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Via Ferrata - een term uit de 
klimsport - staat voor een met 
staalkabels uitgezet parcours 
langs een rotswand. Kortom, 
een hulpmiddel om aan de 
top te geraken. “Met Via Fer-
rata helpen we de groeiambi-
ties van je onderneming waar 
te maken. Als een ervaren 
gids stippelen we samen een 
route uit om je business een 
niveau hoger te tillen en risico’s 
te managen. Welke weg best 
volgen? Welke competenties 
zijn nodig? Heb ik de nodige 
resources? Ondersteunt mijn 
organisatiestructuur mijn doel-
stellingen? “Met de antwoor-
den op die vragen gaan we 
samen aan de slag”, zegt zaak-
voerder Ingrid Thijs. “Ikzelf 
ben gespecialiseerd in HR en 
sociale innovatie, mijn part-
ner Guy Schroyen heeft een 
business en financiële achter-
grond. Onze klanten kunnen 
genieten van de brede kennis 
en ervaring die aanwezig zijn 
in ons multidisciplinair team 
van een honderdtal zelfstan-
dige professionals uit uiteen-
lopende sectoren. Ongeacht 
het domein waarin je actief 
bent. We delen graag die ken-
nis en ervaringen om je busi-
ness te verbeteren en succes-
sen duurzaam te verankeren.”

Coaching & challenging

Het Hasseltse Via Ferrata 
bestaat inmiddels zo’n 18 jaar. 
Het cliënteel komt uit verschil-
lende sectoren: van kmo’s tot 
internationale spelers. “Elk 
bedrijf dat een niveau hoger 
wil klimmen of zich toekomst-
bestendig wil maken, kan bij 
ons terecht”, zegt Ingrid Thijs. 
“Samen leggen we de funda-
menten om het bedrijf goed 
te organiseren en te structure-
ren. We bekijken onder andere 
of het businessmodel nog 
afgestemd is op de uitdagin-
gen of welke nieuwe markten 

we kunnen aanboren. Onze 
jarenlange ervaring, onafhan-
kelijkheid, de persoonlijke 
opvolging, de pragmatische 
aanpak en strikte kwaliteitsbe-
waking zijn de grootste troe-
ven. Atypisch? Ja, dat ook. We 
durven uitdagen en buiten 
de lijntjes kleuren. We wer-
ken elk project op maat uit. 
Zonder standaard draaiboek. 
We houden maximaal reke-
ning met de context, de fase 
waarin de onderneming zich 
bevindt, competenties van 
medewerkers en financiële 
middelen. Zo maken we het 
verschil. Het is dus veel meer 
dan begeleiding of coaching. 
Ons netwerk van ervaren pro-
fessionals helpt ook met de 
implementatie indien de klant 
dit wenst. Zelfs als de strate-
gie intern reeds bepaald is.”

Geïntegreerde 
veranderaanpak

Wie Via Ferrata als partner 
kiest, mag zich verwachten aan 
een intens traject. “We betrek-
ken de stakeholders zoveel 
mogelijk. Op die manier kun-
nen we fundamenten leggen 
en de transformatie veranke-
ren. Uiteraard houden we bij 
elke opdracht ook rekening 
met de bedrijfscultuur”, verdui-
delijkt Ingrid Thijs. “Mijn ambi-
tie? Onze klantenportefeuille 
nog verder verbreden. En blij-
ven doen waar we goed in zijn: 
anderen helpen groeien.” �����

DUURZAME BUSINESSVERBETERAARS

Klaar voor de uitdagingen van de toekomst? Sta je voor een 
sleutelmoment? Via Ferrata begeleidt ondernemingen zowel 
op weg naar de top als in het uitzetten van de weg naar de top.

Via Ferrata

Kempische Kaai 71/0.02 
3500 Hasselt

M. 0474 508 426

info@viaferrata.biz 
www.viaferrata.biz

Ingrid Thijs
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