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Over bouwen
gesproken!
Het mooie van bouwen is dat het nooit af is.
Wie slim en flexibel bouwt, houdt ruimte voor
verandering. Dat houdt ons scherp en in
beweging. En dat is wat mij betreft een essentieel
fundament voor alles waar we aan bouwen,
want zonder beweging geen vooruitgang.

Die vooruitgang levert ons doordachte projecten op, die
onze aandacht blijvend verdienen. Want zonder aandacht
en onderhoud gedijen de meest ingenieuze bouwwerken,
bedrijven en projecten op de langere termijn eenvoudigweg niet. En dan ligt verspilling op de loer. Wie duurzaam
denkt, bouwt toekomstige ontwikkelingen op voorhand in.
En dat is vooral een kwestie van voorsorteren op kansen en
mogelijkheden richting de stip op de horizon.
‘Houd de zaag scherp’ schreef de Amerikaanse auteur
Stephen Covey treffend in zijn boek ‘De 7 eigenschappen
van effectief leiderschap’. Ook hij doelt hiermee op de
noodzaak van onderhoud. Hij zegt dat je nooit klaar bent
met verbeteren en volhouden. Wat je bouwt, moet je onderhouden! Hij onderscheidt vier dimensies (fysiek, mentaal,
emotioneel en spiritueel) die in balans moeten zijn. Door
voldoende oefening, rust en focus houd je wat hem betreft
de conditie van lichaam, geest, relaties en spiritualiteit op
peil. Een uitgangspunt dat prachtig past in de overtuiging
die we bij DSW al jaren hebben: bouwen aan een waardevol leven door gezond te eten, voldoende te bewegen en te
zorgen dat mensen kunnen werken in een omgeving die
bij hen past. Een visie die we faciliteren met afgewogen
keuzes in onze bedrijfskantine en speciale programma’s met
beweging als focus.
Bouwen aan een gezonde geest in een gezond lichaam: dat
je daar ver mee kunt komen hebben de ruim 4000 topsporters van de Paralympische Spelen dit jaar overtuigend
bewezen. Ooit vormden deze spelen het strijdtoneel van de
gehandicapte mens en later die van de sporter met een be-

perking. Tegenwoordig zetten deze sporters onvoorstelbare
prestaties neer, die in sommige gevallen de valide sportwereld overtreffen. In elf dagen tijd toonden zij vol trots waar
zij toe in staat zijn als het op snelheid, souplesse, kracht en
techniek aankomt. Om vervolgens uit Rio de Janeiro thuis
te komen met een historisch Nederlands record van 62 medailles. Een inspirerende illustratie van wat wilskracht, focus
en overtuiging kunnen opleveren. Over bouwen gesproken!
Spreekwoordelijk bouwen: dat is wat we ook bij DSW
graag doen. Onlangs bouwden we met onze kernwaarden
(duidelijke afspraken, actieve houding en respect) het ‘huis
van DSW’. Met een stevig fundament, steunpilaren en
een dak. Een huis waarin kwaliteit centraal staat en waar
we klantgericht werken. Een plek waar we waarde willen
toevoegen door onszelf iedere dag weer te verbeteren. Voor
en door onze mensen. Waar afspraak, afspraak is. Waar we
met een actieve houding respect hebben voor elkaar. En
waar feedback en reflectie middelen zijn voor groei. Dat is
voor ons bouwen aan ontwikkeling. En dat is waar we samen voor staan. Zo blijven we bij DSW verder bouwen en
werken aan startkwalificaties voor onze medewerkers. Zodat
ook zij, in analogie van de paralympische sporters, iedere
dag weer de kans krijgen om boven zichzelf uit te stijgen.
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