoger hoppen is het devies. In die korte tijd dat ze

aan het roer staan, hebben ze het bedrijf overhoop gehaald, de

rotzooi mag de opvolger opruimen. ,,De verborgen kosten die

deze types in het bedrijfsleven ver-

oorzaken zijn enorm’’, zegt Figee.

Figee is sinds 2004 gevestigd als 

coach/consultant in een abdij in Bra-

bant. Hij coacht directeuren van gro-

te foodbedrijven: outletorganisaties,

groothandels en leveranciers. Of het

komt door de spirituele omgeving of

door een veranderende tijdgeest, 

Figee merkt een kentering op. De bo-

nusgedreven manager uit de jaren ’90 – een icoon van zijn tijd

– verliest terrein. Managers gaan steeds meer op zoek naar hun

eigen kracht, zo blijkt uit de vertrouwelijke en diepgaande ge-

sprekken die hij voert. ,,De gesprekken gingen eerst over de

strategie van het bedrijf. Nu praat ik vooral over persoonlijke

ontwikkeling, teamontwikkeling en transformatieprocessen

van bedrijven. Die verandering vind ik opvallend.’’

Ook in managementliteratuur vindt hij de kentering terug.

Het boek Good to Great van Jim Collins uit 2001, met meer dan

een miljoen verkochte exemplaren een regelrechte bestseller,

heeft veel invloed op het denken in het bedrijfsleven. Collins

heeft honderden grote Amerikaanse Fortune 500-bedrijven

onderzocht op succesfactoren. Hij heeft een beperkt aantal

bedrijven gevonden – om precies te zijn elf – die niet gewoon

goed waren, maar geweldig.

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP
Wat bleek? De geweldige bedrijven werden niet geleid door

flamboyante personen met grote ego’s. Dienstbaar leider-

schap blijkt de absolute voorwaarde te zijn voor bedrijven om

geweldig te presteren. Bescheiden maar doortastende leiders

die vanuit het bedrijf zijn opgeklommen en echt bezig zijn om

hun mensen het succes te gunnen, kweken loyaliteit. De 

wederkerigheid die dan bij de medewerkers ontstaat, biedt

brandstof voor innovatie en groei. 

Figee: ,,De geweldige leiders creëren

een cultuur waarin de medewerkers

ook echt iets willen doen voor het be-

drijf.  De werknemers blijven er ook

langer werken. Collega’s hebben iets

over voor elkaar. Simpele dingen, zo

lijkt het, maar die boodschap heeft

aan kracht gewonnen sinds Collins

erop heeft gewezen dat dit wezen-

lijke succesfactoren zijn voor de groei van aandeelhouders-

waarde.’’

Het opmerkelijke is dat de effectiviteit van leiders groeit naar-

mate ze meer samenvallen met hun eigen script. ,,Als hun

werk overeenkomt met hun hartenwens, dan is er als vanzelf

energie en drive. Ook die gedachte vat steeds meer post. Het is

tegenwoordig normaler om te praten over onderwerpen als lei-

derschap en persoonlijke bestemming dan een aantal jaren

geleden. Toen werden dergelijke onderwerpen afgedaan als

soft geleuter.’’

‘Als je werk
overeenkomt met je
hartenwens, volgt de

energie vanzelf.’
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Echte leiders formule-

ren hun eigen doel-

stellingen, en die val-

len samen met hun

hartenwens. ,,Neem

Paul Bringmann, het

genie achter La Place.

Twintig jaar geleden

werd de man voor gek

versleten toen hij de

kroketten en hambur-

gers uit de restaurants

van V&D gooide. De

f&b-omzet van het wa-

renhuis bedroeg een

paar procent. Nu is dat

aandeel gegroeid naar

ruim 20 procent en

wordt La Place geïmi-

teerd. Hij heeft veel

tegenwind gekregen,

maar omdat hij in zijn

kracht zit, kon hij vol-

harden. Harry Stof-

berg van Unilever is

ook zo iemand. Wie vanuit kracht opereert, is in staat nieuwe

werelden te creëren die op den duur worden omarmd door 

anderen.’’

