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‘Geen tijd? Leef nu!’ en
‘Verandering vraagt géén tijd’

JJee  vvooeerrtt  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn  ssoooorrtt  oonnee--
mmaann--sshhooww  oopp  bbiijj  jjee  pprreesseennttaa--
ttiieess..  IIss  ddiitt  ddee  ddrroooommjjoobb  vvaann  PPaauull
MMeeeerrtt  aallss  jjoonnggeemmaann??

Paul Meert: «Helemaal niet,
hoewel er toch raakvlakken zijn
tussen mijn jeugdambities en
met wat ik nu doe. Eigenlijk
kan ik mijn carrière in drie
stukken opdelen. Als jong in-
dustrieel ingenieur elektronica
ben ik in de bedrijfswereld be-
land, maar toen al had ik veel
belangstelling voor onderwer-
pen als dienstverlening en time
management. Als studiekeuze
heb ik trouwens lang getwijfeld
tussen psychologie en inge-
nieur. Op een bepaald moment

reageerde ik op een advertentie
waarin een specialist time-ma-
nagement werd gevraagd. Zo
startte het tweede deel van mijn
carrière bij het Deense TMI,
waar ik programma’s rond
time- en service-management
gaf. Die brachten me tot in het
buitenland, maar op een be-
paald moment vond ik de tijd
toch rijp om terug naar België
te komen. De Belgische bedrij-
ven vonden programma’s die
twee dagen duurden iets van
het goede te veel en vroegen of
ik kon inkrimpen. Via een pro-
gramma van één dag ben ik
overgestapt naar een program-
ma van één uur, waarin al het
noodzakelijke gecomprimeerd

zit. Zo ben ik in het derde deel
van mijn carrière beland.»

WWaaaarr  lliiggtt  hheett  vveerrsscchhiill  ttuusssseenn  ddee
llaannggee  eenn  ddee  kkoorrttee  pprrooggrraammmmaa--
’’ss??

«Bij de programma’s van twee
dagen was amper voorbereiding
vereist, want ik had tijd genoeg
om indien nodig bij te sturen.
Nu steek ik echter minimaal
twee dagen voorbereiding in
een programma van één uur. Ik
ga dan ook werkelijk met heel
wat mensen binnen het bedrijf
praten.» 

WWeellkk  vvoooorrddeeeell  hhaaaalltt  eeeenn  bbeeddrriijjff
uuiitt  iinnffoottaaiinnmmeenntt??

«Het voordeel is duidelijk: op
korte termijn wordt iedereen
op aangename en eenvoudige
wijze geïnformeerd. Dikwijls
wordt mijn optreden gekoppeld
aan een strategische meeting.
Ik stel wel één voorwaarde: ie-
dereen binnen het bedrijf doet
mee, zeker het topmanage-
ment.»

■

BRUSSEL Het zijn twee titels van boeken waarin Paul
Meert zijn ervaringen uit de internationale trainings-
wereld deelt met zijn lezers. De auteur noemt zichzelf
‘infotainer’, waarbij ‘infotainment’ wordt omschreven
als de kunst om moeilijke en/of belangrijke bood-
schappen op een zo kort mogelijke en aangename ma-
nier mee te delen aan iedereen binnen eenzelfde orga-
nisatie (lees: bedrijf) op hetzelfde moment. Paul Meert
staat internationaal hoog aangeschreven als specia-
list in tijd en persoonlijke dienstverlening. Maar hoe
wordt iemand een ‘infotainer’? 

Mensen leven om te werken.
Of is het net andersom?
BRUSSEL Hoeveel vol-
doening biedt een boeien-
de job in een aangename
werkomgeving? Bestaan
er alternatieven die de
drang naar status en fi-
nanciële zekerheid, die
voortkomt uit onze
prestatiemaatschappij,
kunnen vervangen? En
als dat zo is, hoe slaag je
er vandaag in het stan-
daardpatroon (tijdelijk) te
doorbreken? 

Een korte rondvraag leert dat er
heel wat medeburgers zijn die
duizelig worden bij de gedachte
aan ‘huisje, tuintje, boompje’.
Ze leggen de focus in hun leven
helemaal anders dan de door-
snee-burger. Op reizen bijvoor-
beeld. Er om de twee jaar zes
maanden tussenuit om een con-
tinent te ontdekken. 
Sofie De Schepper werkte twee
jaar hard om haar spaarvarken
aan te dikken en samen met
haar vriend haar droom te ver-
wezenlijken. Bestemming: Ma-
rokko, vier maanden. Vervoer-
middel: Max, een zelfingerichte
legervrachtwagen met alles
erop en eraan. Kostenplaatje:
een serieus bedrag dat de
meeste mensen niet onder hun
hoofdkussen hebben liggen.
Dus eerste opdracht: aan vol-
doende geld geraken om de
droom te verwezenlijken. 
Sofie De Schepper: «Ik klopte
aan bij Randstad en kon vrijwel
onmiddellijk aan de slag. Na
een jaar hard werken, onder an-
dere als inpakster van truffels,
was het gewenste bedrag bijeen-
gespaard. We vertrokken op 15
december 2003. Het resultaat
was een droom die in vervul-
ling ging, veel mooie herinne-
ringen, een erg mooi reisverslag
(op www.maxfree.be) en... plan-
nen voor een volgende reis.»
Reizen kost uiteraard geld. So-
fie De Schepper: «Je kan geen
zes maanden naar Afrika trek-
ken zonder ook maar één euro

op zak. De Afrikanen zouden je
nogal zien komen. Ook deze le-
vensstijl vergt heel wat organi-
satie en ook deze buitenbeen-
tjes hebben een inkomen nodig
om hun plannen te kunnen rea-
liseren. Hoe ze dat aanpakken?
Eén van de meest gebruikte ka-
nalen om voor korte tijd hard te
werken en eventueel verschil-
lende jobs en opdrachten te
combineren, is uitzendarbeid.
Bedrijven die op zoek zijn naar
vaste medewerkers hebben
geen haar op hun hoofd dat er-
aan denkt te investeren in een

globetrotter die even langskomt
om zo veel mogelijk geld bijeen
te krijgen en het na drie maan-
den voor bekeken houdt. Uit-
zendkantoren daarentegen krij-
gen juist vaak aanvragen van
bedrijven die op zoek zijn naar
tijdelijke man/vrouw-kracht en
ontvangen deze dames en he-
ren met open armen. Ze hebben
gelijk ook. Deze mensen heb-
ben een korte-termijn-doel voor
ogen en zijn bereid zich voor
200 procent te geven om dat
doel te bereiken.»

■


