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In een wereld 
vol mogelijkheden
wijzen wij u 
ook in uw regio 
graag de weg

nieuwe
kansen
nieuwe
perspectieven

De economie groeit. De kansen liggen voor het oprapen. Nú is het moment om uw ambities waar te 
maken. BDO helpt u daar graag bij, of u nu internationaal onderneemt of binnen uw eigen regio. 
Met ons wereldwijde netwerk en in Nederland meer dan 2.500 medewerkers verdeeld over 21 kantoren, 
combineren wij de beste dienstverlening op het gebied van accountancy en bedrijfsadvies met een 
persoonlijke aanpak en kennis van úw lokale markt.
 
Laat u iedere week inspireren door onze nieuwste perspectieven 
op bdo.nl/nieuweperspectieven

Ondernemers wordt nog wel eens angst aange-
praat: zorg dat je aansluiting houdt bij de digitali-
sering van de samenleving, anders mis je de boot! 
Als het dan niet slimme tech-bedrijfjes uit China 
zijn die je inhalen, dan zijn het wel de robots die 
jou en jouw mensen overbodig maken. 

Hard gaat het zeker, maar je moet ook nuchter 
blijven. Zolang zorginstanties nog per fax met 
elkaar communiceren omdat de computersys-
temen elkaar niet snappen, zoals onlangs in het 
nieuws was, zijn we nog ver verwijderd van een 
volledig digitale samenleving. Ten tweede: het 
World Economic Forum voorspelde in september 
dat er door robotisering in de komende vijf jaar 
wereldwijd juist zo’n 58 miljoen banen bijko-
men. Met name in sectoren waar menselijke 
competenties onontbeerlijk zijn – zoals in zorg, 
marketing en sales. 

Ja, door digitalisering kun je dingen slimmer en 
goedkoper maken – neem het bedrijf Voys op 
pagina 6 van dit blad, dat dankzij internettech-
nologie zijn klanten laat besparen op telefoon-
kosten. Maar tegelijkertijd floreert Voys dankzij 
menselijke waarden als werkplezier, autonomie 
en purpose. Natuurlijk moet je scherp blijven op 
nieuwe ontwikkelingen, maar vergeet niet dat 
bijna al het werk uiteindelijk mensenwerk is.

 
‘Zolang de Zorg 

nog per fax 
communiceert, 
Zijn we nog ver 

verwijderd van een 
volledig digitale 

samenleving’

MENSENWERK

Roger Bastiaens, hoofdredacteur
roger.bastiaens@bdo.nl
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Zonder managers

Telecombedrijf Voys is een snelle groeier: 
het won een FD Gazellen Award, 
bestormde de Technology Fast 50 en heeft 
inmiddels bijna 25.000 zakelijke klanten 
– maar géén managers. Hoe dat kan? “Met 
holacratie”, legt DGA Mark Vletter (38) uit.

goed gefundeerd!

Damwanden en funderingen zijn al bijna 75 
jaar de specialiteit van Van ’t Hek Groep. 
Het bedrijf legt overal ter wereld een 
solide basis voor elke klant. Dat wilden ze 
in figuurlijke zin ook voor hun eigen 
organisatie. 

verplicHte Kost

Alle belangrijke recente BDO-publicaties 
op een rij. Precies wat u wilt lezen over 
nieuwe regels, innovaties en kansen voor 
uw bedrijf.
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Kansen in de regio

inspirerend 
Speciaal voor uw deel van het land: acht pagina’s vol inspiratie en 
informatie voor regionaal ondernemen, innoveren en groeien. Plus een 
handige agenda met inspirerende business events.
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informatie in deze publicatie te handelen, na te 
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Het Groningse telecombedrijf Voys van 
Mark Vletter (38) kent geen managers. 
Wie salarisverhoging wil, moet aan zijn 

collega’s vragen of dat terecht is.   

