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1 Introductie EZ en NVP

Ondernemerschap is de drijvende kracht achter het aanpassings- en
vernieuwingsvermogen van de Nederlandse economie. Succesvolle ondernemingen zoals
de snelle groeiers hebben bijvoorbeeld een voortrekkersrol in het innovatieproces: zij
investeren 40 procent meer in R&D dan andere, minder snelgroeiende bedrijven. Ook
investeren zij 80 procent meer in hun human capital. Innovatieve en nieuwe
ondernemingen bedenken nieuwe producten of ontwikkelen nieuwe markten, en doen dat
veelal op een efficiënte manier. Ze prikkelen daarmee bestaande bedrijven om ook
efficiënter te werken. Dit proces van ‘creative destruction’ draagt daarom bij aan een
hogere productiviteitsgroei. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het bevorderen
van ondernemerschap dan ook hoog in het vaandel. Maar daarvoor heb je inzicht nodig
wat de slaag- en faalfactoren zijn van ondernemers. Samen met de Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen hebben wij de universiteit Nijenrode opdracht
gegeven op zoek te gaan naar het geheim van de succesvolle ondernemer. Dit boek vormt
de weergave van dit onderzoek. Bovendien is dit onderzoek aangevuld met een aantal
interviews met succesvolle ondernemers. Ik ben dan ook blij dat in dit boek vooral ook de
succesvolle ondernemers zelf aan het woord komen. 

Rein Bemer, directeur-generaal Innovatie, Ministerie van Economische Zaken.

Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is het
mij een groot genoegen om de publicatie van ‘Succesvol ondernemerschap, aangeboren
of aan te leren’ te mogen inleiden. 

In het kader van haar 15-jarig bestaan wilde de NVP een onderzoek laten uitvoeren dat
maatschappelijke relevantie had. Anderzijds zou het voor financiële dienstverleners een
hulpmiddel moeten opleveren waardoor zij hun taken (nog) professioneler kunnen vervullen. 

Dit prille idee viel in vruchtbare aarde op het Ministerie van Economische Zaken waar op
dat zelfde moment, n.a.v. het onderzoek naar succesvolle ondernemingen, de wens was
ontstaan om meer inzicht te verkrijgen in het karakter en de aanpak van succesvolle
ondernemers. Een onderwerp dat de (leden van de) NVP zeer na aan het hart ligt omdat in
de praktijk en uit onderzoek gebleken is dat in vele gevallen de kwaliteit van de
ondernemer/manager bepalend is voor het succes van een participatie. Hoewel
participatiemaatschappijen voordat zij tot een participatie overgaan, alle bedrijfsfacetten
(product, technologie, markt, organisatie, financieën etc) in hoge mate proberen te
ontrafelen en begrijpen, vindt de beoordeling van de ondernemer vaak vrij intuitief plaats. 

Van de zijde van de NVP werd gehoopt dat het onderzoek een praktisch hulpmiddel in de
vorm van een checklist zou opleveren die enerzijds kon helpen om de kwaliteiten van de



ondernemer meer objectief en kompleet in kaart te brengen. Anderzijds verschaft een
dergelijke aanpak een meer eenduidig en uniform begrippenkader dat zich weer leent
voor een betere interne discussie t.b.v. een participatiebeslissing.

Toen de NVP en het Ministerie van Economische Zaken elkaar hadden gevonden in het
formuleren van de onderzoeksopdracht, werd Universiteit Nijenrode geselecteerd om het
onderzoek uit te voeren. Onder de enthousiaste leiding van Prof. Karel Samsom en 
Dr. Sharda Nandram werd in 1999 een groot aantal succesvolle en minder succesvolle
ondernemers benaderd. De uitkomsten van het onderzoek werd door de onderzoekers van
Nijenrode gepresenteerd in april 2000 op een seminar met dezelfde titel waarbij de
Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Ybema, het conceptrapport in
ontvangst nam. Om de hier en daar enigszins taaie onderzoeksmaterie toegankelijker te
maken werden Wim Wennekes (van de ‘Aartsvaders’) en Trix Broekmans bij het project
betrokken. Op hun suggestie zijn nog een aantal interviews van ‘sprekende’ ondernemers
aan het boekje toegevoegd. Hierin vertellen een aantal praktijkmensen over hun eigen,
unieke ondernemerservaringen. 

Namens het bestuur van de NVP hopen we dat de lezer plezier zal hebben aan het lezen
van het boek en dat hij hopelijk nog enige nuttige zaken zal opsteken. 

Rest ons nog onze dank uit te spreken aan een aantal mensen die onbaatzuchtig en nauw
bij het onderzoek betrokken zijn geweest. Behalve de reeds eerder genoemde
onderzoekers moeten hierbij genoemd worden: Dick van der Laan en Pieter Waasdorp
van E.Z., Robert van Dortmond van Egon Zehnder International en Leo Derksen van
Commonwealth Investments.

Veel leesplezier toegewenst.

Paul Schröder
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
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2 Een woord vooraf

De wetenschapper die op zoek gaat naar karakteristieken die succesvolle ondernemers
typeren, begeeft zich in een avontuur vol voetangels en klemmen. Het is een hachelijke
opdracht die hij zich heeft gesteld: het verwerken van ‘zachte’ informatie - de
eigenschappen van een menselijke natuur - tot keiharde bewijzen: zó ziet het profiel van
de gemiddelde succesvolle ondernemer eruit. En de gevolgtrekking probeert hij dan ook
te maken: als je aan de in het onderzoek opgespoorde  eigenschappen voldoet, is de kans
groot dat je een succesvol ondernemer zult worden. 
Ondanks die voetangels en klemmen heeft het ministerie van Economische Zaken, samen
met de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, het hachelijke avontuur
toch aangedurfd, en verstrekte aan het Center for Entrepreneurship van Universiteit
Nijenrode de opdracht om de karakteristieken van succesvolle ondernemers in kaart te
brengen. Beide instellingen, overheid en particulieren, zoeken immers uit hoofde van hun
taak en doelstelling naar wegen om het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Het
ministerie van Economische Zaken tracht de economie van Nederland te bevorderen, de
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen verenigt investeerders in
ondernemerschap.
Anderhalf jaar lang hebben prof. dr. Karel Samsom en dr. Sharda Nandram van
Universiteit Nijenrode besteed aan het onderzoek, waarvoor zij 209 ondernemers
interviewden. Het resultaat is een lijvig rapport waarin zij een reeks persoonlijke
karakteristieken aandragen waarmee succesvolle ondernemers zich onderscheiden van
minder geslaagde collega’s. De wijze waarop zij hun onderzoek hebben verricht en tot hun
conclusies zijn gekomen is in het rapport minutieus uiteengezet, en uiteindelijk geven zij
een aantal suggesties voor de verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland, dat
tot op heden nogal schamel afsteekt bij andere westerse landen, met name de Verenigde
Staten. Volgens Samsom en Nandram valt er vooral in het onderwijs veel te doen ter
stimulering van het ondernemerschap, en zij geven concrete aanbevelingen ter
verbetering. Ten bate van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
ontwikkelden zij bovendien gaande het onderzoek een methode om ondernemers en
aanstaande ondernemers scherper te kunnen selecteren uit het aanbod van kandidaten
die van de NVP financiële ondersteuning bij hun ondernemingsplannen vragen. Deze
methode vindt men als bijlage terug achterin dit boek. Overigens kan de lezer met behulp
van deze methode ook zichzelf onder de loep nemen - een aardig en wellicht leerzaam
tijdverdrijf.

Het Nijenrode-onderzoek wordt door het ministerie en door de NVP belangwekkend
genoeg geacht om in bredere kring verspreid te worden. Daarom hebben zij deze
boekversie van het rapport laten maken, waarin de wetenschappelijke taal waar nodig is
vervangen door toegankelijk Nederlands, aangevuld met een aantal interviews met
ondernemers. Zo kan de lezer de theorie in hoofdstuk 3 mooi toetsen aan de praktijk van
hoofdstuk 4, waarin deze interviews worden weergegeven.
De betreffende ondernemers hebben graag hun medewerking gegeven en met grote
openhartigheid over hun ondernemerschap verteld. Ze vertonen in die verhalen precies
die durf en dat doorzettingsvermogen waarover de onderzoekers in hun rapport reppen,
en leggen daarnaast meer  kwalificaties aan de dag die ook in het onderzoek worden
genoemd. Voor het overige lijken ze qua karakter en persoonlijkheid in niets op elkaar, en
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dat is precies waarom de opdracht van Economische Zaken en NVP zo’n hachelijke was:
deze ondernemers hebben allemaal wel een paar gemeenschappelijke eigenschappen -
ze gingen door roeien en ruiten om hun idee te verwezenlijken, ze waren eigenwijs
genoeg om hun plannen door te zetten zoals zij dat wilden - maar voor het overige zijn het
volkomen verschillende, unieke persoonlijkheden die een heel eigen visie op hun
ondernemerschap hebben. 
Voor mij was dat geen nieuws. In de twaalf jaar dat ik heb gewerkt aan mijn boek De
Aartsvaders, over de levens en karakters van de grondleggers van grote Nederlandse
ondernemingen, werd mij allengs duidelijker dat elk van de ondernemers wier
geschiedenis ik in beeld wilde brengen, een unieke persoonlijkheid bezat, een geheel
eigen(zinnig) karakter, opgebouwd door verschillende omstandigheden en achtergronden.
Zo lijkt de zachtmoedige, fijnbesnaarde Rotterdamse bankier mr. Marten Mees in niets op
de grofgebekte KLM-grondlegger Albert Plesman. Jacques van Marken, die met zijn Gist-
& Spiritusfabriek in Delft de basis legde voor Gist Brocades, was een pionier op het
gebied van de medezeggenschap van zijn werknemers, Petrus Regout, aartsvader van de
gelijknamige aardewerkfabrieken in Maastricht, verwierf zich een inktzwarte reputatie
vanwege zijn asociale beleid - hoewel ik dat beeld in mijn boek toch enigszins heb kunnen
nuanceren. Anton Philips zag ondernemen als een sport, Co Vis - een der grondleggers
van Akzo Nobel - zag zijn ondernemerschap vooral als een missie. 
Natuurlijk hadden de aartsvaders ook bepaalde dingen met elkaar gemeen: visie,
koopmansgeest, intuïtie, instinct, een derde oog, een goede neus, commercieel inzicht of
je het verder maar wilt noemen. Kenmerkend is ook dat zij stuk voor stuk rusteloze zielen
waren met de haast manische behoefte om iets blijvends te creëren. Door dag in dag uit
hard te werken, vaak tot op hoge leeftijd, kanaliseerden zij die onrust en gaven zij er vorm
aan. Hun bedrijven profiteerden van hun onblusbare werkdrift en zelf bleven zij er jong bij.
Winst was daarbij zeker een doel, want winst was per definitie de uitdrukking van het
resultaat van hun streven en zonder winst werd geen bedrijf groot. Bovendien wilden zij
de toekomst van hun kinderen verzekeren. 
Maar winst was niet het hoofddoel. De aartsvaders streefden ernaar een creatie neer te
zetten en daar wijdden zij al hun krachten aan en ambities aan, hun leven lang. Volgens
de Rotterdamse bankier mr. Marten Mees was gerichte actie, aldoor bezig zijn, naar
tastbare resultaten streven voor ieder mens de beste geesteshouding en werd ook de
wereld als geheel daar beter van. Niets doen en navelstaarderij hield Mees voor
‘allerfataalst.’
Alle grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven waren bovendien op hun manier
filosofen: geordend denkend en daarnaar handelend. De meesten leefden gedisciplineerd.
Niet dat geen van hen zich aan drank en vrouwen te buiten ging, maar eerst kwam het
werk. Voor hun zaken schoven zij alles en iedereen opzij. 
Er is één opvallende karaktertrek die veel van de hoofdfiguren in De Aartsvaders typeert:
op de zachtmoedige Mees na waren het bijna allemaal uiterst driftige baasjes, die vaak
last hadden van onbeheerste woede-uitvallen wanneer iets of iemand hen niet zinde.
Anton Philips sloeg ooit een wandelstok stuk op een bureau. Henri Deterding, stichter van
Shell, kreeg soms aan hysterie grenzende woede-aanvallen. Tonny Fokker ontplofte
wanneer iemand hem voor de voeten liep en Albert Plesman was een uiterst lichtgeraakte
man die vloekend, razend en tierend zijn zaken deed. 

Als iemand mij vandaag de dag probeert wijs te maken dat emoties niet bij het zakendoen
horen, kan ik me daar geen voorstelling van maken. Juist die emoties drijven de ware
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ondernemer: hij (of zij, maar vrouwen in de ondernemerswereld zijn nog dun gezaaid en
daarvan de oorzaak vinden lijkt mij een apart onderzoek waard) tot zijn prestaties. Hij
heeft zijn zinnen gezet op het realiseren van een idee en daar jaagt hij achteraan, met al
zijn inzet en die inzet wordt gevoed door zijn passie. Het bestaat niet dat ondernemers
koele kikkers zijn, want hun toewijding geldt hun creatie en daar vechten zij voor met hart
en ziel. Laten we ondernemers niet verwarren met het type managers dat tegenwoordig in
menige onderneming heerst: dat zijn zich in niets van elkaar onderscheidende
persoonlijkheden, klonen bijna, die uitgaan van hedendaagse uitgangspunten als
winstmaximalisatie en scoren op de beurs. Geen pioniers die met hun eigen vlees en
bloed een imperium hebben opgebouwd. Managers wisselen ook bijna net zo makkelijk
van bedrijf als een mannequin van kleren. Ondernemers doen slechts node afstand van
hun onderneming, die immers hun eigen creatie, hun eigen kind is.
In de interviews die de zeven ondernemers in dit boek geven blijkt dat ook zij ruim baan
geven aan die emoties, ook al spreken ze niet allemaal daarover in dezelfde termen. Maar
soms uiten zij zich letterlijk over het gevoel dat zij hebben over bepaalde zaken, daarmee
aangevend dat rationele argumenten vaak pas achteraf de emotionele lading dekken
waarmee zij hun beslissingen namen. 
En ook de rusteloosheid in hun verhalen herken ik. Zoals bij Frits Goldschmeding, die het
niet laten kan om altijd te blijven ondernemen, ook al is hij vertrokken als de baas van
Randstad. Ilonka Jankovich van Legal FlexForce is een voorbeeld van een vrouw die bijna
verslaafd is aan spanning, zozeer dat zij zichzelf tot de orde moet roepen als het teveel op
‘thrill seeking’ gaat lijken. Ook Mark Diks, stichter van Beter Bed, geeft zichzelf prijs als
een rusteloze natuur, op zoek naar nieuwe uitdagingen. 
Tijdens het seminar dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen ter
gelegenheid van haar derde lustrum had georganiseerd, heeft staatssecretaris Ybema
iets gezegd dat mij aanspreekt: ondanks alle onderzoeken waarmee wetenschappers
proberen vat te krijgen op het fenomeen van de ondernemer - het Nijenrode-onderzoek is
er een uit vele - blijft er nog altijd zoiets als het geheim van de succesvolle ondernemer.
De persoonlijkheid van de ondernemer, wil Ybema daarmee aangeven, is in wezen een
raadsel en zal dat, ondanks de pogingen dat raadsel op te lossen, tot in lengte van jaren
blijven. Het bewijs van die stelling wordt nog elke dag geleverd, want altijd weer zijn er
jongens en meisjes die op school niet vooruit te branden zijn en die zich later ontpoppen
tot succesvolle ondernemers. Rara hoe kan dat? Dat is het geheim van de ondernemer. 

Wil dat zeggen dat men onderzoek zoals verricht door Nijenrode voortaan maar
achterwege moet laten? Dat het zinloos is om te proberen de ziel van de ondernemer te
doorgronden? Dat het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging
van Participatiemaatschappijen hun geld wel beter hadden kunnen besteden dan die
onderzoeksopdracht te verstrekken? 
Nee, dat vind ik niet. Het onderzoek neemt immers de moeite om zich te verdiepen in de
persoonlijkheid van de ondernemer, en dat kan anderen inspireren zelf het heft in eigen
handen te nemen. Bovenal levert het boeiende stof op. En ook lijkt het mij een goede
gedachte als het onderzoek de motor is achter initiatieven om het ondernemerschap een
plek te geven in het huidige onderwijs, zoals prof. Samsom en dr. Nandram aanbevelen. 
Veel verder moet het echter niet gaan dunkt mij. Zoals Frits Goldschmeding verderop in dit
boek zegt: je moet beginnende ondernemers vooral niet doodknuffelen. Want zoals uit de
meeste interviews in dit boek blijkt, hebben de meeste ondernemers in het begin van hun
ondernemerschap een of andere tegenstand ondervonden die het beste in hun



De succesvolle ondernemer12

vechtersnatuur naar boven bracht. Tegenstand van hun omgeving, allerhande
hindernissen en struikelblokken deden hen niet afwijken van hun voorgenomen plannen,
veeleer dienden die hindernissen als extra brandstof in hun streven om toch het gestelde
doel te bereiken. Zelfs Robert Rubinstein, zie het hoofdstuk met de interviews, heeft zich
na twee faillissementen toch weer opgericht om opnieuw te beginnen, naar het schijnt
met succes.
Ondanks alle mogelijke steuntjes in de rug, van overheid of particuliere investeerders,
zullen er altijd weer op onverwachte plekken ondernemers opstaan die het zelf allemaal
voor elkaar boksen. Dat is de ongeschreven wet van het ondernemerschap, zo lijkt het mij
toe. Een aardige illustratie daarvan vormen de uitspraken van de 209 ondernemers die aan
het Nijenrode-onderzoek hebben meegewerkt, en die de lezer in hoofdstuk 3 terugvindt.
Daaruit valt ook te leren dat ondernemerschap in allerlei verschillende omstandigheden
zijn weg vindt - of niet. Want niet iedere ondernemer bereikt het gestelde doel. Het
onderzoek - zie hoofdstuk 3 - rept ook over niet-succesvolle ondernemers, en zelfs over
ondernemers die failliet zijn gegaan en waarom. Het enige handicap in dit onderdeel van
het onderzoek was dat maar weinig mensen frank en vrij over hun falen blijken te willen
spreken. In Nederland zijn ondernemers die failliet gaan haast besmet en weinigen krijgen
de kans om opnieuw te beginnen. Ook dat is heel anders dan in de Verenigde Staten,
waar bijna de helft van de gefailleerde ondernemers een tweede start maakt.
Ondernemers die ooit failliet zijn gegaan, zijn daar juist extra gewild op de arbeidsmarkt,
zo vertelt George Banken in zijn interview, want die weten hoe het niet moet. Dat
cultuurverschil tussen Nederland en de Verenigde Staten is meteen een verklaring
waarom wij hier minder een ondernemersklimaat hebben dan overzee. 

Genoeg gepraat. Laat de lezer zijn eigen oordeel maar vormen. En genoegen beleven aan
de verhalen van anderen. Ter lering en vermaak. Ter bewondering. En wie weet ter
stimulering van eigen ondernemerschap. 