Goed leiderschap signaleert Figee ook bij Albron met CEO

Teun Verheij. De afgelopen drie jaar is de Nederlandse cate-

raar snel gegroeid in marktaandeel. Dat heeft volgens Figee te

maken met de missie en het voorbeeldgedrag van het mana-

gement. Het belang van verantwoorde voeding en beweging

voor gezondheid is van bovenaf voorgeleefd en zo de organisa-

tie ingesijpeld. Albron staat nu bekend als de ‘gezonde cate-

raar.’ Het woord ziekteverzuim is afgeschaft en vervangen voor 

gezondheidspercentage. De transformatie is niet louter cos-

metisch, maar van binnenuit beleefd. Figee: ,,Pas dan kun je

ook naar opdrachtgevers geloofwaardig laten zien dat je voor

hen beleid wilt maken op vitale werknemers. In plaats van voe-

ding te zien als een kostenpost, wat nu eerder regel is dan uit-

zondering. Albron heeft een voorsprong ten opzichte van de

concurrentie, omdat iedereen binnen die organisatie die vita-

liteit uitstraalt.’’ Recentelijk heeft Albron de AWVN Jaarprijs

gekregen voor sociale innovatie.

OPGEBLAZEN EGO’S
Figee heeft kritiek op de managers die van de hoge hotelscho-

len afkomen. Hij signaleert opgeblazen ego’s en egocentrisch

gedrag. ,,De zogeheten hotello’s vergissen zich in hun imago.

De buitenwereld kijkt er toch kritischer naar dan ze zelf den-

ken. Die vinden die touch of arrogance die aan hen kleeft niet in

hun voordeel werken. Ook is het opvallend dat ze zich graag in

eigen kring bewegen. Ik kom hotelmanagers heel weinig tegen

tijdens netwerkbijeenkomsten en seminars die niet uitslui-

tend over de hotelwereld zelf gaan.’’

Figee juicht het initiatief toe van de Hotelschool Maastricht.

Directeur Lodewijk van der Grinten gaat zich het curriculum

meer inrichten op het verwerven van leiderschapskwaliteiten.

,,Dat vind ik een verstandige zet. Hotello’s zijn harde werkers

en – in eigen kring – grote netwerkers, maar ze moeten leren

ontvankelijker te worden voor geluiden die niet uit die kring

afkomstig zijn. En een bepaalde mate van nederigheid aan-

kweken, kan ook geen kwaad.’’

Het trainen in leiderschap kan helpen in het voorkomen van

het vallen in een andere grote valkuil: de burn out. De helft van

de managers en directeuren in Nederland zegt aan burn out-

verschijnselen te lijden. Figee: ,,Ik zie dit vooral bij managers

die zijn opgevoed door de generatie van de wederopbouw.

Baanzekerheid, respect voor de baas en altijd iets meer doen

dan verwacht wordt. Dat is doorgegeven aan de veertigers van

nu. Probleem is dat de wereld complexer is geworden en dat

van de huidige manager veel meer wordt geëist dan vroeger.

Het aantal contactlijnen is geëxplodeerd. Bedrijven vragen

meer dan een mens aankan. Als je dan nog de attitude in je 

genen hebt dat je altijd iets meer wilt doen dan van je wordt

verwacht, dan werk je je zo de burn out in.’’ ■

DIENSTBAAR LEIDERSCHAP
LEIDT TOT SUCCES

De Amerikaan Jim Collins heeft met zijn boek ‘Good to great’ de
succesfactoren achterhaald van elf geweldige bedrijven. Het 
opvallende is dat deze geweldige bedrijven betrekkelijke onbekend
zijn, bescheiden maar doortastende leiders aan het roer hebben
en human capital het allerbelangrijkst vinden. De succesfactoren
van Collins.
� Dienstbaar leiderschap.
� De bedrijven werven de juiste mensen.
� De bedrijven zien de harde feiten onder ogen, maar blijven

vertrouwen op succes.
� De bedrijven vinden een antwoord op drie afbakenings-

vragen: wat kunt u het best, waar gelooft u het meest in 
en wat is cruciaal voor uw economisch voortbestaan?

� De bedrijven zorgen voor een gedisciplineerde organisatie-
cultuur.

� De bedrijven hechten groot belang aan technologie, maar
zijn daarin selectief.

� De bedrijven werken gestaag en volhardend, zonder revo-
lutionaire doorbraken.

PROFIEL

NAAM
Enrique Figee, directeur Foodreflection

LEEFTIJD
43 jaar

OPLEIDING
Heao commerciële economie.
Management-, sales- en marketingfuncties bij Sperwer, 
Campina en Interbrew.
Consultant Capgemini.
Betrokken bij de oprichting van Food Service Instituut Neder-
land en Food Service Network. Initiatiefnemer CEO-convention
over voeding en gezondheid. Mede-eigenaar Shoot My Food en 
The Improvement Companions.

BIJZONDERHEID
Figee heeft recent een rapport in boekvorm uitgebracht getiteld
‘De Nederlandse Foodservicemarkt wacht op een geleidelijke
transformatie. Leiderschap is gewenst’.
Kosten: €100,-, exclusief btw en inclusief verzendkosten.
www.foodreflection.nl
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