
Het Slimste Bedrijf van Nederland 2013 
Uw bedrijf is een voorbeeld voor anderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd! 
U bent het Slimste Bedrijf van Nederland. 

En u bent in goed gezelschap van de andere Slimste Bedrijven van Nederland. 

 

Wat betekent dit? 

Uw bedrijf haalt het beste uit mensen, voor welvaart & welzijn. U bent een voorbeeld voor 

andere bedrijven. We hopen dat u andere bedrijven hiermee gaat ‘besmetten’. En dat u 

daar zelf ook weer van profiteert door samen nóg trotser te worden op wat u al deed en 

door te blijven leren van anderen. Graag willen wij u daarmee helpen: 

- U mag de titel voeren ‘Slimste Bedrijf van Nederland 2013’. 

- U ontvangt de bijbehorende trofee. 

- U ontvangt een digitale versie van de trofee, vrij te gebruiken bij al uw uitingen. 

- We gaan een korte film van u en uw bedrijf maken. 

- We gaan uw verhaal en juryrapport op zoveel mogelijk plaatsen publiceren. 

- We verspreiden persberichten over uw bedrijf en uw slimme collega’s. 

- We nodigen u uit om deel te nemen aan een leren-van-elkaar-kring met de andere 

Slimste Bedrijven van Nederland. 

- We gaan over u vertellen in onze workshops over sociale innovatie. 

- U krijgt een masterclass “Meesterspreken” van NobbeMieras, auteurs van het boek 

“Meestersprekers”. 

- We gaan uw bedrijf en aanpak onder de aandacht brengen van beleidsmakers bij o.a. 

EZ en SZW. 

We hopen van harte dat u deze kansen omarmt om uw bedrijf, uw mensen én Nederland 

nóg mooier te maken!  

 

Het team van MKB Krachtcentrale, een initiatief van Syntens Innovatiecentrum 

 

Oss, 19 november 2013  



Juryrapport Slimste Bedrijf van Nederland 2013 

 

CM Groep 

 

 

CM Groep is een snelgroeiende zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in het afhandelen van grote 
hoeveelheden sms-berichten en betalingen voor de b-to-b-markt. Ondanks de sterke groei naar 
inmiddels 122 mensen, weet dit bedrijf haast managerloos te werken en doet iedereen wat hij of zij 
leuk vindt. CM Groep heeft grote ambities om internationaal te groeien en verliest daarbij nooit de 
lokale cultuur uit het oog.  

 
“Iedereen doet hier wat hij of zij leuk vindt”, zegt Gilbert Gooijers, een van de oprichters. “Dat werkt 
goed, want er is altijd iemand die datgene wat jij niet leuk vindt om te doen, weer wel leuk vindt.” Zo 
werken ze al sinds de start van hun bedrijf in 1999. “Elke dag naar je werk met een zaterdag-gevoel, dat 
was het uitgangspunt.” Het blijkt dat het werkt, want CM Groep kent een laag ziekteverzuim, is in korte 
tijd verdubbeld in het aantal medewerkers tot inmiddels 122 mensen, sinds enkele jaren staan ze in de 
Fast Fifty-lijst van het Financieel Dagblad en in 2013 eindigden ze als tweede bij Great Place to work.  
 
Als je nieuw komt werken bij CM Groep krijg je eerst de tijd om een paar maanden rond te kijken binnen 
het bedrijf en om uit te zoeken wat je echt leuk vindt om te doen, wat je toegevoegde waarde kan zijn 
voor het bedrijf. Je wordt hierin intensief begeleid.  
Alles wat kan leiden tot ongewenst, politiek gedrag en status wordt zoveel mogelijk geëlimineerd. Geen 
leaseauto’s, geen directieparkeerplaatsen, geen targets, bonussen, MT’s et cetera. Management wordt 
uitgevoerd in duo’s. Er is géén managementoverleg. Projecten en producten worden gereviewd in 
'waarom-meetings' waaraan iedereen mag deelnemen.  
Voor persoonlijke groei wordt gewerkt met vrijwillige, persoonlijke doelstellingen voor een kwartaal 
(vanuit de gedachte dat niemand een jaar vooruit kan kijken) en daarin benoem je wat je van plan bent 
om je werk slimmer te doen, benoem je een persoonlijk doel en een doel waarmee je het bedrijf naar 
een hoger plan kan brengen. Niet iedereen maakt gebruik van deze mogelijkheid maar het heeft vooral 
geleid tot meer 'realisme'. Mensen krijgen meer inzicht in wat ze realistisch gezien kunnen bereiken in 
drie maanden.  
Als je een idee hebt voor een vernieuwing of innovatie, krijg je de ruimte om dat op te pakken. Zo zijn er 
verschillende nieuwe bedrijfjes (incubators) binnen het bedrijf ontstaan.  
 
Commentaar van de jury 
Het feit dat iedereen binnen CM kan (moet!) doen wat hij of zij leuk vindt, maakt dat dit bedrijf het 
beste uit mensen haalt. De jury vindt het indrukwekkend dat dit bedrijf deze focus heeft weten vast te 
houden en ermee experimenteert sinds de oprichting. Het duidt op een groot vertrouwen in mensen en 
het blijkt dat het werkt in omzet, groei en verzuim. Dat maakt CM Groep het Slimste Bedrijf van 
Nederland 2013.  
 
Tips van de jury 
Inmiddels hebben jullie veel verschillende vormen van beoordelen en belonen toegepast en 

uitgeprobeerd, maar de juiste vorm hebben jullie nog niet gevonden. Slimste Bedrijf van Nederland 

2013 Effectory heeft een mooie vorm gevonden die jullie wellicht kan inspireren. Zij stoeien met 

gelijksoortige groeivraagstukken. Wij adviseren jullie om eens nader met elkaar kennis te maken.  

  



 

Quotes van de jury 
 

 

CM Groep 

 

 

“CM heeft het plezier in innoveren en ondernemen vast kunnen 

houden tijdens de groei. Of is het andersom? Door de kracht 

van plezier heeft CM zo snel kunnen groeien.” 
- Glenn van den Burg, MVO Nederland - 

 

“Een 'zaterdaggevoel' met ruimte voor vernieuwing binnen de 

organisatie op basis van gelijkwaardigheid en persoonlijke 

groei.” 
- Mirjam Bink, ONL voor Ondernemers  - 

 

“Geen MT, check. Geen lease-auto’s, check. Geen directie-

parkeerplaatsen, check. Geen targets, check. Geen bonussen, 

check. Wel onstuimig plezier, check. Wel laag ziekteverzuim, 

check. Wel groei, check. Check this. Love it.” 
- Giel Pastoor, Parktheater Eindhoven, Slimste Bedrijf van Nederland 2012  - 

 

“CM Groep is een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat 

plezierig werken als missie heeft en laat zien dat dit Snelle 

Groei oplevert, al jaren. Hier hebben ze geen functieprofielen, 

geen hiërarchie en is persoonlijke groei meer dan professionele 

ontwikkeling. Bij CM Groep zijn alle generaties, alle 

opleidingsniveaus en beide sexen vertegenwoordigd en wordt 

die diversiteit gekoesterd als bron van innovatie. Ze begrijpen 

dat Klein het nieuwe Groot is en innovatie een way of life. 

Geweldig!” 
- Anke Wiersma, Syntens, MKB Krachtcentrale  -  