Wim Wennekes
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3 Hoe ondernemend is Nederland?
door Karel Samson en Sharda Nandram

3.1 De Nederlandse bevolking staat steeds positiever ten opzichte

van het ondernemerschap

Het afgelopen decennium is het aantal bedrijven met vijftig procent toegenomen. Toch
loopt Nederland qua ondernemerschap nog achter bij andere westerse economieën.
Onze geschiedenis telt een aantal grote ondernemers, die de grondslag legden voor
wereldomspannende bedrijven, zoals Philips, Shell, Unilever, Stork, Akzo, Fokker en Gist
Brocades. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat wij een ondernemend landje
zijn. Dat valt tegen. In vergelijking met andere landen zijn hier relatief weinig mensen
bereid een eigen bedrijf te beginnen. Onder de beroepsbevolking van de Verenigde Staten
ligt die bereidheid maar liefst 2,5 keer zo hoog als in Nederland. Dat is een slechte zaak,
want ondernemerschap is van groot belang voor de werkgelegenheid. Startende en
snelgroeiende bedrijven zorgen voor niet minder dan 75% van de nieuwe banen. Ook voor
verdere voortgang van de economie is ondernemerschap van belang. Uit studies van het
ministerie van Economische Zaken blijkt dat ondernemers van snelgroeiende bedrijven
veertig procent meer investeren in onderzoek en ontwikkeling dan andere bedrijven. 
Ondernemerschap komt de individuele ontwikkeling en de kwaliteit van de samenleving
ten goede. Het bevordert de persoonlijke ontwikkeling van mensen, hun creativiteit en
zelfstandigheid, en biedt aan minderheidsgroepen en vrouwen de mogelijkheid om hun
positie in de maatschappij te verbeteren. 
Ondernemerschap heeft kortom veel aantrekkelijke kanten. Waarom voelen dan toch zo
weinig Nederlanders zich geroepen tot het oprichten van een eigen bedrijf? Heeft dat met
persoonlijkheid te maken? Met specifieke karaktertrekken die de Nederlandse
beroepsbevolking in mindere mate bezit dan mensen elders?
Dat roept de volgende vraag op: wat maakt iemand tot ondernemer, liever nog: tot
succesvol ondernemer? Is dat aangeboren of kun je het aanleren? 

‘Ondernemerschap is te leren.’ 
(Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad)

‘Ondernemerschap zit in je bloed, dat kun je niet leren.’ 
(Ilonka Jankovich, oprichtster van Legal FlexForce)

Het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging van Participatie-
maatschappijen, die het ondernemerschap in Nederland op verschillende manieren
proberen te stimuleren, hebben aan de Universiteit Nyenrode gevraagd onderzoek te
doen naar dergelijke zaken. De volgende vragen zijn aan de universiteit voorgelegd:
Welke karakteristieken zijn typerend voor succesvolle ondernemers? Hoe kunnen deze
karakteristieken worden gestimuleerd?
Volgens welke methodiek of welk instrumentarium kan de kwaliteit van de ondernemer
(en van het management) inzichtelijk worden gemaakt voor de (financierings-)
beoordeling? Die laatste vraag is met name van belang voor de Nederlandse Vereniging
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van Participatiemaatschappijen, waarin investeerders verenigd zijn die hun geld steken in
nieuwe ondernemingen of in uitbreidingen van reeds bestaande ondernemingen. 
Uiteindelijk betekent dat: investeren in personen. En omdat niemand graag geld over de
balk gooit en graag zeker wil zijn dat het geïnvesteerde geld goed wordt besteed, is ook
de NVP op zoek naar de sleutel voor succesvol ondernemen. 

Onderzoeken naar succesvol ondernemen worden al vele jaren verricht. Uit de literatuur
blijkt dat daarbij vooral wordt gekeken naar bedrijfseconomische maatstaven: jaaromzet,
winst en grootte van het bedrijf. Concrete zaken die te meten zijn. Veelgebruikt is in dit
kader de zogeheten Birch-index, die uitgaat van de veranderingen in de
personeelssterkte. Daarnaast is er met name in het buitenland ook veel psychologisch
onderzoek gedaan naar succesvol ondernemerschap. Psychologen kijken vooral  naar de
plannen, voornemens en motivatie van de ondernemer. 
Volgens de psychologische literatuur kun je iemands persoonlijkheid opdelen in
structuren en processen. Persoonlijkheidsstructuren (bijvoorbeeld intelligentie) zijn veel
lastiger te beïnvloeden of te veranderen dan processen. Toch hebben we in het kader van
ons onderzoek geprobeerd inzicht te krijgen in persoonlijkheidsstructuren die bijdragen
aan succesvol ondernemerschap. Dat inzicht kan immers helpen die mensen te
onderscheiden die aanleg hebben om succesvol ondernemer te worden. Vervolgens kan
het de moeite waard zijn te investeren in dergelijke mensen.

‘Een ondernemer kan het niet alleen. Hij heeft een investeringspartner nodig’
(Robert Rubinstein, oprichter van Brooklyn Bridge)

Naast de structuren die deel uitmaken van de persoonlijkheid onderscheiden we de
processen. Die processen worden competenties genoemd. Een voorbeeld van zo’n
competentie is het vermogen om problemen op te lossen. Zo’n competentie is
gemakkelijker te beïnvloeden of te veranderen dan eerdergenoemde structuren als
intelligentie. Een mens zit echter helaas niet zo simpel in elkaar dat je zijn persoonlijkheid
daadwerkelijk in enerzijds processen en anderzijds structuren kunt opdelen, als keurig
afgebakende delen. In het dagelijkse leven lopen structuren en processen allemaal door
elkaar heen. Iemands persoonlijkheid is een optelsom van eigenschappen, achtergrond,
leeftijd en opleiding, capaciteiten en vaardigheden. Wij, onderzoekers van Nyenrode,
verbonden aan het Nyenrode Center  for Entrepreneurship, hebben geprobeerd al die
onderdelen uiteen te rafelen en te benoemen, en vervolgens hebben we gekeken welke
onderdelen van belang zijn voor succesvol ondernemen - want dat is per slot van
rekening het doel waarnaar wij streven. Als we eenmaal weten welke factoren tot
succesvol ondernemen leiden, weten we ook wat er nodig is om een klimaat te creëren
waarin ondernemende geesten gedijen. 
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3.2 De ondernemer als onderwerp van studie

In de loop der jaren zijn er verschillende theoretische modellen ontwikkeld om de
ondernemer systematisch te bestuderen. Zo kennen we de zogeheten trait approach.
Deze benadering is ontwikkeld op basis van de opvatting dat er mogelijk unieke
karakteristieken voor ondernemers bestaan. Omdat deze wijze van onderzoeken niet echt
succesvol is gebleken, is deze benadering geëvolueerd tot een methode om
karakteristieken van ondernemers te vergelijken met die van andere personen. Uit de
wijze van vraagstelling moet dan blijken of ondernemers systematisch hoger of lager
scoren op bepaalde kenmerken dan andere ondervraagden.

‘Voor mij staat lef bovenaan.’ 
(George Banken, oprichter van Detron)

‘Ondernemers worden gedreven door een frustratie.’ 
(Mark Diks, oprichter van Beter Bed)

Verder kennen we uit de literatuur de demografische benadering. Deze probeert het
profiel van de typische ondernemer te schetsen. In die benadering komen zaken aan de
orde als de volgorde van geboorte in het gezin van de ondernemer, het al dan niet hebben
van rolmodellen, de leeftijd, het opleidingsniveau en de manier van werken.
Het zijn vooral psychologische onderzoekers die deze benaderingen omhelzen.
Bedrijfskundige onderzoekers zijn er ook mee aan de gang gegaan, maar naar het idee
van hun collega’s in de psychologie hebben bedrijfskundigen te weinig psychologische
kennis om dergelijke psychologische methoden voor onderzoek naar persoonlijkheid goed
toe te passen en oogsten zij daarom onjuiste of onvolledige resultaten. Een ander
bezwaar vinden weer andere critici van deze onderzoeksmethodes dat persoonlijkheid of
demografie niet of nauwelijks beïnvloedbaar is, en tenslotte missen zij de contextuele
kaders bij het gebruik van persoonlijkheids- en demografische gegevens. Want ook de
context - de omgeving en achtergrond  waarin een persoon opereert - heeft invloed op de
persoonlijkheid. Als je die niet meeneemt in je onderzoek, interpreteer je dan de
kenmerken wel op de juiste manier, vragen die critici zich af.

Binnen de psychologie hebben onderzoekers behalve de benaderingen die zich richten op
persoonlijkheidskenmerken en op de demografische gegevens ook nog eens de zogeheten
typologieën ontwikkeld. Al jarenlang worden lijsten met dergelijke typologieën opgesteld, en
de psychololoog John D. Miner heeft daar een nieuwe impuls aan gegeven. Miner is
g e s p e c i a l i s e e rd in entre p reneurship, human re s o u rce management en industrial psychology
en heeft een praktijk in Eugene, Oregon. Hij heeft tal van boeken en artikelen over deze
o n d e rwerpen gepubliceerd en ontwikkelde diverse psychologische tests en testmaterialen.
Het voordeel van zijn typologieën is dat die in de - weliswaar Amerikaanse - praktijk
ondersteuning hebben gekregen. Of hij die typologieën ook heeft gebruikt in verband met
investeringsbeslissingen is ons niet bekend. Miner onderscheidde in elk geval vier typen van
o n d e rnemers, en daarmee deed hij klaarblijkelijk iets heel belangrijks, want sinds hij die
typeringen maakte spelen ze een belangrijke rol bij de beroepskeuze-advisering. Vo l g e n s
ons zouden ze ook bij de selectie van ondernemers in het kader van investerings-
beslissingen een rol kunnen spelen en daarom worden ze hieronder uitvoerig behandeld. 
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Miner onderscheidde:
- de personal achiever

Deze is gedreven door zelfactualisatie - wat door Miner wordt gedefinieerd als het ten volle
benutten van de eigen talenten - neemt graag initiatief, wil graag feedback op prestaties, zet
graag doelen uit, heeft sterke binding met het bedrijf, is leergierig, is individualistisch
georiënteerd en hecht weinig waarde aan samenwerking.

- de emphatic supersalesperson
Deze is meelevend en gaat conflicten liever uit de weg, is geneigd tot helpen, hecht veel
waarde aan sociale processen, heeft een sterke behoefte aan harmonieuze sociale relaties
en beschouwt verkopen als de kernstrategie van het bedrijf.

- de real manager
Deze heeft vermogen tot leiding geven, is zelfverzekerd, heeft sterke behoefte aan promotie
en zelfactualisatie, is besluitvaardig, heeft een sterke behoefte zichzelf te bewijzen en macht
uit te oefenen, is uit op competitie en wil afwijken van de norm.

- de expert idea generator
Deze wil graag innoveren, geniet van het oplossen van problemen, hecht veel waarde aan
vernieuwing als een kernelement van de bedrijfsstrategie, is intelligent en mijdt risico’s.

Het zou mooi zijn als elke ondernemer beantwoordt aan een van deze typeringen, maar zo
simpel zit een mens niet in elkaar, en een ondernemer dus ook niet. Om te beginnen
kunnen bij een en dezelfde persoon verschillende typologieën voorkomen, en volgens
Miner komen bij een derde van de ondernemers twee typologieën voor. Hetgeen weer
eens benadrukt dat persoonlijkheid geen eenduidig iets is. Als dat wel zo was, was nader
onderzoek trouwens niet nodig.

‘Ik ken heel veel verschillende ondernemers, maar ze hebben allemaal dezelfde drive.’ 
(George Banken, oprichter van Detron)

Er is nog een benadering om de persoonlijkheid van de ondernemer onder de loep te
leggen, en dat is de psychoanalytische benadering van Manfred Kets de Vries. Hij
concludeert dat bepaalde kenmerken en behoeften bij ondernemers vaker voorkomen dan
bij andere groepen. Kets de Vries heeft ook licht geworpen op de donkere kanten van de
ondernemersziel en daarin stelt hij vast dat ondernemers behalve prestatiegericht,
energiek en creatief ook erg moeilijk in de omgang kunnen zijn, omdat ze alles willen
controleren, anderen wantrouwen, groot behoefte hebben aan applaus en alles erg
zwart/wit zien. Aan venture capitalists geeft Kets de Vries het advies om, met dergelijke
karaktertrekken in het achterhoofd, met ondernemers een goede relatie op te bouwen op
basis van vertrouwen en respect voor die typische ondernemerseigenaardigheden. 
De psychoanalytische benadering van Kets de Vries is met name verhelderend omdat die
licht werpt op de manier waarop ondernemers met falen omgaan. Later in dit hoofdstuk
gaan we dieper in op het omgaan met falen.

Alles op een rijtje zettend concluderen wij dat persoonlijkheid, persoonsachtergrond en
attituden van de persoon van doorslaggevende betekenis zijn bij het besluit om zelfstandig
ondernemer te worden. Daarom is kennis van de persoonlijkheidsstructuur een onmisbare
bron van informatie, juist als je - zoals het ministerie van Economische Zaken - onder-
nemerschap wilt stimuleren en - zoals de Nederlandse Vereniging van Participatie-
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maatschappijen - meer inzicht in die persoonlijkheidsstructuur wilt verwerven.
Derhalve zijn wij in de literatuur op zoek gegaan naar karakteristieken van ondernemers,
en in het bijzonder van succesvolle ondernemers. Bij McClelland komen we al een heel
eind. Hij heeft een lijst opgesteld met een hele reeks eigenschappen: zelfvertrouwen,
volharding, energie, toewijding, vindingrijkheid, creativiteit, vooruitziende blik, initiatief,
veelzijdigheid en scherpzinnigheid. 

Hij formeerde bovendien drie groepen van eigenschappen die zijns inziens de succesvolle
ondernemer typeren:
- pro-activiteit: de succesvolle ondernemer toont initiatief en is assertief;
- prestatie-oriëntatie: de succesvolle ondernemer ziet en benut mogelijkheden, is gericht op

efficiency en hoge kwaliteit van het werk en doet aan systematische planning en controle;
- commitment naar derden: hij verbindt zich aan zijn werknemers door een goede werkethiek,

het nakomen van afspraken en hecht waarde aan zakelijke contacten op korte en lange
termijn.

Het onderwijsniveau, het beroep van de ouders, eerdere werkervaring en de aantal
gewerkte uren per week waren volgens McClelland niet van invloed. Hij concludeert dat
niet iemands positie in het leven, maar persoonlijke karakteristieken en vaardigheden
bijdragen tot het succes van de onderneming.

‘Ik heb drie weken psychologie gestudeerd. Daarna begon de voorspelbaarheid me te
benauwen.’ 
(Rick Bekkema, oprichter van The Coffee Company)

In vervolgonderzoeken viel een aantal van die karakteristieken af omdat zij niet bepalend
bleken voor succesvol ondernemen, en uiteindelijk bleven er nog vijf over. Die vijf bepalen
het onderscheid tussen succesvolle en minder succesvolle ondernemers:
- Initiatief
- Assertiviteit
- Efficiency
- Systematische planning
- Een goede werkethiek ten opzichte van werknemers en relaties

Uit weer ander onderzoek - onder 235 consultants en startende ondernemers in vijf
Europese landen zeefden Born en Altink (nadere gegevens) als drie belangrijkste
kenmerken:
- Volharding
- Onafhankelijkheid
- Financieel beheer ofwel het richten van de bedrijfsvoering op financiële gegevens.

Het rapport van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) Oplevend
ondernemerschap in Nederland (1997) vermeldt onder meer de volgende eigenschappen
voor succesvolle startende ondernemers:
- Ze hebben vaak ervaring die aansluit het werkterrein van hun onderneming
- Houden van enig risico
- Hebben een positief beeld van hun ondernemerscapaciteiten
- Hebben vanaf het begin aspiraties om te groeien



- Stoppen veel tijd in het bedrijf
- Hebben hulp van zakelijke of persoonlijke partner.
Weer een andere onderzoeker, de Amerikaan Paul Moran, een praktiserend psycholoog
en onderzoeker, typeert de snelle groeiers onder de ondernemers als volgt:
- sterke mate van leiderschap
- leren door doen is belangrijk 
- houden van afwisseling en verandering
- geven de voorkeur aan openheid en flexibiliteit boven rigiditeit en orde
- houden zich niet graag bezig met details

‘Ik ben er voor de grote lijnen, de strategie, niet voor de details’
(Mark Diks, oprichter van Beter Bed)

Alles overziend, blijken in de meeste studies drie karakteristieken steeds weer naar voren
te komen:
- Need for achievement - willen presteren en resultaten behalen 
- Het durven nemen van risico’s
- Locus of control - controle hebben over de situatie.

3.3 Concrete handelingen van ondernemers

Al deze onderzoeken overziend hebben we besloten op zoek te gaan naar concrete
handelingen van ondernemers. In een later stadium willen we die koppelen aan
persoonlijkheidskenmerken. Op die manier hopen we erachter te komen wat succesvolle
ondernemers onderscheidt van minder succesvolle collega’s. Onder een ondernemer
verstaan we de oprichter/eigenaar van een bedrijf ofwel de hoogste baas. En succesvol
ondernemen definiëren we op basis van twee bronnen: enerzijds de beoordeling van de
ondernemer zelf en anderzijds de feitelijke groeigegevens van het bedrijf: de
personeelsomvang en de omzet. 

Om die bronnen aan te boren hebben we verschillende instrumenten nodig. Het eerste
moeten we min of meer zelf creëren. De basis ervoor bestond al: de zogeheten Kritische
Incidenten Techniek. Daarover zo meteen meer. Met behulp van deze KIT hebben we aan
ondernemers gevraagd kritische incidenten en bijbehorende handeling te noteren die te
maken hebben met succes, maar ook met falen. Ook hebben we hen gevraagd welke
doelstellingen zij belangrijk achten en in hoeverre zij die hebben gerealiseerd. Bij elkaar
leidde dit tot een subjectieve schatting van succes.
De objectieve schatting hebben we gehaald uit concrete maatstaven, zoals de
personeelsomvang in 1994 en in 1998, uitgedrukt in fulltime employment (fte) en naar groei
van winst en omzet in dezelfde jaren. 

We hebben een vragenlijst ontwikkeld die was toegespitst op de doelgroep. We wilden de
KIT gebruiken als belangrijkste bron, en dus gingen we verder dan de gebruikelijke ‘trait’ of
demografische benaderingen. We betrokken de context nadrukkelijk in de vragen, en
d a a rom vroegen we explicieter naar handelingen die bij bepaalde gebeurtenissen hoord e n .
De belangrijkste bron van informatie waren derhalve die handelingen. Later werden de
a n t w o o rden gegro e p e e rd naar persoonlijkheidskenmerken, kwaliteiten en overige factoren. 
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Nog een aanvulling op gebruikelijke onderzoeken is het onderscheid dat wij hebben
gemaakt in levensfasen die de ondernemers en hun bedrijf doormaken: vroege fase,
expansiefase en volwassen fase. Per fase gingen we op zoek naar bijbehorende
kenmerken van de ondernemer.

