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“Niet nadenken,
wel nu denken”

“We hebben zo’n 40.000 tot
60.000 gedachten per dag. Zo’n
95% handelt over het verleden
of over de toekomst, maar over
het moment dat nú bezig is,daar
staan we zelden of nooit bij stil”,
zegt Meert. In zijn boek ‘Geen
tijd? Leef nu!’ geeft hij het vol-
gende voorbeeld.

Op een vroege lenteochtend
stond ik op het perron op de trein
naar Brussel te wachten, terwijl ik
intens genoot van de opkomende
zon. Plots hoorde ik toevallig het
volgende gesprek: ‘Er was gister-
avond weer niets op tv en onze
kinderen waren zo lastig. Ik
vraag met af wat het straks op het

werk zal zijn met onze baas,want
ook die was gisteren onuitstaan-
baar...’ Ik kon mijn oren niet ge-
loven (...). En niemand die aan-
dacht had voor de prachtige
roodgloeiende zon.

“Wat mij opvalt is dat mentaal
gehandicapten met veel meer
ambiance door het leven gaan.
Als die op stap mogen gaan met
één euro op zak, dan is er daar
leute! Die komen fier de koek of
het snoepje laten zien dat ze met
die ene euro gekocht hebben.
Zij zijn vooral bezig met het nú,
en veel minder met het verleden
of de toekomst.”

Management
Die vaststelling trekt Meert ook
door naar het management.“We
moeten niet zoveel nadenken,
maar nú denken. Vele perso-
neelsdirecteurs zijn vooral be-
kommerd om de mensen die af-
wezig zijn op het werk. Ze moe-
ten zich eerder bekommeren
met die mensen die er op dat

moment wél zijn.Ervoor zorgen
dat die met volle goesting naar
het werk komen”, zegt Meert.
Meert heeft zichzelf de titel ‘in-
fotainer’ bedacht.“Dat houdt in
dat ik als externe figuur de soms
moeilijke of negatieve bood-
schap van de directie op een ple-
zante of onderhoudende, en
vooral goed begrijpbare manier
naar de medewerkers over-
breng.Je kan me ook als een ka-
talysator beschouwen om een
veranderingsproces op gang te
brengen. Je moet namelijk goed
duidelijk maken waarom veran-
dering nodig is. Anders krijg je
niet iedereen binnen de organi-
satie mee in die beweging.”

Toch zal een aantal mensen
binnen het bedrijf zich blijven
afvragen wat er voor hén in
zit?

Meert: “Dat klopt. Zij vragen
zich af waarom ze zich zouden
inspannen,voor de schoon blau-
we ogen van hun baas toch niet
zeker? En toch, wetenschappe-
lijk onderzoek heeft uitgewezen

dat mensen die positief zijn (en
niet enkel positief denken), ge-
middeld vier tot vijf jaar langer
leven. Ze staan ook open voor
meer variatie. Er zit wel degelijk
iets voor hen in.”

Meert komt volgende donder-
dag zijn visie naar voor brengen
tijdens een ontbijtseminarie van
Voka - Kamer van Koophandel
Limburg (samenwerking met
Job - Het Belang van Limburg).
Dat seminarie kadert in de Dag
van Human Resources Manage-
ment,en biedt ook tal van work-
shops.

Dominiek CLAES

Paul Meert is de auteur van ‘Geen tijd?
Leef nu! 250 tijdstillers voor onthaas-
ting’, uitgegeven bij Globe. Dit en an-
dere boeken van Meert (‘Verandering
vraag geen tijd’ en Nu-Management)
zijn tijdens de Dag van Human Resour-
ces Management aan promotieprijzen
te verkrijgen.

www.infotainment.be

www.kvklimburg.voka.be/HRM

Infotainer Paul Meert
op Dag van Human
Resources Management
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TERNAT -  Eindelijk is het eens niét een Amerikaan-
se of Nederlandse goeroe, die u een uur lang met ve-
le dure woorden overlaadt en u achter laat met de
bange vraag of u er eigenlijk wel iets aan gehad
heeft. Paul Meert (58) is Vlaming, is industrieel in-
genieur elektronica, woont in Ternat en staat met
twee voeten op de grond. Zijn laatste boek ‘Geen
tijd? Leef nu!’ is naar Vlaamse normen een bestsel-
ler. Zijn boodschap: “Wij denken te veel in het ver-
leden en in de toekomst, wij zijn veel te weinig met
nú bezig.” Een gesprekje.
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Infotainer Paul Meert: “Mensen die positief zijn, leven gemiddeld vier tot vijf jaar langer.”

* De Beringse KMO ES Tooling
heeft zijn tweede rapport Duur-
zaam Ondernemen uitgebracht.
Onder meer dankzij de eerste edi-
tie van dit rapport viel het bedrijf
al een paar keer in de prijzen. Het
is immers niet vanzelfsprekend
dat een klein bedrijf met een der-
gelijk rapport op de proppen
komt. ES Tooling is actief in pre-
cisietechnologie en stelt 11 men-

sen tewerk. Vorig jaar werd een
omzet geboekt van 1,9 miljoen
euro.

* De medewerkers van DSM
Specialty Compounds in Genk
hebben de DSM People Award in
de wacht gesleept. Het was de
voorzitter van de raad van bestuur,
Peter Elverding himself, die de
prijs uitreikte. De mensen van
DSM Genk ontvingen de award
voor de “positieve en volwassen
wijze waarop zij de afgelopen ja-
ren door een enorm veranderings-
proces zijn gegaan”. De prijs be-
staat uit een een bronssculptuur
van beeldhouwer Jef wishaupt en
een geldbedrag, dat bestemd is
voor een personeelsactiviteit.