tekst wilbert geijtenbeeK     beeld friso Keuris  

‘HolacratiscH’ bestuur brengt 
belbedrijf supergroei

voys
control
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Langzaam
Ondanks het enthousiasme van ex-
perts als Götz, duurde het jaren voor-
dat bellen via internet doorbrak, vertelt 
Vletter. ‘We raakten ons product aan 
de straatstenen niet kwijt, de wereld 
was nog niet klaar voor internettelefo-
nie. in het eerste jaar groeiden we van 
2 naar 42 klanten, na drie jaar zaten we 
op 600. Nu sluiten we per maand zo'n 
500 à 600 bedrijven aan.’ 
De omslag kwam in 2010, midden in 
de crisis. Bedrijven schakelden massaal 
over op internettelefonie als simpele 
manier om kosten te besparen. ‘Het is 
heel goedkoop om met deze techno-
logie te bellen. Het is heel flexibel, 
we waren de eerste aanbieder die 
met dagcontracten begon. We zijn 
transparant over de kosten, al onze ta-
rieven staan online, dat hadden andere 
partijen toen nog niet. We focusten 
op  de klanttevredenheid, en dat doen 
we nog steeds. Er is wereldwijd geen 
telecomprovider met een hogere klant-
tevredenheid.’ 

Drive
Behalve dat klanten tevreden zijn, 
richt Vletter zich er ook sterk op dat 
iedereen ‘leuk werk’ moet hebben bij 
zijn bedrijven. Al sinds 2008 zoekt hij 
daarom naar bestuursmechanismen 
die dat bewerkstelligen. ‘Daniel Pink 
heeft een boek geschreven, Drive, over 
de drie dingen die zin in werk geven: 

toestel meer nodig hebt, of een app 
voor op de smartphone, of integratie 
met systemen van derden, zodat je 
meteen kan zien wie belt.’ 

FLOPS
Geld verdient het bedrijf aan de 
aansluitkosten, de verkoop van de 
bijbehorende hardware, een maande-
lijks abonnement en de telefoontikken. 
De kiem voor het bedrijf legde Vletter 
in 2004, op dat moment werkte hij 
met drie andere studenten informatica 
bij TNO. ‘Dat had veel technologie 
op de plank liggen, en het vroeg aan 
groepjes studenten: “Bedenk eens wat 
je met deze techniek kan.” We hebben 
verschillende dingen geprobeerd die 
allemaal flopten. Omdat we binnen dat 
grote TNO moeilijk te vinden waren 
- bij de receptie hadden ze geen idee 

Dag, Mark’, zo stelt Vletter 
zich voor aan een nieuwe 
medewerker die hij tijdens 
een korte rondleiding 

tegenkomt. ‘Wat kom je hier doen?’ 
‘Werken’, antwoordt de verse kracht. 
‘Mooi! Nou, succes.’ Hoewel Vletter 
nog steeds de enige eigenaar is van 
Voys, houdt hij zich niet meer bezig 
met het personeelsbeleid. Sollici-
tatieprocedures laat hij over aan de 
collega’s die met de nieuwe persoon 
moeten samenwerken. De activistische 
ondernemer houdt naast Voys nog 
twee door hem opgerichte bedrij-
ven onder zijn hoede, VoiPGRiD en 
Devhouse Spindle, en hij zoekt met zijn 
stichting naar een mogelijkheid om de 
48 procent van de mensheid zonder 
communicatiemiddelen te helpen.  
Voys houdt zich bezig met online tele-
fooncentrales voor bellen via internet 
voor bedrijven, de andere bedrijven 
verkopen de techniek daarachter. 
‘Bellen via internet is flexibeler, en 
de kosten zijn veel lager, vooral de 
operationele kosten’, stelt Vletter. ‘We 
kunnen ook grootzakelijke functiona-
liteit aanbieden aan het mkb. Zoals 
bellen vanuit je browser, zodat je geen 

ten eerste autonomie, ten tweede 
meesterschap, dat je je kan verbeteren, 
en ten derde purpose, dat iemand kan 
bijdragen aan iets groters dan zichzelf. 
Als je voor die dingen kan zorgen, dan 
krijg je collega's die drive hebben. Als 
je dat kan faciliteren, heb je een heel 
veilige werkplek, waar mensen hun 
authentieke zelf kunnen zijn.’
De bedrijven van Vletter hebben 
daarom bijvoorbeeld geen managers. 
‘in 2012 werd Voys zo groot, meer dan 
dertig medewerkers, dat de boekjes 
zeiden dat het moest. We hebben 
geëxperimenteerd met managers, 
teamleiders noemden wij ze, maar we 
zijn er onmiddellijk weer mee gestopt. 
Het tastte enorm de gelijkwaardigheid 
binnen het bedrijf aan, en dat was nou 
juist iets waarom mensen hier graag 
werken. En mensen zonder verstand 
van zaken gingen zich bemoeien met 

