
Het Slimste Bedrijf van Nederland 2013 
Uw bedrijf is een voorbeeld voor anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! 
U bent het Slimste Bedrijf van Nederland. 

En u bent in goed gezelschap van de andere Slimste Bedrijven van Nederland. 

 

Wat betekent dit? 

Uw bedrijf haalt het beste uit mensen, voor welvaart & welzijn. U bent een voorbeeld voor 

andere bedrijven. We hopen dat u andere bedrijven hiermee gaat ‘besmetten’. En dat u 

daar zelf ook weer van profiteert door samen nóg trotser te worden op wat u al deed en 

door te blijven leren van anderen. Graag willen wij u daarmee helpen: 

- U mag de titel voeren ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2013’. 

- U ontvangt de bijbehorende trofee. 

- U ontvangt een digitale versie van de trofee, vrij te gebruiken bij al uw uitingen. 

- We gaan een korte film van u en uw bedrijf maken. 

- We gaan uw verhaal en juryrapport op zoveel mogelijk plaatsen publiceren. 

- We verspreiden persberichten over uw bedrijf en uw slimme collega’s. 

- We nodigen u uit om deel te nemen aan een leren-van-elkaar-kring met de andere 

Slimste Bedrijven van Nederland. 

- We gaan over u vertellen in onze workshops over sociale innovatie. 

- U krijgt een masterclass “Meesterspreken” van NobbeMieras, auteurs van het boek 

“Meestersprekers”. 

- We gaan uw bedrijf en aanpak onder de aandacht brengen van beleidsmakers bij o.a. 

EZ en SZW. 

We hopen van harte dat u deze kansen omarmt om uw bedrijf, uw mensen én Nederland 

nóg mooier te maken!  

 

Het team van MKB Krachtcentrale, een initiatief van Syntens Innovatiecentrum 

 

Oss, 19 november 2013  



Juryrapport Slimste Bedrijf van Nederland 2013 

 

Effectory 

 

 

Effectory in Amsterdam helpt bedrijven met het verzamelen, analyseren en inzetten van feedback van 
medewerkers en klanten. Vanuit het uitgangspunt dat organisaties die in goed contact staan met hun 
medewerkers en klanten, het beste presteren. Snel gegroeid naar 130 mensen, maakten ze twee jaar 
geleden de rigoureuze omslag naar een managementloos bedrijf, georganiseerd rond klantgroepen en 
steeg de klanttevredenheid met een sprong. Ze zijn klaar voor de volgende groeifase.  

 
“Medewerkers in hun kracht zetten heeft een magisch effect”, zegt Guido Heeze, een van de oprichters 

van Effectory. Jaarlijks organiseren ze de verkiezing 'Beste Werkgevers van het Jaar'. “We zien dus 

mooie voorbeelden langskomen en zien het effect daarvan. Daar leren we zelf ook van.”  

Zo leidde de snelle groei tot managementvraagstukken. “We waren functioneel georganiseerd en de 

span of control per manager werd te groot.” In plaats van nog een extra managementlaag aan te stellen, 

is aan de medewerkers gevraagd wat te doen. En mede op hun advies heeft het MT  uiteindelijk het 

voorbeeld van de winnaar van 2011 gevolgd en besloten zichzelf op te heffen en over te gaan op 

zelfsturende teams rond klantgroepen (sectoren of thema’s). Effectory geeft toe dat het een spannende 

stap was en dat in eerste instantie nog is gewerkt met aanvoerders per team. “Een soort 

tussenoplossing uit koudwatervrees”, zegt Heeze.  

Inmiddels werken de teams volledig zelfsturend en bepalen ze hun eigen missie en doelstelling. 

Effectory stelt het vervullen van het maatschappelijk doel boven het behalen van winst. “Dat laatste is 

meer een resultaat, na verloop van tijd.” 

Omdat Effectory gelooft in de kracht van feedback is dat ook binnen het eigen bedrijf goed 

georganiseerd. Medewerkers beoordelen elkaar, zelfs met financiële consequenties.   

Door deze hele omslag is de klanttevredenheid significant gestegen en is Effectory klaar voor de 

volgende groeistap, in Nederland, maar ook daarbuiten. 

 

Commentaar van de jury 

De jury was vooral onder de indruk van de enorme omslag die Effectory gemaakt heeft van een 

functioneel georganiseerd en gestuurd bedrijf naar een bedrijf met zelfsturende teams. En dat met zo’n 

omvang en in zo’n korte tijd. "Dit getuigt van lef en geloof in de kracht van hun mensen", aldus de jury. 

Dit past bij hun missie en hun eigen gedachtegoed. De open en lerende houding van het bedrijf, niet 

alleen het 'verkopen' van het gedachtegoed, maar ook het uitdragen en voorleven ervan, maakt 

Effectory tot het Slimste Bedrijf van Nederland 2013.  

 

Tips van de jury 

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid leiden nog niet altijd tot persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing 

en plezier. Daar valt wellicht nog wat te winnen. Wellicht kunnen jullie leren van het Slimste Bedrijf van 

Nederland 2013 de CM Groep uit Breda, die daar sterk op gefocust is en vergelijkbare groei-uitdagingen 

kent.  



 

Quotes van de jury 
 

 

Effectory 

 

 

“Effectory bewijst dat management ook maar een uitvinding is 

en geen onderdeel van het menselijk DNA. 'They walk the talk!' 

Een schoenmaker die zelf op de mooiste schoenen loopt.” 
- Glenn van den Burg, MVO Nederland - 

 

“Mensen in hun kracht zetten door ze alle verantwoordelijkheid 

te geven en je als MT zelf opheffen en daarmee je bedrijf nog 

succesvoller maken.” 
- Mirjam Bink, ONL voor Ondernemers  - 

 

“Revolutionaire omslag maakt duidelijk dat de wereld niet 

ondergaat als het management verdwijnt. Integendeel. Werken 

op basis van verantwoordelijkheid en vertrouwen zorgt voor 

werkelijk gedurfd en geleefd leiderschap in de wereld van het 

onderzoek. Voorbeeldfunctie in het kwadraat.” 
- Giel Pastoor, Parktheater Eindhoven, Slimste Bedrijf van Nederland 2012  - 

 

 

“Een verkiezing in het leven roepen om mooie voorbeelden 

zichtbaar te maken en dan leren van de inschrijvingen, 

geweldig idee ;-). Het practice-what-you-preach-gehalte bij 

Effectory is bewonderenswaardig hoog en dat is eigenlijk alles 

waar het om gaat. Zij worden langzaam de beste versie van 

zichzelf. En ze helpen anderen dat ook te worden. Deze club 

klopt!” 
- Anke Wiersma, Syntens, MKB Krachtcentrale  -  