‘Een ondernemer wordt nooit volwassen’
(Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad)

3.4 De Kritische Incidenten Techniek (KIT)

Ons belangrijkste onderzoeksinstrument,  de Kritische Incidenten Techniek, is een
methode, ontwikkeld door John C. Flanagan, die ten tijde van de ontwikkeling van de KIT
werkzaam was aan de universiteit van Pittsburgh. Met behulp van de KIT wordt mensen
gevraagd zich kritieke en cruciale momenten en gebeurtenissen te herinneren en die in
verband te brengen met een specifiek doel. De KIT is een manier om effectiviteit te
beoordelen of om meer inzicht te krijgen in een bepaald fenomeen. Met behulp van de KIT
kunnen we objectieve uitspraken doen aan de hand van informatie die is gebaseerd op
ervaringen. 
De KIT-methode kan aldus inzicht geven in de manier waarop respondenten omgaan met
een bepaalde taak, functie, persoonlijkheidsstructuur of ziektebeeld.
Verzameling van gegevens met behulp van de KIT kan zich richten op gedrag van een
ondernemer dat heeft bijgedragen aan succes of mislukking. De Kritische Incidenten
Techniek is een veelgebruikt instrument in personeelszaken en in de diagnostische
therapeutische praktijk. Voor zover ons bekend is de KIT niet eerder toegepast op het
terrein van de bedrijfskunde en het management

De Kritische Incidenten Techniek werd in eerste instantie ontwikkeld als hulpmiddel bij de
selectie van militair personeel in de Verenigde Staten, en dan specifiek voor het maken
van functieanalyses. De KIT is een goed instrument als het gaat om functiewaardering. In
de orginele vorm van de KIT wordt aan leidinggevenden gevraagd kritiek gedrag van
werknemers te beschrijven: gedrag dat in hun ogen cruciaal was voor het uitoefenen van
de functie. Na introductie werd de KIT-methode in zeer uiteenlopende onderzoeken
toegepast. Een KIT-onderzoek was bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van de training
van taken aan boord van gevechtsvlieguigen, een ander had betrekking op de interactie
tussen buitenlandse strijdkrachten en de inheemse bevolking.
In huidige handboeken voor arbeids- en organisatiepsychologie vinden we de Kritische
Incidenten Techniek terug als een betrouwbaar systeem voor personeelsbeoordelingen. 

Er is ook kritiek op de KIT. Het zou een tijdrovende methode zijn; een ‘hard’ criterium voor
goede of slechte prestaties ontbreekt; de respondenten hebben soms de neiging om in
hun antwoorden een bepaald gedragspatroon te laten domineren. Dergelijke bezwaren
zijn ons inziens te ondervangen. Veel hangt af van een duidelijke vraagstelling, zodat
cruciale incidenten juist kunnen worden geformuleerd. Dat wil zeggen: vraagstelling die
goed gespecificeerd is ten aanzien van plaats, personen, condities en activiteiten. Als de
interviewer of de opsteller van de vragenlijst duidelijke signalen geeft aan de respondent
kan de laatste de incidenten ook goed benoemen of beschrijven. Hetgeen wil zeggen dat
iemand die met de KIT aan de slag gaat, eerst wel het nodige huiswerk moet doen.
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Onze werkwijze was als volgt:
- Opstellen van een schriftelijke vragenlijst; 
- Aanleggen van een lijst met kenmerken, kwaliteiten, randvoorwaarden en andere factoren -

om breed te beginnen en later te versmallen naar bepaalde categorieën;
- Categorisatie van de lijst en clustering volgens een theoretisch raamwerk
- Het plaatsen van kenmerken en kwaliteiten in een volgorde die werd bepaald door de

frequentie waarmee ze voorkwamen
- Om bij de juiste bron informatie te vergaren, hebben we de medewerking van meer dan

tweehonderd  ondernemers gevraagd.

Zoals al eerder opgemerkt is de KIT afkomstig uit de arbeidspsychologie, maar door deze
techniek toe te spitsen op de doelgroep van ondernemers, biedt de KIT een nieuwe
invalshoek voor de bedrijfskundige literatuur over ondernemerschap. Door de manier
waarop wij de KIT hebben gebruikt denken wij een beter alternatief gecreëerd te hebben
voor het meten van iets abstracts zoals persoonlijkheid. We hebben immers niet gevraagd
naar kenmerken, maar naar concrete handelingen die ondernemers hebben verricht, en
handelingen zijn beter meetbaar dan kenmerken.

De antwoorden zijn teruggebracht tot gebeurtenissen en kenmerken die respondenten bij
de handelingen hadden genoemd. Tegelijkertijd hebben we een aparte lijst met
gebeurtenissen en een lijst met kenmerken opgesteld, plus een lijst voor succes en een
voor falen. Van iedere persoon hebben we meteen het deel bestudeerd waarin enerzijds
het succes aan de orde komt en anderzijds het falen. Dit was nodig om een geïntegreerd
beeld van gebeurtenissen en bijbehorende handelingen te kunnen verkrijgen. Zo
ontstonden twee lijsten met gebeurtenissen: een voor succes en een voor falen, en twee
lijsten met kenmerken en kwaliteiten: een voor succes en een voor falen.
Deze lijsten hebben we eerst kritisch bestudeerd om overlappende categorieën te
vermijden. Daarbij hebben we een aantal globale categorieën onderscheiden:
gedragsmatige kenmerken die voortkwamen uit persoonlijkheid en gedragsmatige
kenmerken die voortkwamen uit competenties en andere kenmerken. 
Alle gebeurtenissen en handelingen kregen een code, die aan de hand daarvan werden
ingevoerd in de computer. Op basis daarvan heben we diverse categorieën
onderscheiden, waarbij we zoveel mogelijk gebruik hebben gemaakt van de
omschrijvingen van de respondenten zelf. 
Deze procedure leverde uiteindelijk een indeling in kenmerken, kwaliteiten,
bedrijfskundige aspecten en overige factoren op. Op grond van deze globale indeling
hebben we verdere analyses gemaakt. Hierbij hebben we een expliciet onderscheid
aangebracht tussen de genoemde succesvolle gebeurtenissen of faalmomenten en de
kenmerken of kwaliteiten zoals die afgeleid kunnen worden uit concrete handelingen. 

‘Een ondernemer moet nooit opgeven’
(Robert Rubinstein, Brooklyn Bridge)

3.5 Bevindingen met de KIT

Iedere ondernemer mocht maximaal drie gebeurtenissen noemen in de drie verschillende
fases van het ondernemerschap. Opvallend is dat de ondervraagde ondernemers veel
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meer successen meldden dan misukkingen. In totaal hebben ze over 338 successen
geschreven tegenover 201 faalmomenten. Dat betekent dat bijna twee keer zo vaak over
succes is verteld als over falen. 
Een aantal ondernemers heeft het gedeelte van de vragenlijst, waar het ging over falen,
niet eens ingevuld. Wij vermoeden dat er verschillende redenen zijn voor dit fenomeen.
Het gedeelte over falen stond achterin de vragenlijst. Het kostte de deelnemers gemiddeld
een tot anderhalf uur om de lijst in te vullen, en wellicht speelde vermoeidheid hen op het
laatst parten. Nog een reden kan zijn dat mensen vermoedelijk gemakkelijker over succes
dan over mislukking spreken. En wellicht speelde een bekend psychologisch verschijnsel
mee, de zogeheten ‘attributiefout’. Dat betekent dat mensen bij succes geneigd zijn de
oorzaken daarvan aan zichzelf toe te schrijven, maar bij falen anderen als schuldigen
aanwijzen. Tot die laatste mogelijkheid had men in ons onderzoek echter weinig
gelegenheid, omdat de vragenlijst expliciet vraagt naar concrete eigen handelingen, en
dus kon men niet naar anderen verwijzen. Over succes zijn de ondervraagde
ondernemers veel explicieter. Driekwart van de ondernemers zegt doelstellingen te
hebben gerealiseerd, en daarmee acht de meerderheid zichzelf succesvol. 

‘Onze grootste fout? We hadden meer op onze intuïtie moeten vertrouwen.’
(Dick de Kock en Rick Bekkema, oprichters van de Coffee Company)

‘Ik heb geleerd dat je niet alles tegelijk kunt doen.’
(Ilonka Jankovich, oprichtster van Legal FlexForce)

We hebben alleen de gebeurtenissen geanalyseerd die meer dan drie keer genoemd
worden, maar voor de volledigheid is het toch aardig een kleine opsomming te geven van
wat ondernemers zoal als een belangrijke gebeurtenis in hun loopbaan hebben
beschouwd: het eigen huis verkocht voor het benodigde startkapitaal; na de oprichting
van het eigen bedrijf meteen de eerste opdracht binnengehaald; ex-aandeelhouders
uitgekocht; een oorkonde van het personeel gekregen; een verbouwingsplan
gerealiseerd; een werkbezoek aan Amerika gebracht; het bedrijf verkocht na gedaalde
interesse in het ondernemen.
Voor ons onderzoek hebben we alleen die incidenten gebruikt die percentueel gezien het
vaakst worden genoemd. Zo vinden we veel ondernemers in de vroege fase die ‘de
beëindiging van het loondienstverband’ als cruciaal beschouwen. Ondernemers in de
expansiefase noemen daarentegen vooral ‘het boeken van goede financiële resultaten’ en
‘het starten van een ander nieuw bedrijf’. Ondernemers in de volwassen fase vinden ‘de
juiste marktkans’ doorslaggevend. 

Wellicht is het voor de duidelijkheid nuttig om even aan te geven wat wij onder de
verschillende fasen verstaan. 
De vroege fase: in deze fase zijn ontwikkeling, start-up en doorstart samengevoegd. De
onderneming voert activiteiten uit die gericht zijn op commercialisering en toetreding tot
de markt en is begonnen met de daadwerkelijke verkoop en productie. Er wordt
substantieel geproduceerd en verkocht. 
De expansiefase: in deze fase reageert de markt op de producten en diensten van de
onderneming en de onderneming richt zich op groei en uitbreidng.
De volwassen fase: de ondernemer profiteert van winsten (consolideert) en denkt na over
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de interne beheersing van processen en personeel teneinde de positie van de
onderneming op de markt te handhaven.

Gaan we over naar de kritische gebeurtenissen die met falen te maken hebben. De
ondernemers in de vroege fase hebben het dan relatief vaker over ‘overname bedrijf’,
‘plan niet uitvoerbaar’, ‘teveel betrokkenen’, ‘kon het werk niet aan’ en ‘doelstelling niet
gerealiseerd’. Ondernemers in de exfansiefase noemen vaker ‘financiële problemen’ en
‘ziek geworden’. Ondernemers in de volwassen fase verwijzen vooral naar ‘contract
verloren’ en ‘niet goed voorbereid’.

‘We openden in Duitsland in een klap tien vestigingen. Dat was een grote fout.’ 
(Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad)

Uit onze analyse blijkt dat er veel verschillende soorten cruciale succesfactoren in een
ondernemersloopbaan kunnen voorkomen: een innovatie, de daadwerkelijke start van het
bedrijf, een reorganisatie, een samenwerking, een overname, een financiële uitbreiding,
het vinden van de juiste markt en het boeken van financiële resultaten. Ze zijn belangrijk
omdat ze allemaal bijdragen aan het succes zoals de ondernemer dat heeft ondervonden. 
Hoewel de aan het onderzoek deelnemende ondernemers minder over falen dan over
succes hebben geschreven, is de lijst van genoemde faalfactoren langer dan die van
succesfactoren. Een greep: een verkeerde investering plegen, een verkeerde
zakenpartner hebben, liquidatie, crisis in de samenwerking ervaren, het afhaken van een
zakenpartner, een te snelle reactie geven, financiële problemen hebben, ontdekken dat
men geen expertise heeft, ziek worden, verliezen van een contract, niet goed voorbereid
zijn en doelstellingen niet kunnen realiseren worden allemaal genoemd als factoren die
het ondernemerschap negatief kunnen beïnvloeden. 

Zoals al eerder is opgemerkt, praten mensen niet zo gemakkelijk over falen, en geven
eerder anderen de schuld dan zichzelf. Wij vragen ons af of die houding te maken heeft
met de geringe acceptatie van falen in de Nederlandse cultuur. Uit de literatuur blijkt dat
in de Verenigde Staten anders naar falen wordt gekeken dan bijvoorbeeld in Groot-
Brittannië. In de VS wordt falen als een leerproces gezien, in Engeland, en wellicht ook in
Nederland, als iets dat negatief en stigmatiserend is. In dat geval is het begrijpelijk dat
mensen er liever niet over spreken. 
In de ondernemerschapsmonitor van het Ministerie van Economische Zaken van maart
2000 staat dat in de Verenigde Staten 47% van alle failliete ondernemers een nieuwe start
maakt, tegenover in Nederland slechts 31%. Overigens is het aantal faillissementen in
Nederland aan het dalen. In de detailhandel werden in 1999 zelfs 60% minder
faillissementen genoteerd dan het jaar ervoor. 

‘De juiste mensen aannemen is heel belangrijk. In het begin heb ik daar fouten mee
gemaakt.’ 
(Mark Diks, Beter Bed)
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De concrete handelingen

Volgens de KIT-methode hebben we ondernemers gevraagd om hun eigen concrete
handelingen te noemen bij de eerdergenoemde cruciale incidenten. Deze handelingen
hebben we geanalyseerd en gegroepeerd in kenmerken en kwaliteiten. 
Uit de analyse rolden vijf kenmerken die het meest werden genoemd:
1. Durven afwijken
2. Daadkrachtig kunnen handelen
3. Betrouwbaar zijn
4. Doelgericht zijn
5. Doorzettingsvermogen hebben.

Niet in alle fasen van het ondernemerschap worden alle kenmerken even vaak genoemd.
‘Durven afwijken’ wordt in de vroege en in de volwassen fase het meest genoemd. In de
expansiefase komt ‘doelgerichtheid’ iets vaker voor, gevolgd door ‘durven afwijken’.

Gaan we over naar de kwaliteiten. Een derde van de ondernemers noemt ‘leiding kunnen
geven’ als een kritische handeling die nodig is om succes te behalen. 38% van de
beginnende ondernemers acht deze kwaliteit heel belangrijk, 26% van de ondernemers in
de expansiefase is het met hen eens en 36% van de ondernemers in de volwassen fase
onderstreept het belang van die kwaliteit nog eens. Kwaliteiten die betrekkelijk weinig
worden genoemd zijn ‘een maatschappelijk ideaal dienen’, ‘kennis hebben van marketing
en financiën’, ‘geaccepteerd worden als eigenaar’, ‘aan je eigen ontplooiing werken’ en
‘ideeën kunnen uittesten’. Weer wel vaker werd ‘kennis hebben van marketing en
financiën’ genoemd.
Op basis van deze bevindingen hebben we een lijst samengesteld met kenmerken en een
lijst met kwaliteiten die gerelateerd zijn aan succes.

Tabel 3.1 Kenmerken en kwaliteiten gerelateerd aan succes

Kenmerken Kwaliteiten

Creativiteit Kunnen onderhandelen
Kunnen inleven in anderen Communicatieve vaardigheden
Kritisch denkvermogen Leiding geven
Durven afwijken Externe relaties onderhouden
Doorzetten Marketing kennis
Integer zijn Financiële kennis
Vertrouwen wekken Marktoriëntatie
Doelen stellen
Besluiten nemen
Prioriteiten stellen
Hard werken
Geloven in je eigen doelstellingen
Reorganisatie/impopulaire maatregelen 
durven nemen
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Via koppeling aan de zogenaamde Big Five kunnen we de kenmerken bij succes nader
omschrijven. De Big Five is een begrip in de psychologie dat wordt gebruikt om de vijf
domeinen weer te geven waarmee persoonlijkheid in de psychologische zin kan worden
omschreven. Zo verwijst creatief zijn naar intellectuele nieuwsgierigheid, naar openstaan
voor nieuwe ideeën. Durven afwijken betekent volgens de Big Five-omschrijving dat men
gemakkelijk leiding neemt en zonder aarzeling optreedt. Doorzetten en geduld hebben
staat voor het vermogen om eenmaal begonnen taken af te maken, ondanks eventuele
verveling en afleiding. Integer handelen betekent dat de persoon zich strikt houdt aan
ethische principes en normen. Doelen stellen is gelijk aan bekwaam, verstandig en
effectief zijn, inzake de opgave die het leven aan de betrokkene stelt. Hard werken
verwijst naar de wil om te presteren en naar de ambitie; de betrokkene is ijverig en
doelgericht. 

Ook bij falen kunnen we kenmerken en kwaliteiten op een rij zetten.

Tabel 3.2 Kenmerken en kwaliteiten gerelateerd aan falen

Kenmerken Kwaliteiten

Twijfelen Te weinig expertise
Niet overtuigen Onvoldoende marktoriëntatie
Niet doorzetten Te weinig communicatieve 

vaardigheden
Te eigenwijs Niet kunnen samenwerken
Teveel beïnvloedbaar Te weinig financiële kennis
Niet alert Te weinig personele kennis
Niet stressbestendig Niet kunnen leiding 

geven/delegeren

Die kenmerken kunnen we eveneens in het raamwerk van de Big Five bekijken. Dan zien
we dat twijfelen staat voor: de persoon voelt zich niet op zijn gemak in het gezelschap van
anderen, snel bekeken en beoordeeld, gevoelig voor spot en ontvankelijk voor gevoelens
van minderwaardigheid of een lage zelfdunk. Niet kunnen overtuigen is de tegenhanger
van dominantie. Men neemt niet gemakkelijk de leiding in groepen, spreekt met aarzeling,
blijft liever op de achtergrond en laat anderen het woord doen. Te snel opgeven of niet
snel doorzetten betekent: eerder met uitstellen beginnen, sneller ontmoedigd zijn en het
eerder opgeven. Teveel beïnvloedbaar zijn verwijst naar het hanteren van moeilijke en
stressvolle situaties, waarin men stressgevoelig is en zich niet in staat voelt met spanning
om te gaan. Men wordt afhankelijk, voelt zich hopeloos of raakt in paniek. 

‘Een echte ondernemer twijfelt niet. Die gaat ervoor.’
(George Banken, oprichter Detron)

3.6 Van bevindingen naar checklist

Hierna was de volgende stap aan de orde: het integreren van de inzichten over succes en
falen, teneinde een checklist van kenmerken en kwaliteiten te kunnen opstellen. Daartoe
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hebben we bekeken welke kenmerken en kwaliteiten, gerelateerd aan falen, we konden
toevoegen aan de ‘succeslijst’. Zo zegt twijfelen iets over kwetsbaarheid. Niet kunnen
overtuigen zegt iets over dominantie. Niet alert zijn heeft te maken met emotionele
stabiliteit en stressbestendigheid heeft ook te maken met kwetsbaarheid. Een betere
benaming voor prioriteiten stellen is pragmatisme, en geloven in je eigen doel staat voor
zelfvertrouwen. Reorganiseren en impopulaire maatregelen durven te nemen staat voor
daadkracht. Marktoriëntatie en externe relaties onderhouden vatten we samen onder
inzicht in de externe organisatie/markt. Ook de kwaliteiten leiding kunnen geven en kennis
van personeel vatten we samen.
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Aldus ontstaat de definitieve checklist met kenmerken en kwaliteiten: 

Tabel 3.3 Kenmerken en kwaliteiten van ondernemers
Kenmerken:

Ideeënrijkdom
- Creativiteit
- Inlevingsvermogen

Waardenvastheid
- Kritisch denkvermogen
- Alertheid

Dominantie
- Durven afwijken/ Durven zich te

profileren/ Kunnen confronteren/ De nek
uitsteken/ Risico durven nemen/
Initiatief nemen

- Kunnen overtuigen

Zelfdiscipline
- Doorzetten en geduld hebben/ Niet te

snel opgeven

Betrouwbaarheid
- Integer handelen/Zorgvuldig zijn
- Vertrouwen wekken bij klanten, relaties,

banken, medewerkers, leveranciers e.d.