waar we mee bezig waren - hadden we 
om goed telefonisch bereikbaar te zijn 
zelf een online telefooncentrale ge-
bouwd. Technisch directeur Mark Götz 
van Speurders, een tegenhanger van 
Marktplaats, zag tijdens een presenta-
tie dat ik de telefoon kon in- en uitlog-
gen zodat ik wel of niet bereikbaar was. 
Hij zei: “Hier moet je meer mee doen.” 
En dat hadden die week al drie mensen 
tegen mij gezegd, dus zijn we steeds 
meer gaan focussen op dit product.’
in 2006 ging Voys zelfstandig verder 
buiten TNO. Na een korte omzwerving 
via Den Haag, streek het bedrijf neer 
in Groningen, waar Vletter studeerde. 
‘Mijn vrouw kreeg hier een baan, dat 
was de primaire reden. Groningen is 
een heel fijne plek om te wonen en te 
leven. Er zijn hier veel internetbedrijven 
en er is veel jong talent te vinden. Het 
is ook een stad waar mensen elkaar 
veel gunnen. Netwerken zijn op een 
leuke manier met elkaar verbonden. 

grieKs 
Holacracy is afgeleid van het 

Griekse woord holon, wat staat 
voor een geheel dat deel uitmaakt 

van een groter geheel.

boeK
Meer over het organisatiemodel 
van Voys staat in hun handboek, 
te vinden op www.voys.nl/boek  

vletter scHrijft 
op Het blog van 
voys veel over 

netneutraliteit en 
de sleepwet

Zuster
In 2016 won zusterbedrijf VoIPGRID 
de Gouden Gazelle in de categorie 

kleine bedrijven.

èr is wereldwijd 
geen telecom- 

provider met een  
Hogere Klant- 
tevredenHeid’

8,9 
is het gemiddelde cijfer 
waarmee klanten voys 

beoordelen

dingen waar anderen inhoudelijk veel 
meer van wisten. Ervaring, kennis en 
kunde, daar moet het om gaan.’
in 2015 voerde Vletter de ideeën uit de 
‘holacracy’ in bij zijn bedrijven. ‘Socio-
cratie is een Nederlandse uitvinding, 
een idee uit de jaren zeventig’, legt 
Vletter uit. ‘Holacracy heeft dat idee 
gepakt en er een systeem omheen 
ontwikkeld, met bepaalde vergader-
formats en dergelijke die ze weer uit 
andere systemen hebben geleend. Dat 
hebben ze op zijn Amerikaans vercom-
mercialiseerd, met certificeringen en 
trainingen. De kern van het gedach-
tegoed is dat voor iedereen helder is 
waarvoor de organisatie staat, en je 
probeert iedereen in staat te stellen 
om zijn rol daarin zo goed mogelijk te 
vervullen. Het is daarbij belangrijk dat 
mensen autonoom kunnen handelen, 

voys 
hooFdKantoor:  

Groningen

oPgericht:
2004

WerKnemers: 
100

omzet 2017:
€ 7 miljoen

KLanten:
25.000

Kantoren:
Groningen, 

Antwerpen en 
Kaapstad

www.voys.nl

de bedrijven van 
vletter Hebben 
geen managers

H̀et is belangrijK 
dat mensen 

autonoom Kunnen 
Handelen’

prijZen
Voys was van 2012 tot en met 2016 

genomineerd voor een Gazellen 
Award voor snelste groeier. Het won 

in 2013 die voor regio Noord. 
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en beter kunnen worden in de rol die ze 
hebben, dat ze beslissingsbevoegd zijn 
om geld uit te geven of middelen aan 
te spreken. Dat zorgt voor meer drive, 
en uiteindelijk gaan mensen daardoor 
gelukkiger naar hun werk.’

