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‘Talenten willen weten of bedrijf
toekomstperspectief biedt’

Vertellen hoe goed het met je gaat

vonden de oprichters van

hypotheekbedrijf Viisi niet echt bij

zich passen. Meedoen aan competities

bleek echter onverwachte voordelen te

hebben.

Het gaat goed met Viisi. De

hypotheekadviseur richt zich volledig

op jonge academici en het is die

specialisatie die volgens mede-

oprichter Tom van der Lubbe zorgt

voor een stabiele groei. Al helpt de

booming huizenmarkt in met name

de grotere steden natuurlijk ook een

aardig handje.

Het bedrijf verwacht daardoor dit jaar opnieuw te kunnen plussen, met een procent

of 20. ‘Voor een bedrijf als dat van ons is dat best veel. We geven advies en dat is nu

eenmaal een businessmodel dat veel minder schaalbaar is dan de meeste e-

commerce-bedrijven.’ Van der Lubbe richtte het bedrijf zeven jaar geleden op met

Hendrik Schakel, Hergen Dutrieux en Frank Tukker.

Opereren in de luwte
Sinds die tijd mocht Viisi zich al drie keer FD Gazelle noemen. En dat is best

opmerkelijk aangezien de oprichters liever in de luwte opereren. ‘Laten we ons

concentreren op onze klanten, medewerkers en onszelf, zo hebben we vanaf de start

steeds geroepen. Continu op een podium gaan staan om daar te vertellen hoe goed

het met je gaat, dat leidt alleen maar af. Er zijn ondernemers die meer tijd besteden

aan spreekopdrachten en interviews dan ze daadwerkelijk aan hun bedrijf werken.’
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Recruitment
Op aandringen van hun collega’s besloten Van der Lubbe en zijn compagnons een

paar jaar geleden om tóch maar mee te doen. Zonder spijt overigens, want voor hen

zijn de voordelen inmiddels duidelijk. ‘Het is een erkenning voor iedereen die in je

bedrijf actief is. Het zorgt voor een mate van trots op de werkvloer, zo hebben we

gemerkt. Daarnaast zijn het klanten die ons erop aanspreken. Voor hen is zo’n award

de bevestiging dat ze te maken hebben met een club die z’n zaakjes goed voor elkaar

heeft. Maar de allerbelangrijkste factor gaat over recruitment.’

Van der Lubbe doelt daarmee op de uitdaging die Viisi heeft bij het vinden van

nieuwe mensen, cruciaal voor de verdere groei van zijn bedrijf. ‘We zijn natuurlijk

een heel kleine partij als je dat afzet tegen de Unilevers en DSM’s van deze wereld.

Ook op de arbeidsmarkt moeten we concurreren tegen gevestigde namen. Talenten

willen nu eenmaal weten of de organisatie waar ze gaan werken toekomstperspectief

biedt. Zo’n award is in feite het bewijs daarvoor, je wordt er een beetje ‘groter’ van.

We merken echt dat het ons heeft geholpen bij het samenstellen van het juiste team.’
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