Doeltreffendheid
- Doelen stellen/ Duidelijk zijn in het

stellen van doelen / Plannen maken
- Besluiten nemen
- Prioriteiten stellen (pragmatische

opstelling)

Ambitie
- Hard werken
- Geloven in de eigen doelstelling / Visie

overeind houden / Zelfvertrouwen

Onkwetsbaarheid
- Vastbesloten zijn
- Reorganiseren indien nodig/ Durven

impopulaire maatregelen te nemen
(daadkrachtig zijn)

- Emotioneel stabiel zijn (zich niet laten
beïnvloeden)

Kwaliteiten:

- Onderhandelingsvaardigheden

- Communicatieve vaardigheden (klanten
vasthouden, contacten leggen, duidelijk
communiceren, hulp durven vragen, advies
vragen, delegeren, netwerken

- Leidinggevende kwaliteiten (het juiste
personeel aantrekken voor de juiste posities,
organiatiestructuur bepalen, goed human
resources beleid)

- Inzicht in de externe markt/organisatie
(marktoriëntatie, public relations,
naamsbekendheid)

- Inzicht in marketing

- Inzicht in financiële zaken

- Strategische houding

* Zie ook de bijlagen achterin dit boek
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Nog een paar interessante gegevens willen we de lezer niet onthouden: in de vroege fase
achten ondernemers creativiteit, inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen redelijk
belangrijk. In de expansiefase worden doelmatigheid, daadkracht en betrouwbaarheid het
meest genoemd. In de volwassen fase noemen ondernemers daadkracht en
betrouwbaarheid ook weer als onmisbare eigenschappen om succes te behalen, evenals
doorzettingsvermogen en een vastbesloten houding.
Wat de kwaliteiten betreft vinden ondernemers het vermogen tot leiding geven, goed
kunnen communiceren en een strategische houding in alle fasen even belangrijk om
succesvol zaken te kunnen doen. 
De deelnemende ondernemers die nog in de startfase van hun ondernemerschap zaten,
bleken overigens het meest openhartig te zijn geweest over de keren dat zij faalden. Zij
melden bijna net zoveel faalmomenten te hebben meegemaakt als succesvolle
gebeurtenissen. 

3.7 Wat is succes?

Succes is niet louter vast te stellen aan de hand van wat de ondernemers ons hebben
verteld. Hun eigen beoordeling van succes is een subjectief gegeven, en voor de
objectieve beoordeling van succes is meer nodig. Daarom hebben we ook objectieve
gegevens als winst, omzet en personeelsomvang toegevoegd aan de eigen definitie van
de ondernemers. We hebben gevraagd naar de winst-, omzet- en personeelsomvang-
cijfers in 1994 en in 1998. In een aantal gevallen hebben ondernemers niet 1994 als
beginjaar genomen, meestal omdat hun ondernemingen toen nog niet bestonden, of ook
wel omdat zij zich recentere cijfers beter konden herinneren. Die laatste categorie
hebben we uiteindelijk buiten beschouwing gelaten, zodat we voor de analyses over
minder casussen konden beschikken. 

Voordat we aan die objectieve definitie van succes toe kwamen, hebben we eerst in de
economische literatuur gezocht naar definities van succes. De meeste bronnen gaan uit
van groei van de personeelsomvang. Zo is dat bijvoorbeeld gedaan in een publicatie van
het ministerie van Economische Zaken en het Economisch Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (EIM), Ambitious entrepreneurs: the driving force for the next millennium,
(1999),  waarin wordt vastgesteld dat continu snelle groeiers per jaar met 8,4% in
personeelsomvang toenemen. De stapsgewijze groeiers nemen qua personeelsomvang
jaarlijks toe met 3%. 
Ook in een eerdere nota van het ministerie van Economische Zaken, Snelgroeiende
ondernemingen in Nederland (1998), wordt succes wordt gedefinieerd als snelle groei in
personeelsomvang. Een nota van hetzelfde ministerie, getiteld  De ondernemende
samenleving: meer kansen minder belemmeringen voor ondernemerschap. (1998/1999.
Den Haag. Tweede Kamer 26, 737, no.1)  geeft als definitie: snelle groeiers zijn bedrijven
die gedurende een periode van drie jaar met minstens 60% groeien in werkgelegenheid.

‘Wij zijn zo hard gegroeid dat we continu met de groeifinanciering in onze maag 
zaten.’ 
(George Banken, oprichter Detron)
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3.8 De Birch-index: een objectieve succesmeter

Ten behoeve van ons onderzoek hebben we - in navolging van een studie van het
ministerie van Economische Zaken: Snelgroeiende ondernemingen in Nederland - de
Birch-index gebruikt als formule om de groei in de personeelsomvang te berekenen. Deze
formule hebben we ook gebruikt voor de verandering in omzet. Voor de maatstaf van
winstgevendheid hebben we gebruik gemaakt van de Return on Profitability (ROP),
waarbij winstcijfers als input worden gehanteerd. De uitkomst hiervan is de winst als
percentage van de omzet tussen 1994 en 1998. Het nadeel is echter dat we niet weten hoe
groot de winst in de tussenliggende jaren was, en daarom hebben we de ROP met de
nodige omzichtigheid moeten interpreteren.

Met behulp van deze twee methodes krijgen we in elk geval de beschikking over de
objectieve gegevens waarmee we succesvolle ondernemers kunnen onderscheiden van
hen die minder succesvol zijn. De vraag die dan overblijft is: waar leg je de grens voor
succes? Daarvoor zijn we weer te rade gegaan bij de literatuur, daarnaast hebben we
binnen de groep ondervraagde ondernemers twee groepen onderscheiden: zij die wel en
zij die geen succes hebben behaald.
In een studie van TNO hebben we bruikbare meetlatten gevonden over omzetgroei die we
langs onze eigen onderzoeksgroep kunnen leggen. Daaruit is vervolgens gebleken dat
60% van onze groep behoort tot de zogeheten low potentials en 40% tot de high potentials
ofwel de ondernemers die jaarlijks een groei (in werkgelegenheid) van minstens 8%
realiseren of in drie jaar tijd een groei van ongeveer 32%. Daarbij viel ons op, dat maar
liefst een kwart van de ondernemingen van ‘onze’ ondernemers per jaar met meer dan
100% groeien.
Over de behaalde winst vallen ook interessante dingen te vertellen: de succesvolle
ondernemingen hebben maximaal 55% winst ten opzichte van de omzet gemaakt. Dat
betekent dat iets meer dan de helft van de omzet als winst wordt terugverdiend. 
Kijkend naar de relatie tussen winst, personeelsomvang en omzet, hebben we vastgesteld
dat vooral tussen de laatste twee een sterke samenhang bestond. Ondernemingen waar
de personeelsomvang sterk groeide, kenden ook een sterke groei qua omzet, en
andersom. 

Omdat we in dit onderzoek op zoek zijn gegaan naar de karakteristieken van de
succesvolle ondernemer, kwam nu de vraag naar voren: in wat voor mate hangen
persoonlijke kenmerken of kwaliteiten nu samen met de toename van personeel, omzet en
winst? De uitkomst was verrassend: we constateerden dat reflectie samenhangt met de
toename van personeel. Met andere woorden: reflectie lijkt een voorwaarde voor de
ondernemer om succesvol te zijn. Reflectie, ofwel tijd nemen voor bezinning, draagt bij
aan de groei van de onderneming. Het bewijs uit het omgekeerde hebben we ook
gevonden: ondernemers die laag scoren op reflectie, noteren niet of nauwelijks groei van
hun personeel. Daarmee beweren we niet dat er een causaal verband bestaat, maar dat
dat verband er wel is, lijkt ons wel aannemelijk.
Andere kenmerken en kwaliteiten bleken nauwelijks samen te hangen met de groei van
de personeelsomvang, zoals team-oriëntatie, durven afwijken, emotionele stabiliteit,
organisatievermogen, vastbeslotenheid, prestatiegerichtheid, doelgerichtheid,
empathisch vermogen, flexibiliteit, creativiteit en leiderschap.
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Flexibiliteit bleek negatief samen te hangen met groei van de omzet. Ondernemers die in
hoge mate flexibel zijn kennen niet of nauwelijks omzetgroei en ondernemers die
nauwelijks flexibel zijn noteren juist een sterke omzetgroei. Aan groei van de omzet ligt
blijkbaar een weloverwogen beleid ten grondslag. Er moet immers draagvlak zijn bij de
verschillende betrokken partijen en in een dergelijke situatie kan de ondernemer zich
geen flexibele houding permitteren. 
We konden geen significant verband ontdekken tussen persoonlijkheidskarakteristieken
en winstgevendheid van bedrijven. 

‘Winst is een boekhoudkundige fout’
(Frits Goldschmeding, aartsvader Randstad)

3.9 Karakteristieken van succesvolle en niet succesvolle 

ondernemers

Om het onderscheid in persoonlijkheidskenmerken tussen succesvolle en niet succesvolle
o n d e rnemers scherp te krijgen hebben we de onderzochte groep verdeeld in twee gro e p e n :
de meest succesvolle en de minst succesvolle ondernemers. Daar hebben we verschillende
objectieve maatstaven op losgelaten, zoals personeelsomvang en omzet - winst hebben we
buiten beschouwing gelaten, omdat uit eerder onderzoek geen duidelijk verband is
gebleken tussen persoonlijkheid van de ondernemer en winstgevendheid der bedrijven.
Uit de berekeningen bleek dat ondernemingen die doorgaans een sterke groei in
personeelsomvang kennen, ook een sterke groei in de omzet realiseren. Ondernemingen
waar het personeel niet in omvang toeneemt, noteren ook weinig groei in de omzet. 

Vervolgens hebben we de persoonlijkheidskarakteristieken gecombineerd met de
objectieve maatstaven met als resultaat: personeelsgroei hangt samen met de volgende
karakteristieken: durven afwijken, marktgerichtheid, organisatievermogen en reflectie. 
Een verrassing dus: succesvolle ondernemers zijn wel degelijk in hoge mate marktgericht
- en daarmee hield onze eerder gevonden argumentatie, dat marktgerichtheid niets van
doen heeft met groei, niet langer stand. 

Verdere vergelijkingen leerden dat ondernemers die succesvol zijn, hoger scoren op
organisatievermogen dan niet-succesvolle collega’s. Ook zij die durven af te wijken
scoren veel beter dan de niet-durfallen. Emotionele stabiliteit is nog een kwaliteit die bij
succesvolle ondernemers te vinden, is en tenslotte scoort ook reflectie hoog bij
geslaagde ondernemers. 
Tijdens dit deel van het onderzoek hebben we twee trends gedistilleerd uit de gegevens:
succesvolle ondernemers zijn niet zo gespitst op het leveren van prestaties als niet-
succesvolle collega’s, en ondernemers die succes hebben zijn minder empathisch
ingesteld dan de minder geslaagde ondernemers.
Tot dusver heeft het onderzoek ons diverse verrassende uitkomsten opgeleverd. Zoals de
behoefte aan reflectie: een aantal ondernemers neemt de tijd om zich te bezinnen op hun
zaken en schopt het daarmee verder in zaken dan collega’s die zich die tijd niet gunnen. 
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‘Wij praten veel met elkaar. We houden elkaar bij de les. 
Daarom is het ideaal als je met zijn tweeën bent.’
(Rick Bekkema en Dick de Kock van de Coffee Company)

‘Je moet de tijd nemen voor reflectie. Dat heb ik zelf niet genoeg gedaan’
(Robert Rubinstein, Brooklyn Bridge)

3.10 Welke kenmerken zijn belangrijk in welke fase?

Maar daarmee waren we er nog niet. We hadden ons immers voorgenomen om naar de
persoonlijkheid en het succes van de ondernemer te kijken in drie verschillende
levensfasen van zijn ondernemerschap: de vroege of ontwikkelingsfase, de expansiefase
en de volwassen fase. Zouden er dan verschillen optreden?
Concreet stelden we ons de volgende vragen: 
Zijn er per fase kenmerken die typerend zijn voor succesvolle ondernemers?
En zijn er per fase kenmerken die typerend zijn voor niet-succesvolle ondernemers?

Om het antwoord te vinden hebben we een steekproef genomen en daaruit de volgende
twee verschillen vastgesteld:
Succesvolle ondernemers in de vroege fase zijn in hogere mate op prestaties gericht dan
niet-succesvolle collega’s. 
Ondernemers die slagen bezitten bovendien iets meer durf dan de anderen. 

In de expansiefase wordt durf om af te wijken een belangrijker voorw a a rde voor succes,
marktgerichtheid en prestatiegerichtheid ook, maar in mindere mate. Niet succesvolle
o n d e rnemers zijn in de expansiefase meer op de markt gericht.
Marktgerichtheid wordt blijkbaar pas echt belangrijk voor de ondernemer die succes wil
boeken in de volwassen fase en ook org a n i s a t i e v e rmogen telt mee, hoewel in mindere mate. 

Dat riep de vraag op of er bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken bestaan die
uitsluitend van belang zijn voor een bepaalde fase. Daartoe hebben we drie groepen
deelnemers onderscheiden op basis van de levensfase van hun onderneming.
Steeksproefgewijs hebben we middels de zogeheten discriminant analyse een aantal
karakteristieken onderscheiden die voor alle fases van belang zijn voor het behalen van
succes. 
Uit die analyse bleek dat ondernemers in de expansiefase veel reflectiever en flexibeler
zijn dan de collega’s in de vroege en volwassen fase. Om te kijken welke
persoonlijkheidskarakteristieken voorspellers zijn van succesvol ondernemen, hebben we
de acht voornaamste bestudeerd: marktgerichtheid, organisatievermogen,
vastbeslotenheid, empathisch vermogen, flexibiliteit, leiderscapaciteiten, reflectie. Door
middel van de discriminant-analyse kregen we als uitslag, dat vooral reflectie en
marktgerichtheid - gevolgd door mensgerichtheid en organisatievermogen - het hoogst
scoren bij succesvolle ondernemers. 

Verder hebben we nog enige trends gevonden:
Geslaagde ondernemers in de vroege fase lijken meer af te durven wijken van de norm
dan minder succesvolle collega’s.
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Geslaagde ondernemers in de expansiefase lijken meer marktgericht te zijn dan niet-
succesvolle ondernemers.
Niet succesvolle ondernemers in de expansiefase lijken meer prestatiegericht te zijn dan
wel succesvolle collega’s.
Succesvolle ondernemers in de volwassen fase lijken vastbeslotener dan minder
geslaagde ondernemers.

Daarbij valt de rol van ‘prestatiegerichtheid’ op. Als we uitgaan van personeelsgroei als
indicator voor succesvol ondernemen, dan blijkt ‘prestatiegerichtheid’ daar een negatieve
invloed op te hebben. Ondernemers die een flinke personeelsgroei realiseren richten zich
minder op het leveren van prestaties dan collega’s wier personeel minder in omvang
toeneemt. Echter, als we we kijken naar de verschillende levensfasen, speelt de
gerichtheid op prestaties een steeds andere rol. In de vroege fase levert het willen
leveren van prestaties meer succes op; in de expansiefase gaat juist een lage
prestatiegerichtheid samen met het behalen van succes en in de expansiefase is het
focussen op prestaties volledig ondergeschikt aan andere factoren om succes te behalen.

3.11 Wat is de relatie met succes?

Er zijn vele studies verricht naar persoonlijkheidskenmerken van ondernemers, maar de
relatie met succes is nauwelijks bestudeerd. Dat die relatie bestaat wordt algemeen
erkend, maar hoe die relatie er precies uitziet en hoe sterk die is, is niet duidelijk. Het
probleem met succes is dat het niet altijd op dezelfde manier wordt gemeten.
Psychologen gebruiken vooral gedragsmatige criteria, en niet de ‘harde’ feiten zoals die
kunnen blijken uit omzet- en personeelsgroei. 
In de meeste studies wordt succes gedefinieerd aan de hand van het oordeel van
leidinggevenden of beoordelaars. In slechts zeer weinig studies worden objectievere
maten gebruikt. In ons onderzoek zijn we uitgegaan van objectieve en subjectieve maten,
door enerzijds de gegevens over personeels- en omzetgroei te gebruiken, en anderzijds
de uitspraken van ondernemers zelf door middel van de Kritische Incidenten Techniek. 

Voor meer opheldering bij het bepalen van wat nu precies een succesvolle ondernemer is
kan de persoonsachterg rond van de ondernemer zorgen. Psychologen en sociologen
hebben zich al vaak in die achterg rond verdiept, maar de uitkomsten van hun studies zijn
niet eenduidig. De reden is dat onderzoekers verschillende uitgangspunten hanteren bij het
afbakenen van het terrein dat volgens hen bij de persoonsachterg rond hoort. Ve rv o l g e n s
zijn er ook nog verschillen in de manieren waarop de uitkomsten worden gemeten en
tenslotte verschilt de onderzoekspopulatie ook nog per onderzoek. Sommige onderz o e k e r s
zoeken een verband tussen persoonsachterg rond en ondernemersactiviteiten - zoals het
daadwerkelijk starten van een bedrijf; tussen een persoonsachterg rond en de houding van
de ondernemer; of tussen de persoonsachterg rond en het succesvol ondernemen. Maar
bij dat laatste ziet men meteen al het addertje onder het gras: succesvol ondernemen valt,
zoals we hebben aangetoond, op verschillende manieren te omschrijven en te meten.
Bovendien wordt in het ene onderzoek een ondernemer bestudeerd, in het andere mensen
die van plan zijn te gaan ondernemen, en in het derde gaat het alleen over succesvolle
o n d e rnemers. Als je uit al die verschillende studies een overkoepelende hypothese wilt
samenstellen die het belang van de persoonsachterg rond form u l e e rt in het licht van het
o n d e rnemerschap, ben je dus wel even bezig.
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‘Mijn vader was vuilnisman. Nu is hij mijn grootste fan en mijn trouwste werknemer.’
(Rick Bekkema, Coffee Company)

Wat is in iemands persoonlijke achtergrond de motor voor het ondernemerschap? De
literatuur geeft diverse antwoorden: eerdere ervaring met ondernemerschap, het bestaan
van rolmodellen in de familie, het vertoeven in een sociaal netwerk van ondernemers. Al
die omstandigheden kunnen invloed hebben op de beslissing om een eigen bedrijf te
beginnen. 
Over het belang van een goede opleiding zijn de meningen verdeeld. Doorgaans wordt
ervan uitgegaan dat de gemiddelde ondernemer een lage opleiding heeft. Onderzoek
heeft geleerd dat dit niet in alle gevallen zo is. In het scala van mogelijke ondernemers-
activiteiten maakt voor de ene ondernemer het soort opleiding niet veel uit, voor de ander
wel. Er zijn verschillende typen ondernemers en voor niet elk type is de
persoonsachtergrond van even groot belang. 

