We hadden de kans om met partner van het bedrijf John-Sebastian Peeters te spreken
over zijn ervaringen als consultant én als oprichter van een eigen consultancybureau. We
vroegen hem naar zijn ervaringen als manager van een jong, dynamisch en groeiend
bedrijf.
Je hebt SILDI en TAG opgericht. Wat is het mooiste en
het moeilijkste aan het oprichten van een eigen
consultancybureau?
Het mooiste aan het oprichten van je eigen bedrijf is iets
fantastisch uit het niets creëren. Wanneer je met een
duidelijk doel in gedachte begint en dan een weg moet
bewandelen zonder richtingaanwijzers; dat is niet
vanzelfsprekend. Focus behouden is één van de grote
uitdagingen.
Wanneer je je met de juiste mensen omringt, is het zeker iets om van te genieten. Elke dag
opnieuw, maar elke dag anders.
Kan je kort vertellen wat je huidige project inhoudt? Wat is het meest uitdagende tot nu
toe?
Ik ben actief bij onze klanten (als project manager en coach) evenals in het bestuur van ons
bedrijf. Twee -meer dan- voltijdse jobs combineren is niet altijd makkelijk maar geeft wel
een enorme voldoening. Dit is alleen maar mogelijk dankzij mijn bekwame en gedreven
collega’s op project en intern, die mij steeds blijven ondersteunen.
Gebruik je de kennis uit je studies veel tijdens de job?
Ik geloof dat je studies voornamelijk je denkwijze beïnvloeden. Het is je ervaring, hard werk,
proactiviteit, durf en doorzettingsvermogen die het meeste gebruikt worden in onze
branche.
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Als je 1 tip kan geven aan de studenten ter voorbereiding van hun eerste
sollicitatiegesprek, wat zou dat dan zijn?
Bereid je voor alsof het je laatste kans is voor de job van je dromen!
Wat is het leukste moment dat je al beleefd hebt bij Sildi/TAG.
Er zijn natuurlijk de “klassieke” milestones: wanneer je “groepje” een bedrijf van twintig
personen is geworden, wanneer je voor het eerst je eigen bureau binnenwandelt, wanneer
een succesvol project voor de eerste keer in de media komt, wanneer er mensen spontaan
solliciteren en/of positief over je bedrijf spreken, wanneer je ongevraagd geweldige
feedback van klanten krijgt over je medewerkers,… Maar het allermooiste moment beleef ik
zeer vaak: wanneer ik in meeting of gesprek ben met collega’s en eigenlijk besef dat ik
uiterst fier ben op hen en met niemand anders dit avontuur zou willen beleven.
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