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Aan creativiteit geen gebrek 

In het vroege voorjaar van 2011 trok Staatsbosbeheer een ongekende hoeveelheid aandacht met volgdevos.nl: een  

website die bezoekers in staat stelde om het leven van een jong vossengezin live te volgen. De site werd dat jaar meer 

dan 2 miljoen keer bekeken door meer dan een half miljoen unieke bezoekers uit ruim 120 landen. Het idee voor  

volgdevos.nl kwam uit de koker van Evident, een ‘full service internetbureau’ en vaste internetpartner van Staatsbosbe-

heer. Evident werd gevraagd enkele webcams een bescheiden plekje op de website te geven. Evident adviseerde om 

het anders aan te pakken: een ‘24/7 live show’ en een constante stroom berichten via verschillende sociale media. Aan 

creativiteit dus geen gebrek bij het Utrechtse bedrijf, dat in 1996 werd opgericht door Jurgen Overweg en Herbert Pesch en 

inmiddels zo’n 60 medewerkers telt. Maar toch. Beide ondernemers zijn het erover eens dat er iets moet veranderen in het 

sterk groeiende bedrijf. Beiden hebben een bedrijfskundige studie gedaan. De theorie is bekend, zou je kunnen zeggen. 

Maar de vertaling naar de praktijk blijkt toch best lastig, vertelt Overweg: ‘We weten onvoldoende wat er voor nodig is om 

de organisatie naar een volgende fase te tillen. In dat opzicht heeft Mijn Bedrijf 2.0 voor ons als aanjager gewerkt.’ 

 

Frisse blik nodig

Een van de redenen om aan te haken bij Mijn Bedrijf 2.0 was een kans om eens de objectieve mening van een externe 

adviseur in te winnen. Overweg: ‘Er was een frisse blik nodig. Via Mijn Bedrijf 2.0 kwamen we in contact met een coach, 

die enkele sessies met ons en het managementteam heeft gehouden.’ Daarbij kwamen niet alleen organisatorische 

aandachtspunten bovendrijven, maar ook individuele behoeften. Op basis van die uitkomsten hebben Overweg en 

Pesch hun manier van werken veranderd. Taken zijn anders verdeeld en verantwoordelijkheden zijn beter belegd.  

Ook de manier van samenwerken en het MT-overleg is aangepast, vertelt Overweg. ‘Het overleg is effectiever geworden.  

Het vraagt nu minder tijd en leidt tot een kortere en betere opvolging van beslissingen.’ De coach heeft daarin wat hem 

betreft een nuttige rol vervuld. ‘Hij was onze bedrijfspsycholoog, die het managementteam een spiegel heeft voorge-
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houden. Daardoor hebben we zaken in beweging kunnen brengen.’ Dankzij die 

tussenstop kunnen Overweg en Pesch het veranderingsproces nu zelf verder 

voortzetten en zijn zij daar bewuster mee bezig. 

Waarom doen we dit ook alweer?

Het resultaat is nog niet in harde cijfers uit te drukken. Maar Overweg en Pesch 

hebben belangrijke inzichten opgedaan die volgende stappen mogelijk 

maken. ‘Dat is vooral te danken aan het feit dat we even uit onze omgeving zijn 

gehaald. Zo krijg je de kans om alles eens vanuit een ander perspectief te zien. 

En om even terug te gaan naar de essentie. Waarom doen we dit ook alweer? 

Waar willen we naartoe? Wat willen we bereiken? En wat hebben we allemaal 

bereikt?’ Er is genoeg om trots op te zijn. Overweg vertelt dat de motivatie bij 

zijn medewerkers echt van binnenuit komt. ‘We geven onze medewerkers veel 

vrijheid. Dat zien we terug in de innovatieve ideeën die ze bedenken en het 

werkplezier om ons heen.’ Veel ondernemers zullen het herkennen: de dagelijkse 

hectiek vraag continu om aandacht, zodat er weinig tijd en energie overblijft 

om afstand te nemen en vooruit te kijken. Meeveranderen met de groei van je 

bedrijf is nu eenmaal niet iets wat je even tussen de bedrijven door doet. Dat 

proces is dus ook zeker nog niet afgerond, geeft Overweg aan, maar het is ten-

minste in gang gezet. ‘We hadden dit eigenlijk al veel eerder moeten doen.’

