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de landenorganisaties, de winkels in die landen en ook de 

Decathlon heeft 21 winkels in Nederland, tien jaar geleden 
waren dat er nog twee. Ongeveer vier jaar geleden kreeg de 

mijn interesse in het begeleiden en ontwikkelen van mensen. 
-

faciliteren de winkels. Wij vragen de winkels om hun bedrijfs-
voering zelf uit te voeren, waarbij wij alleen maar hoeven te 
begeleiden. Winkels doen bijvoorbeeld zelf hun werving, se-

-

-

-

We hebben dat losgelaten en leggen de verantwoordelijkheid 

-
ler beslissingen te kunnen nemen. Best logisch ook, want 

-

-
-

wat heb je gedaan, wat ga je doen, wat zijn je leermomenten, 

-

-

WIE IS COEN MEURER?

zelfstandig ondernemer, maar dan zonder de 

te doen.”

dochter op komst
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naar vernieuwing en verbetering. Toen ik begon was er een 
-

der bestijgen en storemanager worden. Nu hebben we het 
over 360 graden ontwikkelen en groeien en dat kan ondui-

-
dewerker in kaart brengen wat het beste voor hem is, daarin 

hebben 21 storemanagers, veel daarvan hebben ongeveer 
een jaar ervaring en maakt een hele steile leercurve door. 

-

 
De manier van werken, de mensen om mij heen, de uitda-

 

DO’S 

 Geef je medewerkers 

 beslissingsbevoegdheid en de 

 ruimte om te ondernemen.

 Controleer zo min mogelijk;  

 durf te vertrouwen.

 Blijf investeren in het ontwikkelen 

 en opleiden van je medewerkers.

 Stuur je meerdere vestigingen 

 aan? Vind de juiste balans in je 

 communicatie; niet alles is voor 

 iedereen van toepassing.

DON’TS

 Scheer je medewerkers niet 

allemaal over één kam. Ieder 

persoon is uniek met eigen 

wensen en behoeftes, dus luister 

hiernaar. 

 Stel niet te veel grenzen. Je 

beperkt mensen en duwt ze in een 

bepaalde richting.

 Geef geen schijnvrijheid. Geef je 

medewerker niet de vrijheid om 

een beslissing te nemen, om 

vervolgens de beslissing te 

overrulen. 

DO’S EN DON’TS 
IN CRISISTIJD

‘Wij leggen de 
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