‘Van elk punt in mijn studie heb ik als ondernemer profijt gehad’
(Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad)

‘Als ik bepaalde onderdelen van mijn studie in de praktijk had gebracht, zou ik als
ondernemer op het verkeerde been zijn gezet.’
(Dick de Kock, oprichter van de Coffee Company)

Leeftijd speelt wel een rol. Naarmate mensen ouder worden, zijn ze minder bereid om
financiele risico’s aan te gaan  Hoe ouder iemand is, des te moeilijker zet hij of zij de stap
naar het ondernemerschap, en daarbij maakt het niet uit of het een mannelijke of
vrouwelijke ondernemer in spé betreft. De bereidheid om financiële risico’s aan te gaan
heeft wel iets te maken met opleiding. Hoe lager de opleiding, des te geringer de animo
om financieel de nek uit te steken. 

Hoe dan ook, de literatuur die wij hebben bestudeerd is sociaal georiënteerd en gaat
ervan uit dat factoren als socialisatie - het opgroeien in een ondernemersfamilie of deel
uitmaken van een netwerk waarin de meeste mensen ondernemer zijn -, leeftijd en
opleidingsniveau de keuze bepalen voor het ondernemerschap. Een meer economisch
gerichte studie van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, Oplevend
Ondernemerschap in Nederland (Zoetermeer, 1997) heeft het belang van de persoons-
achtergrond bekeken vanuit een economisch uitgangspunt, de zogeheten human capital
theorie. Die gaat ervan uit dat de productiviteit van iemand stijgt naarmate de kennis en
ervaring toeneemt en daarmee de beloning. Daaruit wordt geconcludeerd dat een
persoon met veel kennis en ervaring op efficiëntere manier een bedrijf kan starten of
uitbouwen dan iemand die die kennis en ervaring niet heeft. Omgang met klanten gaat
iemand met een dergelijke bagage ook beter af, is de conclusie, en dat brengt weer meer
productiviteit met zich mee. Het EIM beschouwt het ‘human capital’, gemeten in
opleidingsniveau, arbeidsverleden en branche-ervaring als iets dat positieve invloed heeft
op het welslagen van een beginnende onderneming. Echter: de verwachting dat de
kansen op succes groter zijn naarmate de ondernemer beter is opgeleid, kwam niet uit. 
Uit ander onderzoek kwam naar voren dat prestaties van bedrijven sterk samenhangen
met de plaats die de eigenaar of oprichter van de onderneming bekleedt. Bij bedrijven die
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minder presteerden had de eigenaar of oprichter het bedrijf verlaten of een andere
functie aangenomen.

3.12 Is iemands achtergrond belangrijk?

Uit de verschillende studies blijkt in elk geval hoe uiteenlopend de invloed van iemands
achtergrond kan zijn. Daarom stellen we onszelf de vraag: hoe belangrijk is de
persoonsachtergrond voor werkelijk succes voor de levensfase van de onderneming, voor
de intenties om te groeien, te innoveren en voor de subjectieve inschatting van succes?
Daartoe hebben we verschillende factoren bestudeerd: de relatie met de onderneming, de
duur van het ondernemerschap, de ervaring met de branche en tenslotte het geslacht,
onderwijsniveau en de leeftijd van de ondernemer. De relatie met de onderneming is in
onze visie: de ondernemer is de eigenaar en oprichter, of eigenaar, of de hoogste baas. 

Van de 209 ondernemers die aan ons onderzoek hebben meegewerkt, zijn negen
personen inmiddels geen ondernemer meer. Bijna 21% van hen verkeerde in de vroege
fase, ruim 45% in de expansiefase en dik 33% in de volwassen fase. Driekwart van de
ondervraagden is eigenaar en/of oprichter van het bedrijf, eenderde is de hoogste baas.
Een derde deel van de ondernemers had van te voren geen ervaring met de betreffende
branche waarin zijn bedrijf opereert. Het grootste deel heeft die ervaring wel, opgedaan
als medewerker in loondienst voordat zij ondernemer werden. Gemiddeld zijn ze twaalf
jaar ondernemer. Iets meer dan een derde deel is langer dan twaalf jaar ondernemer. 
Qua opleiding zitten de deelnemers aan de hoge kant: het grootste deel, bijna 76%, heeft
een hbo of wetenschappelijk onderwijs genoten; bijna 14% heeft havo, vwo of ander
middelbaar onderwijs gehad en de rest heeft mavo, lbo of slechts basisschool. 
De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde ondernemers ligt tussen de 46 en 50 jaar.
Bijna een derde van de ondernemers van 45 jaar of jonger is korter dan tien jaar
ondernemer. Iets minder dan een vijfde van de totale groep was korter dan vijf jaar
ondernemer. 
Opvallende bevinding: slechts 9 deelnemers zijn vrouwen!
Verreweg de meeste ondervraagde ondernemers zijn gehuwd en hebben kinderen. 
Iets meer dan de helft is vanaf de oprichting bij het bedrijf betrokken geweest.

Door middel van berekeningen hebben we diverse belangwekkende uitkomsten
gevonden. Bijvoorbeeld dat het voor de relatie die de ondernemer met het bedrijf heeft,
niet uitmaakt of het bedrijf al dan niet succesvol is. Wel voor de duur van het ondernemer-
schap: ondernemers die nog niet zolang ondernemer zijn, hebben succes, en onder-
nemers die al langer aan de weg timmeren, zijn niet succesvol. Voorts concluderen we
dat ervaring met de branche, het geslacht van de ondernemer, de leeftijd en het
onderwijsniveau niet duidelijk samenhangen met succesvol ondernemen. 

In de volwassen en in de vroege fase maakt de persoonsachtergrond blijkbaar niets uit
voor het behalen van succes. In de expansiefase zien we wel een verschil: niet-
succesvolle ondernemers zijn gemiddeld langer (vijftien jaar) bij de onderneming
betrokken dan succesvolle ondernemers (gemiddeld 10,5 jaar). 
De relatie van de ondernemer met het bedrijf, de eventuele ervaring die hij of zij heeft met
de branche en of het een man of vrouw betreft hebben geen enkele relatie met de wens
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van het bedrijf om te groeien. Wel is duidelijk dat een bedrijf minder groeit op korte termijn
naarmate de ondernemer langer in het bedrijf actief is. 
De ondernemer die nog maar betrekkelijk kort aan het ondernemen is en die een relatief
laag onderwijs niveau heeft gehad, zal eerder geneigd zijn zijn onderneming te laten
groeien. 
Ook ondernemers die geen ervaring hebben met de branche en relatief kort ondernemer
zijn, hebben een sterkere neiging tot groei dan ondernemers die wel ervaring met de
branche hebben en al langer ondernemer zijn. Hieruit kunnen we dus concluderen dat de
duur van het ondernemerschap in belangrijke mate voorspelt hoe groot het voornemen is
om te groeien. Voor de korte termijn legt het onderwijsniveau ook gewicht in de schaal, en
voor de lange termijn de ervaring met de branche.

‘De komende twee jaar willen we tien nieuwe winkels openen’
(Rick Bekkema en Dick de Kock van de Coffee Company)

‘In het najaar openen we een tweede vestiging en daar zal het zeker niet bij blijven.’
(Ilonka Jankovich, Legal FlexForce)

Kennelijk zijn mensen die al langer met het ondernemersbijltje hakken voorzichtiger met
groei, evenals ondernemers die ervaring hebben met de betreffende branche. Die
voorzichtigheid heeft, zoals we eerder zagen, het behaalde succes negatief beïnvloed.
Ondernemers die nog niet zo lang bezig zijn hebben wel omzetgroei behaald. 
Om te kijken of die voorzichtigheid ook te maken heeft met de persoonlijkheidskenmerken
van de betreffende ondernemers hebben we verbanden onderzocht tussen de
persoonlijkheidskenmerken die we eerder hebben vastgesteld en twee factoren die met
ervaring te maken hebben. Daaruit bleek dat prestatiegerichtheid en doorzettings-
vermogen samenhangen met de ervaring die iemand in de branche heeft: ondernemers
die geen ervaring met de branche hebben richten zich meer op het leveren van prestaties
en ondernemers die die ervaring wel hebben hebben die neiging minder. Dat verklaart
waarschijnlijk het negatieve verband met de intentie om te groeien. Verder betekent het
dat ondernemers die geen ervaring met de branche hebben niet veel doorzettings-
vermogen hebben, hun collega’s die daar wel over beschikken daarentegen wel. 
Verder bleek reflectie samen te hangen met de duur van het ondernemerschap.
Ondernemers die nog niet zo lang bezig zijn, blijken veel reflectiever ingesteld te zijn dan
collega’s die al langer het ondernemerschap uitoefenen. Het feit dat beginnende
ondernemers zoveel tijd voor bezinning nemen is misschien van belang voor het succes
dat ze behalen en voor de mate waarin ze willen groeien.
Bereidheid tot innoveren op de korte termijn blijkt samen te hangen, maar in de negatieve
zin, met leeftijd. Hoe ouder de ondernemer, des te minder de trek in innovatie op de korte
termijn. Het onderwijsniveau zegt ook iets over de bereidheid om innovatie te plegen op
de korte termijn: hoe lager het onderwijsniveau dat iemand heeft genoten, des te minder
de bereidheid om op de korte termijn aan innovatie te doen, en vice versa. 
Kijken we naar de bereidheid tot innovatie op de lange termijn, dan speelt leeftijd een
sterk voorspellende rol. Oudere ondernemers voelen veel minder voor innnovaties op de
lange termijn dan jonge collega’s. Het genoten onderwijs is hier nauwelijks op van
invloed. 
De onderwijsachtergrond speelt geen eenduidige rol. Enerzijds zijn ondernemers met een
laag onderwijsniveau gespitst op groei van hun bedrijf, maar van innovaties moeten ze
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niet veel hebben. Ondernemers die hoger onderwijs hebben genoten zijn wel sterk op
innovatie gericht. Misschien valt de rol die opleiding in een ondernemersleven speelt
beter te duiden als verschillende soorten van ondernemerschap worden bestudeerd. Het
zou namelijk best kunnen dat innovatie in verband staat met intellectuele of technisch
georiënteerde ondernemersactiviteiten, terwijl dat voor groeien niet geldt. Wellicht is een
hoge opleiding stimulerend voor die soorten ondernemerschap waarbij innoveren van
belang is.

We hebben vastgesteld dat ondernemers in de vroege fase en in de expansiefase over
het algemeen hoger zijn opgeleid dan ondernemers in de volwassen fase. Dat deze
ondernemers zich meer richten op innoverende activiteiten dan ondernemers in de
volwassen fase, lijkt ons niet zo gek. We veronderstellen dat innovatie kennelijk meer in
verband wordt gebracht met creativiteit dan met groei. Die veronderstelling klopt met de
berekeningen die we loslaten op de verbanden tussen creativiteit enerzijds en intenties
tot groei en innovatie anderzijds. Daaruit blijkt inderdaad dat er een positief verband is
tussen creativiteit  en de wil om te innoveren op de korte en lange termijn. Dit gaat echter
niet op in het geval van ondernemers die willen groeien. 

Het merendeel van de ondernemers die wij hebben ondervraagd, beschouwt zichzelf als
geslaagd, getuige hun positief antwoord op onze vraag in hoeverre zij de gestelde
ondernemingsdoelstellingen hebben gehaald. We hebben bekeken in hoeverre deze
subjectieve schatting van succes zou kunnen samenhangen met de persoonsachtergrond
van de betreffende ondernemers, maar die relatie hebben we niet gevonden. Uit de
persoonsachtergrond viel niet te verklaren waarom de een wel en de ander niet
succesvol is.

3.13 Hoe benutten we dit alles bij het ontwikkelen van beleid?

Over die kenmerken en competenties, zoals we die hebben gedistilleerd uit de KIT, valt het
volgende te concluderen:
- Durf en reflectie zijn belangrijke kenmerken voor het behalen van succes, en daarbij doet de

levensfase waarin de onderneming zich bevindt er niet toe. Interessant is het belang van
reflectie. Over durf is al veel te vinden in de literatuur over ondernemerschap, maar reflectie
is tot nu toe bepaald onderbelicht gebleven.

- In de vroege fase zijn ook creativiteit, gerichtheid op prestaties, inlevings- en
doorzettingsvermogen cruciaal.

- In de expansiefase dragen ook doeltreffendheid, daadkracht en betrouwbaarheid in hoge
mate bij aan het behalen van succes.

- Ook in de volwassen fase zijn daadkracht en betrouwbaarheid doorslaggevende factoren
voor succes, maar ook doorzettingsvermogen, inzicht in de marktomgeving en een
vastbesloten houding van de ondernemer.

- Voor elke fase gelden een strategische houding en leidinggevend en communicatief
vermogen als competenties die een ondernemer moet hebben, wil hij slagen.

Gaan we over naar de persoonsachtergronden. Daar zien we dat goed opgeleide onder-
nemers, met veel ervaring in de branche of met het ondernemerschap, niet automatisch
succesvol zijn. Integendeel, juist ondernemers die nog maar kort bezig zijn relatief veel
snellere groeiers. Met andere woorden: het zijn niet de persoonlijke achtergronden van



De succesvolle ondernemer36

een ondernemer die de kans op groei vergroten, maar de kenmerken die hij of zij heeft. 
Persoonlijkheidskenmerken bepalen in grote mate het doen en laten van mensen en zijn
nauwelijks te beïnvloeden. Pas als iemands overtuiging verandert, zijn zijn daden te
beïnvloeden. Om in Nederland, dat qua ondernemerschap ongunstig afsteekt bij andere
westerse landen, zo’n ommekeer te bewerkstelligen, is heel wat nodig. Dat vergt een heel
proces. 
Om het ondernemen te bevorderen is allereerst nodig dat de bevolking in het algemeen
positief staat tegenover het ondernemerschap. Om succesvol ondernemen te bevorderen
is meer nodig. Gezien de resultaten van ons onderzoek is duidelijk dat succesvolle
ondernemers zich richten op hun marktomgeving, tijd nemen voor reflectie en durven
afwijken van de norm. Hoe krijg je dat voor elkaar bij mensen en hoe leidt dat tot
daadwerkelijk ondernemen? Het is immers niet gezegd dat mensen die oog hebben voor
hun omgeving, tijd nemen voor reflectie en durven af te wijken van wat gangbaar is, zich
allemaal op het ondernemerschap gaan storten. Als de overheid, in casu het ministerie
van Economische Zaken beleid ontwikkelt om het ondernemerschap te bevorderen, dan
moet zij deze vragen goed in ogenschouw nemen. 

‘Ik ondernam als kind al allerlei dingen.’
(Ilonka Jankovich, oprichtster Legal Flexforce)

Daarbij moeten we nog aantekenen dat wat de een als succesvol beschouwt, voor de
ander iets heel anders kan zijn. De subjectieve schatting van succes is niet hetzelfde als
het objectieve succes. Dat wat de ondernemer als succesvol beschouwt, hoeft objectief
gezien nog niet als succesvol te worden beschouwd. Immers, niet alle ondernemers
hebben dezelfde doelstellingen. De een ziet overleven als het belangrijkste doel, en als ie
overleeft is hij in zijn visie geslaagd. De ander heeft groei als doelstelling en voor die
ondernemer is groei de maat voor het succes. Wie beleid ontwikkelt en naar de behaalde
resultaten kijkt, moet daarom wel die verschillende motivaties van ondernemers in de
evaluatie betrekken.

We hebben ook gezien dat de groei-intentie na de vroege en expansiefase afneemt. Een
ondernemer die in het volwassen stadium is beland, vindt blijkbaar andere aspecten
belangrijker worden naarmate hij langer ondernemer is. Wellicht streeft hij dan meer naar
het realiseren van een laag verloop- en ziekteverzuim onder zijn mensen, en naar een
hoge kwaliteit van leidinggeven. Als hij daarin slaagt heeft hij zijn doelstellingen bereikt en
is dus succesvol. Voor deze ondernemer is niet groeien maar handhaven wellicht de
cruciale doelstelling.

Uit de antwoorden van de ondernemers hebben we een lijst met factoren gedistilleerd die
van belang zijn voor succesvol ondernemen. Hoe belangrijk die specifieke factoren
precies zijn varieert per levensfase. We nemen aan dat dit belang ook per bedrijfssector
of per beroep varieert. Ook kan persoonlijkheid en persoonsachtergrond verschillende
betekenissen hebben voor verschillende vormen van ondernemerschap of verschillende
typen ondernemers.

Ten behoeve van investeringsbeslissingen door de Nederlandse Vereniging van
Participatiemaatschappijen hebben we een checklist ontwikkeld (zie bijlage 2). Het is
doorgaans eenvoudiger om een business plan of een octrooi te beoordelen en te
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evalueren dan zich een beeld vormen van de capaciteiten van een ondernemer. De
checklist maakt het evalueren van de beoordelaar/investeerder lonender, maar wel
tijdrovender. Want in de praktijjk betekent het dat de voorbereiding voor het werken met
de checklist meer tijd en ook training van de investeerder zal vergen. Voor die extra
inspanningen wordt hij/zij wel beloond: het selecteren van ondernemers en het besluiten
wie al dan niet voor coaching in aanmerking komt verloopt dankzij deze werkwijze een
stuk beter dan zonder dat instrument.
De checklist geeft aanknopingspunten voor het stimuleren van een ondernemingshouding
bij kandidaten. Bij elk persoonlijkheidskenmerk en bij elke competentie is immers een
scala aan houdingen denkbaar en niet alle kenmerken of competenties zullen in een en
dezelfde persoon verenigd zijn. Dan is het zinvol om te bestuderen of teamleden van de
betreffende onderemer eventueel ontbrekende kenmerken en competenties wel bezitten.

Over falen hebben we al het al eerder gehad. Vanuit psychologisch perspectief is het
begrijpelijk dat de ondervraagde ondernemers liever over succes praten dan over falen.
Dit fenomeen zien we in verschillende culturen terug, maar niet in elke cultuur wordt het
in even grote mate geaccepteerd dat iemand faalt. In Nederland krijgt iemand die faalt
een stigma opgeplakt, in de Verenigde Staten beschouwt men falen als een leerproces. 

‘Hier ben je een paria als je failliet gaat’
(George Banken, oprichter Detron)

Nederlandse ondernemers praten niet zo graag over falen, omdat dat hier nu eenmaal een
negatieve bijklank heeft, en ons onderzoek geeft geen inzicht in de gevolgen van falen in
de Nederlandse samenleving. 