BijSturen
Wat zijn de voordelen voor eigenaar 
Vletter van dit systeem? Hij houdt 
vooral tijd over want veel zaken die een 
DGA normaal zou doen, werkverdeling, 
investeringen of salarissen, hoeft hij 
niet te doen, dat lossen zijn bedrijven 
uit zichzelf op. ‘Holacracy legt heel 
duidelijk vast wie waarvoor verant-
woordelijk is’, vertelt Vletter. ‘Je maakt 
inzichtelijk waar iedereen mee bezig 
is, dus aan welke projecten gewerkt 
wordt, en je zet daar een heel duidelijke 
matrix tegenover. Dus het is inzichtelijk 
en meetbaar voor iedereen want alle 
data is publiek voor de collega’s. Wie 
is waar verantwoordelijk voor? Waar 
is die persoon mee bezig? En is dat 
succesvol ja of nee? Dat is voor de hele 
organisatie inzichtelijk en dat werkt 
heel goed. Als iedereen kan zien wat er 
gebeurt, kunnen anderen daar kritisch 
op handelen en bijsturen of helpen.’
Medewerkers zijn zelf bevoegd in-
vesteringen te doen tot 50.000 euro 
zonder dat daarover vergaderd wordt. 
‘Als iemand mij vertelt dat een nieuw 
datacenter of een nieuwe server nodig 

is vanwege redundantie, wie ben ik 
dan om te zeggen: “doen we niet”? ik 
heb daar helemaal geen verstand van. 
Als een investering meer dan 50.000 
euro vergt, dient een businesscase 
geschreven te worden waar collega’s 
naar kijken. Dat iedereen zelf zulke 
grote bedragen mag uitgeven is een 
grote verantwoordelijkheid, maar 
iedereen is in staat zelf de juiste beslis-
singen te nemen op basis van de juiste 
informatie.’

SaLariSverhOging
Werknemers mogen zelf ook rollen 
voorstellen om mee aan de slag te 
gaan. ‘Op een gegeven moment bleek 
ons salarissysteem niet meegegroeid 
met de organisatie, en er ontstond veel 
onduidelijkheid en frustratie over. Dus 
is daar een aantal mensen onderzoek 

marK vletter 
geboren: 1980 Rheden
studie: Bedrijfskundige 
informatica, Hanzehoge-
school Groningen
oprichter: Voys in 2006, 
VoIPGRID in 2010, Dev-
house Spindle 2014
huidige functies: Chef 
leuk werk bij Voys, Head 
Nerd bij Devhouse 
Spindle, gastdocent bij 
o.a. de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) en de 
Hanzehogeschool in 
Groningen.

naar gaan doen, vervolgens hebben ze 
een nieuw salarissysteem geïmplemen-
teerd en uitgerold, waarbij collega’s 
elkaar beoordelen. Als iemand zegt: “ik 
heb inmiddels zo veel geleerd, ik wil 
wel naar een hogere schaal”, dan gaan 
je collega’s kritisch kijken of dat klopt. 
Er zijn geen managers nodig en het is 
heel transparant wat je moet doen om 
salarisverhoging te krijgen. Met dat 
systeem heb ik nul bemoeienis gehad. 
Het is helemaal uit de organisatie zelf 
ontstaan, en het werkt, in ieder geval 
beter dan het daarvoor deed.’  

tegen
Vletter vindt dat iedereen 

WhatsApp, Chrome en Facebook 
zou moeten verwijderen van zijn 
telefoons en computers. Hij is 

daarom mede-initiatiefnemer van 
Digitalebevrijdingsdag.nl.

over internationaal ondernemen? Download het 
familiebedrijvenonderzoek: 'Grenzen verleggen' 
op bdo.nl/familiebedrijvenonderzoek

meer weten 

 1.500 
Het grootste bedrijf dat holacratisch 

is ingericht, is webwinkel Zappos, 
een miljardenbedrijf met 1.500 

medewerkers

H̀olacracy legt 
Heel duidelijK 

vast wie waar-
voor verant-

woordelijK is’
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