* Mario Holtzem, de chef-kok
van restaurant De Boote in Genk,
begint binnenkort met zijn crea-
tief culinair atelier. Holzem stopt
met de traditionele uitbating van
het restaurant. “Ik wil in Limburg
doen wat anderen niet doen”, zegt
Holzem. Met het creatief culinair
atelier mikt De Boote onder meer
op ‘op maat gemaakt event cate-
ring’. “Unieke gerechten en dran-
ken, die je nergens anders vindt,
bijvoorbeeld bij gelegenheid van
een productlancering”, zegt Hol-
zem. Vanaf november opent De
Boote opnieuw voor groepen en
speciale projecten.

* Beursvennootschap Leleux As-
sociated Brokers heeft sinds 11
oktober de Hasseltse Thonissen-
laan verlaten en is verhuisd naar
een kantoor op de Diestersteen-
weg 150 in Kermt-Hasselt. Het
kantoor wordt beheerd door Ber-
thy Vanheel en Frans Cleymans
(foto), die beiden gevolmachtigd
agent zijn van de beursvennoot-
schap. Tot de diensten en facilitei-
ten die het kantoor het Limburgse
cliënteel aanbiedt, behoren het
plaatsen van beursorders in real ti-
me (dus onmiddellijk) op meer
dan 15 beurzen, het aan- en ver-
kopen van euro-obligaties, de toe-
gang tot de nieuwste versie van de
tradingtoepassing Leleux On Line
via internet en het inwinnen van
adviezen en aanbevelingen van
een beursspecialist. DC

Man zonder horloge
Paul Meert - inderdaad de broer van Wilfried,
organisator van onder meer de Memorial Ivo
Vandamme - heeft geen horloge. Een paar jaar
geleden plots verloren, en sindsdien geen meer
aangedaan. Pas sinds enkele weken heeft hij
een gsm-toestel. “Tja, ik kon er niet meer on-
deruit”, zegt hij.
Zijn broer heeft er wellicht niets mee te maken,
maar toch maakt hij vaak de vergelijking met
de topsport. “Daar wordt heel erg op het nu-
moment gefocust”, zegt Meert.“Vincent Kom-
pany is het ideale voorbeeld van hoe het moet.
Zelfs als er twintig camera’s op hem gericht
staan,zegt hij:‘Eerst mijn school afmaken,daar-

na zien we wel. Met zo’n houding kom je nooit
onder stress te staan.”
Na zijn opleiding tot industrieel ingenieur elek-
tronica werkte hij onder meer voor Hewlett
Packard, Siemens en Union Minière (nu Umi-
core). Daarna ging hij aan de slag voor Time
Manager International.Als timemanager zat hij
zes jaar lang in Groot-Brittannië,waar hij onder
meer voor General Motors aan de slag was.Te-
rug in België ging hij voor zichzelf aan de slag.
Zijn businesskaartje vermeldt ‘Infotainment’ als
de naam van zijn zaak. Zijn titel luidt ‘Change
facilitator’.
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Na geschenkcheque
nu ook HappyCheque
CADEAU

NEERPELT - Er komt nog een
cheque bij. Na de maaltijdche-
que, de geschenkcheque, de
sport- en cultuurcheque, de
PWA-cheque, de opleidingsche-
que, de adviescheque en de
Surf@homecheque, komt het
jonge Neerpeltse eenmansbe-
drijf HappyCompany met de
HappyCheque op de proppen.
Het principe is vergelijkbaar met
de geschenkcheque van markt-
leider Sodexho. “De ontvanger
van de cheque, uitgekeerd door
de werkgever, kan zijn cheque
eenvoudig omruilen tegen echte
originele cadeaubonnen van tal
van bekende winkelketens, res-
taurants, beautycentra, biosco-
pen, enzovoort,” zegt Ivan Thijs
van HappyCompany. “Het ver-

schil is dat je het bedrag naar ei-
gen keuze kan besteden. Een
unieke code onder een kra-
blaagje op elke cheque verte-
genwoordigt op de website een
bepaalde waarde, een krediet
zeg maar. De ontvanger kan
daarmee de gewenste cadeau-
bonnen naar eigen goeddunken
selecteren, voor zover het kre-
diet dat toelaat. Kortom, met
een HappyCheque kan een be-
drijf zijn personeel precies die
cadeaubon laten kiezen die hij
of zij graag wil.Of een combina-
tie van verschillende geschen-
ken.”
De HappyCheques zijn enkel
via het internet te bestellen. De
cheque-ontvangers kunnen on-
der meer terecht bij Standaard
Boekhandel, Free Record Shop,
CenterParcs, Ici Paris XL, De-
cathlon, Maasmechelen Village

en Kinepolis, maar ook bij top-
restaurants zoals Comme Chez
Soi of Clos St Denis.Om van fis-
cale voordelen te genieten, is de
geschenkcheque voor de werk-
gever wel aan bepaalde voor-
waarden gebonden. Die voor-
waarden gelden evenzeer voor
de HappyCheque.
Bij Sodexho zitten ze ondertus-
sen ook niet stil. Volgens Jos
Trippaers van Sodexho pakt de
chequeverschaffer volgend
maand uit met de formule Ap-
gheos, vooral bedoeld om ver-
koopteams of andere perso-
neelsleden,klanten of franchise-
nemers met incentives te beden-
ken.
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www.happycheque.be

www.sodexho.be
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