3.14 Valt ondernemerschap aan te leren?

Wij denken dat er mogelijkheden in die richting zijn. Uit ons onderzoek onder een groep
ondernemers blijkt dat hun persoonlijkheidskenmerken en competenties bepalender voor
hun succes zijn dan  de genoten opleiding. Wij denken dat deze kenmerken en
competenties weliswaar moeilijk grijpbaar zijn, en niet gemakkelijk zichtbaar, maar via de
juiste houding en in een goed ondernemersklimaat wel degelijk zijn aan te leren. 
Hoe?
Tot nu toe richt het overheidsbeleid dat ondernemerschap en innovatie wil stimuleren,
zich vooral op financiële en fiscale incentives voor individuele ondernemers. Ook het
wegnemen van barrières in wet- en regelgeving hoort daarbij. Via deze weg zijn al
verschillende initiatieven met succes ontplooid.
Wij bevelen op basis van dit onderzoek en op basis van ervaringen in andere landen, een
aantal aanvullende initiatieven aan. Daarbij denken we met name aan het stimuleren van
de minder tastbare voorwaarden voor het succesvol ondernemerschap: het ontplooien
van activiteiten in onderwijs en onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe netwerken en het
organiseren van evenementen op het gebied van imagoverbetering. Deze activiteiten en
evenementen moeten gericht zijn op het verbeteren van het ondernemersklimaat en van
de kwaliteit van ondernemersprocessen. Dergelijke initiatieven zullen vooral de vroege
fase van de ondernemerscyclus ten goede komen.
We hebben middels dit onderzoek al een instrument ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn
bij het evalueren van kenmerken en competenties die bijdragen aan geslaagd



De succesvolle ondernemer38

ondernemerschap. Wil men dit instrument breed toepassen, dan is een goede training van
de gebruikers een must.

We hebben nog wel meer suggesties in petto, die het ondernemerschap in Nederland
zouden kunnen stimuleren. Zo zou de rol van ondernemerschap in de economie en in de
samenleving op alle niveaus in het onderwijs een duidelijke plaats moeten krijgen. Hoe je
die rol invult is per niveau verschillend: het middelbaar onderwijs vraagt om andere
accenten dan het hoger onderwijs. Hoe dan ook, als we kijken naar het belang van het
midden en kleinbedrijf voor de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, dan is het verbazend
hoe weinig aandacht er tot nu toe in het gangbare onderwijs wordt besteed aan
ondernemerschapsprocessen in de zin van creativiteit en innovatie, aan de positie van
falen in onze cultuur en aan de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken en
competenties.
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4 Ondernemers vertellen over succes en falen
door Wim Wennekes en Trix Broekmans

Ten bate van ons onderzoek hebben meer dan tweehonderd ondernemers ons openhartig
verteld over gebeurtenissen en bijbehorende handelingen die naar hun idee hebben
bijgedragen aan hun succes of falen. Het gaat dus niet om denkbeeldige situaties, maar
om concrete zaken die in werkelijkheid precies zo zijn voorgevallen. 
Voor professionele beoordelaars van kandidaten die voor financiering in aanmerking
willen komen, zijn deze uitspraken wellicht nuttig om te gebruiken in hun gesprekken met
(aanstaande) ondernemers. Zij vinden in de bijlage de technieken zoals wij die hebben
toegepast om dergelijke uitspraken te bewerkstelligen, zoals de checklist en het
interview. 

We hebben ze gesplitst in enerzijds voorvallen die zijn gerelateerd aan kenmerken,
anderzijds aan kwaliteiten.

Kenmerken:

Creativiteit
- Een ondernemer presenteerde een samenwerkingsconcept dat volgens hem innovatief was.

Daarin was hij uitgegaan van het principaal-agent model. Volgens dit model vervulde zijn
verkoopkantoor de rol van agent ten opzichte van de buitenlandse principalen ofwel
opdrachtgevers. Deze constructie was belangrijk voor de opbouw van de relaties met die
opdrachtgevers. Dankzij het samenwerkingsconcept ontwikkelde de ondernemer een
succesvolle zakelijke relatie in nauwe samenwerking met zijn principalen. 

- In augustus 1994 kreeg een andere ondernemer een idee tijdens een kampeervakantie: een
demontabel vakantiehuisje. Dat idee werkte hij uit en stuurde het na zijn vakantie naar de
Kamer van Koophandel, die in die periode een ondernemingsplancompetitie had
georganiseerd. Van de honderd ideeën die binnen kwamen behaalde het idee van de
ondernemer de tweede plaats. Een jaar later bouwde hij een prototype van het
vakantiehuisje. Weer een jaar later bracht de ondernemer vier kampeerbungalows op de
markt en hij slaagde erin deze ook te verhuren.

- Een derde ondernemer, verkoper van export auto’s, heeft zijn strategie geheel omgegooid
naar aanleiding van de dalende dollar. ‘Wij zijn ons toen geheel gaan richten op de verhuur
van bedrijfswagens. Wij hebben ons daarin gespecialiseerd omdat wij verwachtten dat dat
een gat in de markt zou zijn. En dat was het!’

Inlevingsvermogen
- Een ondernemer nam het initiatief tot een fusie van zijn bedrijf met een ander. De fusie werd

echter door de andere partij afgeblazen. Achteraf denkt hij dat hij onvoldoende heeft
stilgestaan bij de gevoelens en processen bij de andere partij. Voorts was het volgens hem
beter geweest als hij neutrale partijen had ingeschakeld voor het tot stand brengen van de
fusie en een bemiddelaar had moeten inschakelen voor het geval zich conflicten zouden
voordoen. Tenslotte denkt de ondernemer dat hij zich meer op de achtergrond had moeten
houden.

- Een ondernemer nam een bedrijf over. Van meet af aan deed hij er alles aan om de juiste
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personen in te schakelen. Daarbij vond hij het belangrijk dat hij zich in de gedachten en
emoties van anderen kon verplaatsen. Verder spande hij zich in om geduld te betrachten en
niet al te zeer op de voorgrond te treden tijdens de onderhandelingen, zodat hij op een
creatieve manier de door hem gestelde doelen zou kunnen bereiken.

- Een ondernemer nam een bedrijf over en schakelde onmiddellijk de juiste personen in. Hij
achtte het van het grootste belang dat hij zich in de gedachten en emoties van de andere
partij kon verplaatsen.

Kritische opstelling
- Een ondernemer voerde veel gesprekken en nam de tijd voor reflectie en meditatie. Hij

werkte hard aan zichzelf, bezocht vaak het buitenland, maakte analyses en leerde daarvan..
- Een ondernemer hield voortdurend kritisch de gemaakte kosten in gaten en bekeek steeds in

hoeverre die uitgaven ook echt nodig waren. 
- Een ondernemer behaalde niet het financiële resultaat dat hij verwachtte. Daarop maakte hij

afspraken, wees betrokkenen op hun verantwoordelijkheden en ging alert reageren op de
omstandigheden. Ook controleerde hij scherper de manier van werken in zijn bedrijf.

Alertheid
- Een ondernemer zag mogelijkheden tot overname, maar ging te laat tot actie over. Achteraf

ervaart hij dit als een belangrijk faalmoment.
- Een ondernemer zag een gat in de markt en heeft toen een bedrijf opgericht. De eerste jaren

heeft hij een scherpe en strenge kostenbewaking gevoerd.

Overtuigingskracht
- Een ondernemer functioneerde samen met zijn partner als commissaris/aandeelhouder in

een project waaraan nog drie partners deelnamen. Hij en zijn collega-commissarissen
bleken niet in staat om de directie te weerhouden bij het uitvoeren van haar eigen plannen.
Die plannen waren anders dan de plannen zoals de ondenemer en zijn partner die in een
concept hadden voorgesteld. De ondernemer en zijn partner wisten de
medecommissarissen niet te overtuigen de directie tot de orde te roepen. Het project
mislukte. Achteraf vindt de ondernemer dat hij de directie meer had moeten voeden, of uit
het project had moeten stappen. 

Durf 
- Een ondernemer vertelde dat hij maar één gebeurtenis kon bedenken die een grote invloed

had gehad op zijn ondernemersloopbaan: het besluit om met zijn studie economie te
stoppen. Tijdens die studie was deze ondernemer mede-eigenaar van een bedrijf geworden
en dit bedrijf zette hij na het afbreken van zijn studie voort.

- Een ondernemer wilde zich na zijn militaire dienst bewijzen, en kreeg van zijn vader hiervoor
de kans. Ondanks zijn lage vooropleiding en zijn jonge leeftijd kreeg hij de leiding en de
verantwoordelijkheid over het bedrijf van zijn vader. Hij wist dat hij hier erg jong voor was,
maar durfde het toch aan. Hij is blij met de erkenning die hij toen al van zijn vader kreeg, en
dankzij diens positieve invloed had hij de durf om een onderneming op te bouwen. De steun
en het vertrouwen van zijn vader werkten zeer motiverend op deze ondernemer.

- Een ondernemer: ‘Ik heb mijn bestaande baan met alle zekerheden opgezegd en beegon met
de oprichting van bedrijven. Daarvoor heb ik twaalf jaar lang bijzonder hard gewerkt. Ik
durfde mijn eigen gevoelens te volgen en overeenkomstig te investeren.’
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Doorzettingsvermogen
- Een ondernemer probeerde in een negatieve cultuur te overleven. Dat hem dat niet is gelukt,

ziet hij als een groot gebrek.
- Een ondernemer begon als een van de eersten in Nederland een kringloopbedrijf in schrijf-

waren. Alles maakte hij van oud papier en daarbij toonde hij aan dat je als bedrijf succes
kunt behalen met een dienende opstelling. Zijn doorzettingsvermogen noemt deze onder-
nemer daarbij als doorslaggevend.

- Een ondernemer ondervond veel tegenstand bij een overname. Hij hield zijn argumenten staande,
betrachtte veel geduld, en beschouwt die houding als de sleutel tot het behaalde succes.

Zorgvuldigheid
- Een ondernemer bereidde de overname van een bedrijf zorgvuldig voor. Hij overtuigde alle

betrokkenen. Met vrienden en collega’s besprak hij de voor- en nadelen van de overname,
zodat hij niet voor grote verrassingen kwam te staan.

Betrouwbaarheid
- Een ondernemer richtte een bankbedrijf op, op degelijke wijze, zonder veel risico’s te nemen.

Hij geloofde daarbij in het geven van verantwoordelijkheden en vertrouwen aan zijn
medewerkers. Ook stak hij veel energie in het wekken van vertrouwen in aandeelhouders en
andere partijen waarmee hij te maken had. Volgens deze ondernemer is wederzijds
vertrouwen de basis voor het welslagen van zijn onderneming.

- Een ondernemer noemde de samenwerking met zijn voormalige partner als een van de
belangrijkste sleutels tot het behaalde succes. Beiden vulden elkaar zo goed aan dat zij ieder
in vol vertrouwen aan hun eigen taken konden werken.

Doeltreffendheid
- Een ondernemer zette een goed doordacht team in elkaar en bepaalde voor elk van de leden

een aantal speerpunten met betrekking tot hun ontwikkeling. Die ontwikkeling moest
volgens niet in de breedte, maar meer specifiek gericht zijn. Wel moesten de leden bekend
zijn met meer dan één terrein. Volgens deze ondernemer was het belangrijk om de
ontwikkeling van het team systematisch aan te pakken. 

- Een ondernemer besloot een supermarkt te beginnen. Daartoe zocht hij eerst contact met
levensmiddelenorganisaties, waarna hij een keuze maakte uit het aanbod. Vervolgens
maakte hij een plan waarin hij doelen vastlegde. Hij sprak met alle betrokkenen, bekeek
diverse mogelijkheden en maakte de uiteindelijke keuze. Zijn business plan was voor hem
de rode draad die hij probeerde doelgericht te volgen.

Besluitvaardigheid
- Een ondernemer vervaardigde een Europees product op basis van een Amerikaans concept.

Daartoe had hij de gehele besluitvorming goed voorbereid, omdat hij problemen wilde
voorkomen. Ook al had hij zelf geen voorbeelden in de Europese context, hij nam de
beslissingen die hem adequaat leken in de onbekende/nieuwe situatie.

- Een ondernemer kreeg te maken met een doorstart. Hij deed al het mogelijke om een
technisch faillissement erdoor te krijgen, en slaagde daarin. Voor deze ondernemer was het
belangrijkste dat hierbij geen arbeidsplaatsen verloren zouden gaan.

- Een ondernemer werd op zeker dag wakker zonder dat hij zin had om te gaan werken. Hij
nam negen maanden verlof en verdeeld zijn aandelen in gelijke porties over zichzelf en zes
anderen. Hij zocht een vervanger voor zichzelf en stopte met werken.
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Pragmatisme
- Een ondernemer vond dat hij er niet in was geslaagd om genoeg aandacht aan zijn privé-

omgeving te besteden. Hij blijft het moeilijk vinden als ondernemer een goede balans te
vinden tussen werk en privé. ‘Door te fanatiek te zijn, geen juiste prioriteiten te stellen en
dingen niet los te koppelen kun je falen.’

Hard Werken
- Een ondernemer: ‘Ik begon voor mezelf en werkte keihard, zeven dagen per week van zeven

tot twee uur ‘s nachts en soms tot drie uur ‘s nachts. Ik draaide dagen van negentien uur. Na
dertien, veertien jaar ben ik meer gaan delegeren. Toen durfde ik goede en dure mensen aan
te nemen. Anders zou ik kapot zijn gegaan.’

Zelfvertrouwen
- Een ondernemer werd door een vriend en ex-collega gevraagd te gaan ondernemen in een café-

restaurant in de nieuwe stadsschouwburg. Grote investeringen waren niet nodig en de
o n d e rnemer had wat geld op de bank. Aanvankelijk ging hij uit van de gedachte dat hij als
medewerker aan de slag zou gaan. Op het allerlaatste moment vroeg hij zich af waarom hij dat
niet net zo goed als zelfstandig ondernemer zou kunnen doen. Aldus besloot hij en dat is achteraf
een zeer goede beslissing gebleken. Deze ondernemer had geen gebrek aan zelfvert rouwen. 

- Een ondernemer: ‘Buitenlandse aandeelhouders en commissarissen hadden een sterfhuis-
constructie opgezet. Die druiste op tegen mijn eigen gevoel in. Ik heb gevochten tegen deze
gang van zaken. Uiteindelijk heb ik met hulp van een zakenrelatie het bedrijf via een
technisch faillissement overgenomen.’ De doorstart van het bedrijf is een succes geworden,
ondanks alle tegenwind.

Daadkracht
- Een ondernemer moest een maand na zijn aantreden een reorganisatie doorvoeren. Hij

heeft zich niet laten afleiden, heeft kennis en kunde van mensen anders ingezet en op die
manier de organisatie opnieuw op poten gezet.

Vastbeslotenheid
- Een ondernemer negeerde de adviezen van twee mensen uit zijn directe omgeving en liet

een bepaalde zaak te lang op zijn beloop waarna de situatie uit de hand liep. ‘Ik vond dat die
twee adviseurs te kort door de bocht redeneerden. Uiteindelijk is het een slopende kwestie
geworden tussen hen en mij. Het was: zij eruit of ik eruit. Achteraf had ik vastbesloten
moeten handelen en de consequenties moeten aanvaarden.’

- Een ondernemer vindt achteraf dat hij sneller had moeten inspelen op een conflict dat
ontstaan was naar aanleiding van een ontdekte fraude.

Emotionele stabiliteit
- Een ondernemer realiseerde een bedrijf dat voortkwam uit het moederbedrijf. Dit ging

gepaard met een grondige reorganisatie van het moederbedrijf. Om die reorganisatie goed
te laten verlopen zette de ondernemer een transparant communicatiesysteem op. Daardoor
kon iedereen de processen volgen en was de voortgang van de resultaten zichtbaar.
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Kwaliteiten:

Onderhandelingvaardigheid
- Een ondernemer richtte een stichting op om de orde te regelen tijdens een

calamiteitenperiode. Hij bracht partijen met tegengestelde belangen bijeen en verenigde die
in een stichting waarin nu gezamenlijk voor 450 miljoen gulden omzet wordt gemaakt. Als
belangrijke stappen noemt de ondernemer: het bijeenbrengen van de partijen; het uitdenken
van de structuur en de werkwijze; het aangaan van contracten en het besturen van de
stichting.

- Een ondernemer begon een fabriek. Hij stelde zich kwetsbaar op, luisterde veel naar
betrokkenen, bracht groepen bij elkaar die hun standpunten en gedachten uitwisselden en
wist daarmee consensus en een draagvlak te scheppen.

- Een ondernemer onderhandelde met een Scandinavisch concern over een plan tot fusie. Dit
plan had hij zelf bedacht en in het stadium van daadwerkelijke invoering is hij naar het
buitenland gegaan om het zelf te implementeren. Hij heeft grote saneringen doorgevoerd en
winstcijfers gerealiseerd.

Communicatieve vaardigheden
- Samen met bevriende ondernemers en ex-collega’s van het bedrijf waar hij leiding gaf

startte een ondernemer een eigen bedrijf. Hij sloot zich snel aan bij andere bestaande
netwerkorganisaties. Hij maakte een plan, presenteerde dat aan de bank en de bank
accepteerde het. 

- Een ondernemer moest reorganiseren. Daartoe delegeerde hij verantwoordelijkheden
en bevoegdheden in sterke mate. Het geplande reorganisatieproces hield hij strak in de
gaten. Kader en medewerkers moest duidelijk worden gemaakt wat hun feitelijke
verantwoordelijkheden waren. De ondernemer sprak hierover openlijk met hen. Hij
wees op het belang van de verantwoordelijkheden van de dienstverlening die het
bedrijf bood. Hij voerde structureel werkoverleg in om het proces verder vorm te geven.
Verder werden teams gereorganiseerd. Bij dit alles stelde hij open en duidelijke
communicatie naar de betrokkenen centraal.

- Een ondernemer bracht regelmatig bezoeken aan relaties omdat hij dat als een zeer
relevant onderdeel van het relatiemanagement van zijn bedrijf beschouwde.

- Een ondernemer zag dat de eerste jaren slecht verliepen. Klanten waren ontevreden en
personeel liep weg. Hij reageerde hierop door voor publiciteit en klantenwerving te
zorgen. Daartoe stak hij zelf de handen uit de mouwen.

Leidinggevende kwaliteiten
- Een ondernemer nam een bedrijf over, zocht personeel en motiveerde hen het werk te

doen.
- Een ondernemer stelt: ‘Door medewerkers voortdurend op te leiden krijg je kwalitatief

goed personeel. Door steeds de zwaktes en sterktes van de mensen in kaart te brengen
zorg je ervoor dat je gericht naar opleidingen kunt zoeken.