‘Door Mijn Bedrijf 2.0 zijn we even uit 
onze omgeving gehaald. Zo krijg je de 
kans om alles eens vanuit een ander  
perspectief te zien’ 
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Evident
Utrecht

Wat is er veranderd? 
In korte tijd is Evident uitgegroeid tot een geolied internetbureau met een 

indrukwekkende staat van dienst. Maar een groeiende organisatie vraagt om 

onderhoud. Bovendien komen de grenzen van de platte cultuur in zicht. Het 

is ondoenlijk om 60 medewerkers bij elke beslissing te betrekken. En dat terwijl 

een groeiend bedrijf ook steeds meer operationele aandacht opeist. Want er 

moeten nieuwe medewerkers worden aangenomen, klanten aangetrokken 

en deadlines gehaald. Met hulp van Mijn Bedrijf 2.0 is Evident erin geslaagd 

om te ontsnappen aan die dagelijkse afleiding en een stap terug te doen. 

De directie hikte daartegenaan, maar heeft het nu toch aangedurfd. Een 

cultuurverandering kun je niet in een jaar tijd doorvoeren. Maar je kunt er wel 

een begin mee maken en je medewerkers laten zien dat je er serieus werk van 

maakt. En dat is wat Evident nu doet.

Wat is het resultaat? 
Evident lijkt een goede balans te hebben gevonden tussen de vrijheid en 

verantwoordelijkheid van medewerkers. Daarnaast verloopt het overleg van het 

managementteam efficiënter en effectiever. En voor de langere termijn is het 

van belang dat er een cultuurverandering in gang is gezet.

De aanpak en instrumenten
De adviseur heeft een coachingstraject met het management doorlopen. 

Daarbij zijn zowel de persoonlijke wensen en behoeften van de beide direc-

teuren besproken als de gewenste strategische ontwikkeling van de organisatie. 

 

Cultuurverandering betekent voor Evident:

•  even weg van de alledaagse hectiek

•  een externe deskundige inschakelen om echt objectief naar je eigen  

bedrijf te kunnen kijken

•  erkennen dat je te groot bent gegroeid om de platte organisatiestructuur  

uit de begintijd te handhaven

•  tegelijkertijd trouw blijven aan de principes die je bedrijf groot hebben 

gemaakt

•  goede ideeën verankeren in concrete plannen, om te voorkomen dat  

het bij voornemens blijft

• bij jezelf beginnen: geef als directie het goede voorbeeld.

Bedrijfstak: Webdesign  

Contactpersoon: Jurgen O
verweg en 

Herbert Pesch, eigenare
n  

Aantal medewerkers: 60

Plaats: Utrecht

Website: www.evident.nl

Mijn Bedrijf 2.0-adviseur
: Lianne Vorstenbosch,  

De Geluksfabriek en In 2 Change  

Kennisleverancier: Rick 
Verhoeven, Linked Peopl

e
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Waarom is deze praktijkcase een goed voorbeeld van sociale innovatie?

De directie van het bedrijf is bereid geweest om eerst naar zichzelf en naar 

de eigen rol in de organisatie te kijken. Daarbij hebben zij gebruikgemaakt 

van externe kennis, dankzij de ondersteuning van een adviseur. De kennis die 

zij hebben opgedaan, hebben zij vervolgens samen met hun medewerkers in 

hun bedrijf toegepast. Het traject loopt nog steeds. De nieuwe organisatie krijgt 

steeds beter vorm en maakt het bedrijf meer toekomstbestendig.

 


