Panta Rhei
Panta Rhei betekent ‘alles stroomt’. Een oude term die meer dan ooit van toepassing lijkt te zijn op de
wereld van vandaag. Misschien in een andere context.
Iedereen - bedrijf, organisatie en werknemer - heeft te maken met een omgeving die altijd verandert.
De roep om wendbaarheid is groter dan ooit tevoren. Het vermogen om je aan te passen aan de
veranderende omstandigheden. Een soort van ‘Survival of the fittest’.
We weten allemaal dat de samenleving in rap tempo verandert en dat die verandering niet ophoudt.
Slimme technologie en opkomende digitalisering bieden vergaande mogelijkheden, ook binnen onze
branche. Ervaar je de veranderingen als kans of bedreiging? En je medewerkers, worden ze er blij van
of breekt het zweet ze uit?
Van nature willen mensen niet veranderen. Veranderen roept weerstand op. Daarom is het van belang
draagvlak te creëren voor je ideeën. Maak de mensen om je heen (je werknemers) deelgenoot van de
‘why’.
Andere tips om meer wendbaar te worden:
* geef medewerkers een stuk eigen verantwoordelijkheid, bijv. over een assortimentsgroep
* maak je team deelgenoot van de informatie van de bedrijfsvoering (praten over omzet nu versus
vorig jaar en de effecten van 2 euro bijverkoop aan elke klant werkt heel stimulerend)
* zorg voor visie, support en inspiratie
* geef ruimte en vertrouwen voor ontwikkeling
* vier successen.
Mensen die uit zichzelf de urgentie voelen zich aan te passen aan hun omgeving, staan zelf aan het
stuur.
Voor iedereen geldt: blijf aantrekkelijk voor jezelf en ga op zoek naar je persoonlijke kansen die
verandering biedt. Het is zoeken naar een goede balans.
Niet iedereen heeft het in zich om dit op eigen houtje te doen.
Als ondernemer, aangesloten bij de KNDB, kan de KNDB u hierbij ondersteunen. Denkt u dat uw
medewerker een steuntje in de rug kan gebruiken, kijk dan eens op www.stichtingDID.nl, een initiatief
van de KNDB om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Een prachtig initiatief met vele
mogelijkheden, bijv. die van het loopbaanplein (www.loopbaanpleindrogisterijen.nl).
De toepasselijke uitspraak van Darwin geldt nog altijd: het is niet de sterkste die overleeft, maar
degene die zich het beste aanpast.
Alles stroomt, bepaal zelf je koers.
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