- Een ondernemer legde precedures en werkwijze binnen zijn organisatie vast, om zo
fouten tot een minimum terug te brengen en kwaliteit en veiligheid te waarborgen.
Daarbij liet hij medewerkers meedenken en ideeën aandragen voor verbetering. Hij
zorgde ervoor dat de werkomgeving schoon was, dat mensen afwisselend werk hadden
en stemde de taken af op het niveau van de medewerkers. Hij gaf hen goede instructies
en voorlichting en betrok alle medewerkers bij belangrijke zaken.
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Omgang met de externe markt
* Een ondernemer introduceerde een nieuwe product. Hij begon met de promotie ervan,
daarna met distributie en verkoop. Vervolgens pakte hij de organisatie en budgettering
aan. Dit alles deed hij zonder specifieke ervaring met die markt. Na het eerste jaar al was
hij marktleider. Hij had zich terdege  voorbereid en zich goed op de externe markt gericht.
* Een ondernemer ontwikkelde een nieuwe product-markt-combinatie. Daartoe deed hij
eerst gedegen marktonderzoek. In een vroeg stadium betrok hij relevante partijen bij zijn
project om voldoende commercieel draagvlak te verwerven. 

Marketing
- Een ondernemer wilde een bedrijf beginnen op een buitenlandse markt. Hiervoor deed hij

eerst marktonderzoek. Daarna werkte hij aan de productpresentatie en stelde de juiste
mensen aan.

- Veel ondernemers noemen marketing een belangrijke activiteit bij de start van een bedrijf,
bij innovaties en overnames.

Financiële zaken
- Een ondernemer deed een slechte investering en kreeg de financiën niet rond. Een

faillissement dreigde.
- Nogal wat ondernemers beschouwen het ‘op orde brengen van financiën’ als een

belangrijke bijdrage aan het succes van het ondernemerschap.

Strategische houding
- Een ondernemer getuigt: ‘Ik zat tussen vier partijen die allemaal verschillende belangen

en wensen koesterden. Door te graag te willen, probeerde ik het iedereen naar de zin te
maken. Op een gegeven moment zat ik er te diep in en durfde ik niet alles te
heroverwegen uit angst voor de reeds gemaakte kosten.’

- Een ondernemer: ‘Ik probeerde de moedermaatschappij te overtuigen van hun foutieve
beleid, maar men had daar een eigen verborgen agenda. De samenwerking lukte
daardoor niet.’

In aanvulling op de voor het onderzoek gevoerde interviews is een aantal succesvolle
ondernemers in 2000 uitvoerig bevraagd door Wim Wennekes en Trix Broekmans. De
weergave van deze gesprekken volgt hierna
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4.1 Banken, grondlegger van Detron: ‘lef staat bovenaan’

George Banken kan men met recht een succesvol ondernemer noemen. Negen jaar
geleden richtte hij Detron op, inmiddels 2000 werknemers groot met een omzet van 480
miljoen gulden over 1999. Drie jaar geleden bracht hij Detron naar de beurs, dit jaar
verkocht hij zijn bedrijf aan telecommunicatiebedrijf Landis. Banken is een vermogend
man, kan met gemak gaan rentenieren. Maar hij verwacht dat hij op termijn wel weer wat
gaat ondernemen onder het motto: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toch is hij
destijds Detron niet begonnen omdat hij zo graag ondernemer wilde zijn. ‘De omstandig-
heden hebben van mij een ondernemer gemaakt.’
Banken komt uit een familie van agrariërs. ‘Ik ga ervan uit dat agrariërs ondernemers zijn,
dus het zit wel een beetje in de genen. Maar ik heb in mijn jeugdjaren nooit de ambitie
gehad om ondernemer te worden. Ik had een prettige baan bij een elektrotechnisch
bedrijf, waar ik was begonnen als personeelschef, nog tijdens mijn studie aan de sociale
academie. Maar omdat ik het personeelsvak toch niet zo’n geweldige uitdaging vond, ben
ik vrij snel marketing- en verkoopdirecteur geworden. Het was een leuk bedrijf, we
groeiden elk jaar, we hadden een management team van vijf man dat super met elkaar
overweg kon, alles ging perfect. Totdat er op een goeie dag een aantal Fransen binnen
liep en die zeiden: wij zijn de nieuwe eigenaar. Daar wisten wij als management team niet
ene moer van.’
Nog een tijdje werkte hij onder een interim manager, maar kon zijn draai met de nieuwe
eigenaren niet vinden. ‘Ik was vrijheid gewend, daarom ging het juist zo lekker. Ik had
geen zin om elke keer in Parijs te gaan rapporteren en ik moest Frans leren van die
jongens. Op zich vind ik het best leuk om een andere taal te leren, maar niet als het moet.
Dus de dag kwam dat ik dacht: ik vind het hier heel erg leuk, maar de leukste fase is wel
over. Ik dacht: zo meteen valt onze club van vijf uit elkaar, laat ik maar wijs zijn en mijn
eigen plan trekken.’
Tweemaal ging hij praten met andere bedrijven, die hem graag wilden inlijven. ‘Maar
daarna had ik zoiets van: ik kan het spelletje nog een keer bij een ander bedrijf overdoen,
maar ik kan ook voor mezelf beginnen.’ Hij had nog een business plan liggen dat hij bij zijn
oude werkgever had gemaakt en waar de Franse eigenaren niks in zagen. Met de raad
van commissarissen kwam hij overeen het business plan mee te nemen naar de nieuwe
onderneming die hij wilde beginnen. ‘Daar heb ik keurig netjes voor betaald,
tachtigduizend gulden. Ik wilde niet met ruzie weggaan, en daarom heb ik dat netjes
geregeld, zoals ik ook een concurrentiebeding heb getekend. Ik vond en vind sowieso dat
je het spelletje dat je bij het ene bedrijf doet, niet effetjes moet gaan kopiëren bij een
ander bedrijf en zo de zaak uit te hollen. Daarom ben ik met iets heel anders begonnen en
dat is Detron geworden. Dus ben ik nou zo’n ondernemer pur sang die vanaf zijn derde
jaar roept dat ie ondernemer wil worden? Absoluut niet. De omstandigheden hebben mij
ondernemer gemaakt. En dat is denk ik een groot verschil. Daardoor sta je toch wat
genuanceerde in die wereld dan de mensen - ik kom ze wel tegen - die er altijd van
hebben gedroomd om ondernemer te worden. De grote vrijheid, en weet ik wat allemaal
meer.’
Sorry hoor, zegt Banken, maar dat vind ie flauwekul. ‘Of je nou ‘s morgens om zeven uur
uit je bed komt als eigen baas of je doet het keurig netjes in loondienst, dat maakt niets uit.
Ik denk dat het ondernemerschap ook veel te veel wordt geromantiseerd. Die
zogenaamde romantiek raak je vrij snel kwijt als je bij herhaling niet weet of je je mensen
wel kunt uitbetalen. Het is gewoon keihard buffelen. Het is vierentwintig uur per dag
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werken. Ik heb de eerste maanden alle rekeningetjes zelf zitten typen. En dan is het in een
keer minder spannend.’
Ook de aanloop naar de oprichting van Detron was geen eentweedrietje. Banken had
geen idee wat het ondernemerschap inhield, en, misschien nog wel lastiger, hij had geen
startkapitaal. Het eerste probleem pakte hij meteen voortvarend aan. ‘Ik weet niet of dat
nog zo is, maar in die tijd had je bij de Kamer van Koophandel zogeheten starters-
oriëntatiedagen. Ik ben naar die Kamer van Koophandel toegegaan, heb aan de betrokken
persoon daar gevraagd of het nuttig was om naar zo’n dag te gaan en die man zei: dat kun
je wel doen, maar ik heb hier een boekje waar het ook allemaal in staat.’ 
Daarna gaf de functionaris hem een advies waar George Banken die man nog steeds
dankbaar voor is. ‘Hij zei: weet je wat jij eens moet doen, jij moet met een paar failliete
ondernemers gaan praten. Hij heeft me vijf namen gegeven. Vier van die mensen wilden
erover praten, de vijfde niet. Die gesprekken hebben me vier keer een halve dag gekost,
want die mensen waren zo blij dat iemand met ze kwam lullen, dat je daar niet met een
uurtje weer weg bent. Ik heb daar verschrikkelijk veel van geleerd. Ik heb in die twee
dagen tijd zoveel opgestoken van wat er allemaal mis kan gaan, waarom het bij hen
specifiek was misgegaan. Ik kan iedereen aanraden dat soort gesprekken aan te gaan.’

Zo zie je maar dat een faillissement ook nog voor een ander nuttig kan zijn.
Banken: ‘Een van de vier was niet te redden, die had geen verstand van geld. Die andere
drie hadden gewoon domme pech. Ik heb twee jaar in Amerika gewoond en gezien hoe ze
daar met failliete mensen omgaan. Als daar iemand twee keer failiet gaat , zeggen ze: die
vent weet in elk geval hoe het niet moet. In Amerika zijn mensen die failliet zijn geweest
zeer gewild op de arbeidsmarkt. Dat heeft te maken met het feit dat die mensen zoveel
zwarte sneeuw hebben gezien, zo diep gegaan zijn, dat ze daarmee een verschrikkelijke
berg ervaring hebben opgebouwd. De beste buschauffeur is de buschauffeur die twee
keer in de vangrail heeft gelegen. In Amerika is het ook heel gemakkelijk om bankroet te
gaan en daarna opnieuw te beginnen. Je ziet veel ondernemers die een tweede of derde
start maken. Die kans krijgen ze ook. In de Fortune 500 staan 75 mensen die hartstikke
keihard failliet zijn geweest en opnieuw zijn gestart. Dus daar zit die wereld anders in
elkaar. Hier ben je een paria als je failliet gaat. In elk geval heb ik heel goeie gesprekken
gehad met die vier ondernemers en daarna wist ik: ik ga het gewoon doen.’

Hoe heb je de financiering geregeld?
‘Ikzelf had tienduizend gulden op mijn spaarrekening, van een vriend kon ik veertigduizend
gulden lenen. Twintigduizend moest ik terugbetalen, de rest mocht ik omzetten in
aandelen. Twee jaar later heb ik die aandelen teruggekocht voor ik weet niet hoeveel
miljoen, dus die man had een goeie deal gedaan.’ 

Vervolgens ben je naar Philips gegaan om financiële steun voor je plannen te vragen. 
‘Ik moest alleen al tachtigduizend gulden ophoesten voor mijn eigen business plan, dus ik
heb een rijtje opgesteld van klanten die ik met mijn nieuwe bedrijf hoopte te krijgen.
Bovenaan stond Philips. Daar heb ik gezegd: beste mensen, ik ga voor mezelf starten als
ondernemer, ik kom geld te kort, ik kan bij geen enkele bank aankloppen, mag ik jullie een
bijdrage vragen. En dat hebben ze toen bij wijze van zeer, zeer grote uitzondering gedaan.
Waarom? Geen flauw idee. Ik kende Philips vanuit mijn vorige baan, ik had daar veel
gewerkt, dus ik denk dat ze wisten wat ze aan me hadden. Ze hadden gemakkelijk nee
kunnen zeggen, maar ze zeiden ja en daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.’
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Een bijzonder verhaal. 
‘Heel bijzonder, maar soms heb je een beetje geluk nodig in je leven. En ik moet ook
zeggen: Philips was erg gecharmeerd van mijn plannen, dus ze vonden het niet zo
bezwaarlijk daar een klein stukje aan bij te dragen. Zo ben ik met Detron begonnen,
precies zoals in mijn business plan stond, met het moderniseren van productieprocessen.
De beeldbuizenfabriek van Philips in Aken hebben wij bijvoorbeeld helemaal
gemoderniseerd. Dat betekent dat we aan het proces niets veranderden. We maakten
alleen alle machines sneller en bouwden veel software in. Dat was op dat moment een
nieuwe tak van sport in Nederland. Voor onze klanten was dat heel interessant. Een
bedrijf als Philips wilde in zijn productie wel innnoveren, maar om nou een complete
nieuwe fabriek te bouwen, dat was niet interessant. Wij werden met Detron specialist in
het sneller maken van bestaande productieprocessen. En dat liep heel goed. Op 1 april
1991 begonnen we met 13 mensen, het eind van dat jaar stonden er veertig man op de
payroll. De eerste jaren verdubbelde de personeelsomvang steeds.’
Toch ging de groei in de markt Banken nog te langzaam en daarom zette Detron na een
paar jaar de eerste stappen op de telecommarkt. ‘En toen ging het een stuk rapper.’

Hoe heb je dat gedaan?
‘In het allereerste begin was dat eigenlijk een kwestie van toeval. Specialiteit van Detron
was de overdracht van data, wat ze met een mooi wordt datatransmissie noemen. KPN
belde ons op met de vraag of wij niet wilden kijken naar een probleem dat ze daar hadden
op het gebied van datatransmissie. Wij zeiden tegen elkaar: we hebben geen verstand
van telecom, maar laten we het maar proberen. We hebben dat probleem voor KPN
opgelost en ik vond het eigenlijk zo’n leuke markt, allemaal net wat flitsender en wat
aardiger dan waar wij ons tot dan toe bewogen.’ 
En hij zag, met zijn ondernemersoog, veelbelovende mogelijkheden op die telecommarkt:
‘In die tijd had je alleen nog KPN, maar er werd gepraat over meer concurrenten in de
toekomst, dus dat zag er allemaal reuze interessant uit. Ik besloot meer nadruk op die
telecommarkt te gaan legen. Binnen een paar jaar is dat onze hoofdactiviteit geworden.
Met de komst van nieuwe operators kregen wij helemaal een grote markt, met enorm veel
mogelijkheden.’ Detron bouwde alle gsm-netwerken in Nederland en bouwde een scala
aan netwerksystemen voor de vaste telefonie. Die nieuwe activiteiten overvleugelden al
snel de oude industriële activiteiten waarmee Banken was begonnen. Vorig jaar verkocht
hij die poot, nog altijd goed voor tachtig miljoen gulden omzet.

Deed dat afscheid pijn?
‘Kort antwoord: ja. Detron staat sinds enige jaren aan de beurs genoteerd, en de beurs wil
dat een bedrijf is gefocust en niet diversificeert. Dat betekende dat wij moesten kiezen:
zijn wij nou een industrieel bedrijf of een telecombedrijf. In mijn optiek kon het best
samen, maar in de optiek van de aandeelhouder kon dat niet. De koers van Detron sprong
dan ook met 25% omhoog toen wij aankondigden dat wij die industriële activiteit gingen
verkopen. Mij deed het pijn. Het was toch het eerste kindje, helemaal uit het niets
opgebouwd, een mooi bedrijf, een gezond bedrijf, met al negen jaar lang elk jaar stijgende
winst.’

Kun je je als ondernemer dat soort emoties permitteren? 
‘Er wordt altijd gezegd dat je als ondernemer geen emoties mag hebben en blablabla en al
dat gelul meer. Ik vind het aardige van ondernemerschap nu juist dat je veel meer dan in
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een loondienstverband emoties mag hebben. Ik heb heel grote beslissingen genomen die
weliswaar zijn gevoed door rationele argumenten, maar uiteindelijk op een buikgevoel
stoelden. Als er allerlei rationele argumenten werden aangevoerd, maar als het niet jofel
voelde in mijn eigen onderbewustzijn, dan ging het dus niet door. Dat is het voordeel van
ondernemerschap. Je kunt dingen wel of niet doen, dat is jouw vrijheid.’

Je hebt meermalen in het openbaar betreurd dat Detron naar de beurs is gegaan.
‘Een beursgang heeft cruciale gevolgen voor het ondernemerschap. Een ondernemer die
naar de beurs gaat moet zich realiseren dat hij daarna geen ondernemer meer is.
Ondernemen betekent risico nemen en een beursfonds is bezig om risico’s te mijden.
Continu, elke dag. Dat is dus lijnrecht met elkaar in tegenspraak. Bij een beursfonds moet
je bestuurders hebben die als ervaren managers keurig netjes dat bedrijf besturen, zoals
een gemeentebestuur bestuurt, zoals de overheid het land bestuurd, zoals grote
organisatie bestuurd worden.’
‘Een tijdje geleden hoorde ik Cees van der Hoeven, voorzitter van de raad van bestuur van
Ahold aan analisten vertellen wat de winstverwachting was voor de komende twee jaar.
Dat is geen ondernemerschap. Ondernemerschap is zien wat je morgen tegenkomt, hopen
dat je weet wat er over drie weken gebeurt. Elke dag kan er een uitdaging voorbij komen.
Morgen loop je over straat, je ziet wat en je pakt het. Dat is ondernemerschap. Ik heb
altijd gedacht dat ook op de beurs de speelruimte voldoende was om het
ondernemerschap te blijven ontwikkelen, maar dat is me niet gelukt.’

Wie trapt er dan op de rem?
Banken: ‘Eigenlijk sta je fundamenteel jezelf in de weg. Voordat we naar de beurs gingen
hadden we bij Detron voortdurend allerlei ideeën die wel of niet goed waren, maar we
probeerden ze gewoon uit. We zeiden: als dit effe tegenvalt, dan kost ons dat een beetje
resultaat, nou dat is dan jammer. We waren wel bezig met onze profit, maar nooit met
winstmaximilisatie. Van een beursgenoteerde onderneming wordt verwacht dat je continu
bezig bent met het maximaliseren van de winst, want die moet elk jaar omhoog. Bij Detron
was dat ook het geval, maar of die winst nou met tien of met dertig procent stijgt, maakt
mij als ondernemer aan het eind van de dag weinig uit - als ie maar stijgt. In de tussentijd
kun je dan risico’s nemen, investeringen doen, nieuwe plannen ontwikkelen die soms heel
goed zijn en soms tegenvallen, want dat is ondernemerschap. Dat fenomeen, met een
mooi woord innovatie genoemd, wordt in een beursgenoteerd bedrijf redelijk moeilijk
gemaakt. Want als je eemaal naar je analisten hebt geroepen dat je twintig procent
winstverbetering zult maken en je haalt maar achttien procent, word je ongenadig
afgeslacht. Dus dat doe je niet meer, je kijkt wel uit.’

Banken noemt het stom van zichzelf dat hij dat voorafgaand aan de beursgang nooit heeft
gezien. Hij ziet de gevolgen bij Detron. ‘Drie jaar geleden openden we een eerste vestiging
in Duitsland. We hadden zoiets van: we gaan naar Duitsland en dat doen we lekker zelf,
we openen een vestiging en sturen er een paar goeie kerels naartoe. Zo gezegd zo
gedaan. Vorig jaar wilden we graag op dezelfde manier iets in Frankrijk openen, maar dan
krijg je van alle kanten te horen: jamaar dan weet je niet hoe lang het duurt voordat dat
winstgevend is, wanneer heeft het dan omvang en blablabla en moeilijk moeilijk.
Uiteindelijk hebben we gezegd, weet je wat, we kopen wel iets, da’s makkelijk. Zo werkt
het bij al die beursfondsen. Ik heb de beursgang altijd geromantiseerd, ik heb altijd
geroepen: de beurs, dat is de eredivisie van het ondernemerschap, en dat is een hele
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grote fout geweest, want dat is gewoon niet zo. Daar had ik drie keer over na moeten
denken, maar dat heb ik niet gedaan.’

Waarom moest hij zo nodig naar de beurs?
‘We groeiden zo hard dat we kapitaal nodig hadden.’

Zoiets kan toch ook onderhands?
‘We hadden toen al venture capital binnen zitten, dat hadden we kunnen uitbreiden, maar
uiteindelijk is het gelopen zoals het is gelopen. Maar als ik het opnieuw zou moeten doen
zou ik het anders doen. Het goeie van de beurs is wel dat je enorm veel publiciteit haalt.
Wij hadden al best wel publiciteit, maar met de beursgang is dat exponentieel gestegen.
Maar wat levert het je op? Je kunt er geen brood van kopen. En de omzet stijgt er ook niet
door. En de klanten die we eerder hadden hebben we nou ook. Publiciteit is alleen
interesssant bij het aantrekken van nieuwe mensen. Onze naamsbekendheid is bijna even
groot als die van Getronics. Onze naamsbekendheid is ook veel groter van die van Landis,
dat ons gaat overnemen, terwijl Landis een veel groter bedrijf is.’

Inmiddels heb je ontdekt dat je ondernemen spannend vindt, ondanks het feit dat je door
omstandigheden ondernemer bent geworden. In welke zin ben je nu nog ondernemer?
Banken: ‘Binnen Detron neemt de factor ondernemerschap af ten gunste van de factor
bestuurder. Dus binnen Detron ben ik nu meer bestuurder. Maar ik kan het niet laten, ik
heb naast Detron allerlei onderneminkjes gestart. Ik steun kleine nieuwe ondernemers,
financieel, zodat zij op hun beurt kunnen ondernemen. Op die manier verlies ik het
ondernemerschap toch niet, al doe ik het op een heel andere manier en in een heel ander
vakgebied.’

Waarom?
Banken: ‘Om toch te blijven ondernemen. Om in markten een stukje vrijheid te blijven
houden. En omdat ondernemers, zo zitten die nu eenmaal in elkaar, hun geld niet op een
bank zetten tegen zoveel procent rente, nee, die investeren ze weer in andere onder-
nemers. Dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje. En dat is leuk, want dan kun je
weer een beetje met die andere ondernemer ouwehoeren, over hoe hij bepaalde dingen
kan of moet aanpakken. En je leert ervan. Ik zie veel ondernemers weer investeren in
andere ondernemingen.’

Ben je dan ook een soort mentor voor diegene die een bedrijfje opzet?
‘Ja, en dat wil ik ook. Want alleen maar financieel investeren vind ik niet leuk. Ik wil een
stukje support kunnen bieden. Kijk, alle fouten die ik heb gemaakt hoeft een ander niet
meer te maken en dat soort support wil ik hen geven. En ik kan het die mensen wat
gemakkelijker maken. Ik heb uitstekende relaties met een aantal banken, dus wil zo’n
startende ondernemer een bepaalde lening afsluiten, dan kan dat wat gemakkelijker
omdat die bank weet: meneer Banken zit er achter, die heeft er ook wat centjes
ingestoken dus dat is wel veilig. Wij zijn allemaal mensen, als je een netwerk bouwt kun je
anderen laten profiteren van dat netwerk, dat is mooi toch?’

En het doel is?
‘Het doel is om die ondernemingen, die allemaal andere boodschappen hebben, te
steunen in hun pioniersfase. Daarna moeten ze op eigen benen gaan staan, dan hebben
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ze geen coach of geldschieter meer nodig. Dan moeten ze zelf doorgroeien. Ik doe dit
sinds een jaar of drie en ik zie het als een soort kraamkamer.’

Komen die mensen naar je toe, of pik je ze zelf op uit de publiciteit?
‘Het stomme is dat wij door alle publiciteit veel lieden op ons af krijgen met allerlei
bedrijfsplannen, die er bij de banken niet zijn doorgekomen, of de bank heeft gezegd dat
ze maar eens met Banken moeten gaan praten, en dat doen ze vervolgens ook nog. Ik heb
zelfs iemand gehad die door de FNV was doorgestuurd. Dat was een kaderlid dat voor
zichzelf wilde beginnen en hij kreeg van de FNV te horen: ga maar eens met Banken
praten, of die niet wat geld voor je heeft. Kijk, als zo iemand naar de banken gaat en
vertelt dat ie kaderlid is bij de FNV, dan gooien ze meteen de deur dicht. Ik had wel
vertrouwen in die meneer. Hij draait nu best aardig. Allemaal trouwens, vier
onderneminkjes. Geen grote bedrijven, maar allemaal leuke winkeltjes. Ik heb er vijf
gehad, maar eentje is het huis uitgegaan om het zomaar te zeggen. Die heeft mij de
centjes terugbetaald, leuk afscheidsdineetje georganiseerd en dat was het. Dat is ook de
bedoeling. Je moet niet van die eeuwigdurende drama’s hebben. Het is net als met je
kinderen, die moeten ook op een gegeven moment op eigen benen staan. Deze meneer
kwam in een nieuwe fase, ik heb hem in de eerste fase geholpen met 250.000 gulden, zijn
bedrijf loopt als een trein, en hij moest nu echt naar de venture capital sfeer toe. Als ik
daarin was meegegaan had ik in ieder geval voor drie, vier miljoen moeten meedoen, en
zo’n venture capitalist voor vijf, zes miljoen. Maar voor die drie, vier miljoen kan ik tien
andere ondernemers helpen. Bovendien heeft hij mij in deze fase niet meer zo nodig, hij
kan het geld nu overal halen, zijn bedrijf loopt als een trein en venture capitalists zijn er
genoeg. Ik help liever ondernemers in de eerste fase van hun bestaan, als het moeilijk is
om een poot aan de grond te krijgen.’

En je geeft hen ook raad?
‘Ik geef hen ook raad. Als ze problemen hebben weet ik altijd wel iemand in mijn netwerk
die hen kan helpen. De een heeft problemen met zijn huisvesting, de ander heeft ruzie met
de vakbonden, er zijn duizend dingen waarmee je kunt helpen. Ik heb een financieel
directeur die hen helpt met fiscale adviezen, met het vinden van een goede accountant,
met het opstellen van een liquiditeitsprognose, het schrijven een een bedrijfsplan. In dat
soort zaken geven we heel bewust support.’

Hoe bepaal je nu of je in de ene persoon wel geld wilt investeren en in de ander niet?
‘Dat bedrijfsplan geloof ik wel, maar voor mij is heel belangrijk dat het een man of vrouw is
die rotsvast in zijn of haar idee gelooft. Die man of vrouw moet bijna een paranoide geloof
hebben in het eigen kunnen. Want wat zie je vaak? Aanstaande ondernemers gaan lopen
shoppen, ze gaan bij allerlei adviseurs langs, en zo komen ze bij honderdduizend mensen
die alleen maar bezig zijn die ideeën uit hun kop te praten. Als je daarnaar luistert ben je
in no time ondernemer af. Ik moet juist mensen hebben die zo overtuigd zijn van hun plan
dat ze doorgaan.’

Ze moeten door roeien en ruiten willen gaan.
‘Ik had er eentje bij wiens plan ik helemaal niet zag zitten, ik vond het niet revolutionair
genoeg. Dus ik heb gezegd: laat maar zitten, niet interessant. Alle argumenten die ik had
heb ik erbij gegeven. Hij gaat weg, ik hoor drie maanden niks van hem en daarna belt ie
op, met de vraag of ie nog een keer op de koffie kon komen. Hij kwam en vertelde dat hij
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zijn bedrijf al voor een deel had opgestart, met geleend geld van familieleden. En op alle
argumenten die ik had gegeven tegen zijn plan, had ie inmiddels een antwoord gevonden.
Dat soort doorzettingsvermogen mag ik wel, dat vind ik leuk. Als ik tegen iemand zeg dat ik
iets niet zie zitten, en die ander heeft zo’n plank voor zijn kop dat ie er toch voor gaat, dan
vind ik dat bewonderenswaardig, daar heb ik veel respect voor. Ik ben met dat bedrijf in
zee gegaan, heb er geld in gestopt en die man draait verschrikkelijk goed.’

Je vindt het goed dat hij ondanks alle tegenwind aan zijn visie heeft vastgehouden?
‘Ja, want daarmee is hij nu echt ondernemer geworden. Maar ook is hij volgens mij over
een drempel heen. Veel mensen die ondernemer willen worden, moeten over een drempel
heen: ze moeten een goed betaalde baan opgeven, ze moeten kiezen voor een onzeker
bestaan, want je weet nooit of die omzet wel komt en of de klanten wel komen. Deze man
had al zijn spaarcentjes erin gestoken, hij was in in die drie maanden al zover gegaan dat
ie nog maar één weg opkon en dat was vooruit. Niet meer achterom kijken, gewoon zo
hard als het kon vooruit. Dat was zijn enige escape om zijn geïnvesteerde centjes terug te
verdienen. Dat drijft mensen. Dus ik zeg altijd: een goed ondernemer moet ook iemand zijn
die privé alles wat ie heeft in die onderneming steekt. Dat heb ik zelf ook gedaan. Als je
dat doet geloof je er namelijk echt in.’

Kun je nog karakteristieken opnoemen die je bij jezelf kent en ook bij een andere ondernemer
(in spe) herkent?
‘Een andere karakteristiek is dat je 24 uur per dag moet werken. En nou roept iedereen
wel dat ie dat doet, maar ik ben nog elke avond met klanten op pad. Elke avond. En ik ken
verdomd veel ondernemers die ‘s avonds om zeven uur lekker achter de erwtensoep
zitten. Daar is niks mis mee, maar als je dat elke avond doet, mis je opportunities. Heel
simpel gezegd: een vliegende kraai vangt altijd wat. Dat roep ik hier in het bedrijf altijd. Als
je ‘s avonds op pad gaat met een klant, een hapje eten of wat ook, je hoort dingen, je ziet
dingen, je ontmoet elkaar in een andere sfeer. Als je ‘s avonds op een receptie staat zie je
eens wat andere mensen, je duikelt weer wat nieuwe contacten op en dat is het idee
achter ondernemrschap. Dat is: je wilt altijd meer. En daar hoort dus bij dat je gewoon
keihard wilt werken, keihard moet knokken. Dat hou je geen dertig jaar vol trouwens. Ik
ben in negen jaar Detron nooit langer dan vier dagen achtereen met vakantie geweest. Op
een gegeven moment moet je pas op de plaats maken.’

Nooit de tijd genomen voor reflectie? Uit het onderzoek van Nyenrode blijkt dat met name
startende ondernemers nogal eens tijd nemen voor enige bezinning.
‘Die reflectie heb ik tijdens mijn ondernemerschap nooit gehad, maar nu wij zijn
overgenomen door Landis heb ik wel zoiets van, nou ga ik eens even een maandje niks
meer doen. Misschien is dat wel een periode van reflectie. Ik ben vooral van plan andere
dingen te doen, waar ik tot nu toe geen tijd voor had. Ik mag ontzettend graag een boek
lezen. De afgelopen negen jaar heb ik twee en een half boek gelezen. En wanneer las ik
dat? Als ik ergens in een vliegtuig zat. Misschien komt er de komende tijd weer inspiratie
voor iets anders. Als ondernemer hol je achter je eigen ideeën aan. Maar dat is ook je
kracht en daar zit trouwens de lol in. Ik heb diep respect voor iemand als John de Mol die
openlijk heeft gezegd: als ik straks word overgenomen door Telefonica, laat mij dan maar
lekker weer televisieprogramma’s maken. Dan ben je een grote vent, als je het lef hebt om
te zeggen dat je dat spel van bestuursvoorzitter eigenlijk niks vind.’
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Geldt zoiets ook voor George Banken?
‘Het bestuursvoorzitterschap dat ik nu doe is iets anders dan waarvoor ik ooit heb
gekozen, namelijk het ondernemerschap. Dat is niet erg, dat kun je best een tijd
volhouden, maar iedereen hier weet dat ik niet voor de eeuwigheid bestuursvoorzitter ga
lopen spelen. Toen de mensen van Landis hier binnenkwamen zeiden ze heel voorzichtig:
George, we verzinnen wel een leuke functie voor je, dat komt wel goed hoor. Ik zeg
jongens, maak je geen zorgen, doe vooral niet je best, want George wil helemaal geen
andere functie. Ik vind het best als ik morgen bestuursvoorzitter af ben. Ik hoef die
poespas niet. Laat mij maar lekker naar mijn klantjes gaan, dat vind ik prachtig. Die status
van voorzitter van de raad van bestuur zegt mij helemaal niks. Ik ken er wel meer hoor,
ondernemers die nu bestuursvoorzitter zijn geworden en die zeggen: wat gebeurt hier,
waarom zit ik tegenwoordig de hele dag met bankiers en analisten te ouwehoeren en te
vergaderen. Vroeger zat ik lekker op de markt, boem, buiten.’

Nog even terug naar de karakteristieken die volgens jou een ondernemer moet hebben?
‘Volgens mij is het belangrijkste: lef hebben. Want wat is ondernemen? Ondernemen is op
enig moment besluiten dat je je veilige haven met je salaris en je hypotheekafschrijving en
je vrouwtje en je autootje allemaal op het spel zet, voor een idee. Driekwart van de
mensen zeggen: waarom zou ik dat doen? Dus lef staat voor mij bovenaan. Daarna komt
doorzettingsvermogen want vooral als je startende ondernemer bent zakt de moed je een
aantal keren in de schoenen. Bijvoorbeeld omdat je met je liquiditeit in de problemen zit
en eigenlijk niet weet of je aan het eind van de maand de salarissen van je mensen kunt
betalen.’

Nu spreek je uit eigen ervaring.
‘Wij zijn zo hard gegroeid dat wij eigenlijk continu met de groeifinanciering in onze maag
zaten. We groeiden continu harder dan onze financiering aankon. Dus cashflowmatig zat
ik elke keer in de problemen. Ik moest vaak naar mijn leveranciers toe om te vertellen,
jongens, ik kan deze maand even niet betalen. Dat zijn geen leuke gesprekken. Op dat
soort momenten ben je geneigd te zeggen: laat ze allemaal maar doodvallen, ik stop
ermee. Juist op dat soort momenten moet je doorzetten. Gas erop en door.

En altijd kwam het goed. 
‘Ik heb een soort ingebouwd optimisme, maar in het begin was het ook niet zo moeilijk.
Toen ik voor mezelf begon had ik net drie termijntjes afbetaald op mijn nieuwe huisje, ik
kwam uit een huurhuis en het ergste dat me kon overkomen was dat ik terug moest naar
een huurhuis. Ik had geen kinderen, dus mijn risicoprofiel was te overzien. Maar als je een
of twee jaar bezig bent is het wel anders. Dan heb je centjes bij elkaar gesprokkeld, je
gaat eens denken aan een wat mooier huisje, het leven wordt wat knapper enzovoort, dus
je risicoprofiel wordt anders. In mijn geval heb ik jarenlang tegen of over de grenzen van
mijn financiering aangezeten, en op alle fronten zit je in een zwaar overbelaste
organisatie. De eerste jaren heeft mijn onderneming een hoog risicoprofiel gehad, voor
mij persoonlijk. Tot in 1997 heb ik altijd privé borg gestaan voor alle schulden van Detron.
Dat is dus zes en een half jaar lang. Pas toen er venture capital binnenkwam is het wat
rustiger geworden en kreeg het bedrijf een gezonder eigen vermogen. Voor mijzelf kwam
er wat meer financiele structuur in mijn privésituatie. Want risico kan ikzelf wel lopen,
maar niet mijn vrouw en kinderen, want die hebben er niet voor gekozen.’
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Hoe belangrijk zijn leidinggevende kwaliteiten?
‘Die vind ik wel belangrijk, althans de capaciteit tot motiveren. Als je als ondernemer niet
een enthousiasme uitstraalt dat overkomt op je mensen, dan doe je het helemaal fout. En
zeker in mijn business, die een peoples business is, moet je het puur van je mensen
hebben. Dus ook in je communicatie moet je elke dag weer dat spel spelen,
enthousiasmeren, die mensen het lekkere gevoel geven van one happy family. Dat speelt,
moet ik zeggen, bij Detron wel heel sterk. Er heerst hier een heel sterk familiesfeertje.’

Dat heb je er zelf in gebracht.
‘Jawel, maar ik denk dat je dat er inbrengt bij de eerste tien mensen die je aanneemt, en
daarna gaat het vanzelf. Want die mensen nemen ook weer mensen aan en die mensen
hebben dezelfde karakteristieken. Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat werk ook een
beetje gezellig moet zijn, het moet niet alleen functioneel zijn.’

Vandaar de eigen kroeg in dit gebouw.
“Dat helpt mee, maar vooral het feit dat niemand hier een eigen kantoor heeft. Ook ik niet.
Wij zitten met vijf directeuren bij mekaar, de secretaresses zitten met zijn vieren
hiernaast. Ik heb bij Philips gezien hoe ik het niet wilde. Daar was het zo, als je van
linoleum naar tapijt ging, dan was je de king. En als je een kamer had op een hoek, dan
was je helemaal de king. Bij elke functie hoorde een bepaalde gradatie in wat voor
kantoor je had en wat voor meubeltjes in dat kantoor stonden, hoeveel vierkante meters je
werkruimte besloeg en dat soort dingen. Wat een gelul, als het daarvan moet afhangen,
dat is te idioot voor woorden. Dus dat hebben wij hier niet. Wij hebben hier ook geen
directieparkeerplaatsen of zo. Vind ik onzin. Hebben die lui van de directie polio of zo,
kunnen ze niet lopen van a naar b? Ik vind dat verkeerde status. Ik vind dat iemand het
vermogen moet hebben om gezag af te dwingen, niet op basis van een visitekaartje of een
titel of een parkeerplaatsbordje, maar door je daden, de manier waarop je met mensen
omgaat.’

Valt dat aan te leren? Valt ondernemerschap überhaupt aan te leren?
‘Daar geloof ik geen donder van. Wij hebben het hier weleens gehad over het creëren van
ondernemerschap binnen de organisatie. Bepaalde mensen hier hadden dat bedacht. Ik
vroeg: wat bedoel je dan? Nou, dat mensen denken dat het hun eigen winkeltje is. Ik zeg:
joh, gelul, als ze hadden willen denken dat het hun eigen winkeltje was, hadden ze allang
ontslag genomen en waren ze zelf iets begonnen. Niemand heeft ontslag genomen dus
die behoefte aan een eigen winkeltje is nul. Dus hier hebben we een soort surrogaat-
ondernemerschap gecreëerd, en dat werkt overigens heel aardig. We hebben gezegd:
wat vinden mensen eng aan ondernemerschap? Dat is het risico. Wat vinden mensen leuk
aan ondernemerschap? Dat is loon naar werken. Want een ondernemer krijgt bij uitstek
loon naar werken. Wij hebben hier dus een systeem van prestatiebeloning ingevoerd, van
opties en winstdelingen enzovoort. Mensen hebben een vast salaris, maar kunnen toch
profiteren van de upside. Dat noem ik surrogaat ondernemerschap, want zolang die
mensen weten dat elke maand op de vijfentwintigste hun salaris wordt overgemaakt, vind
ik hen nog niet echt ondernemers. Toen ik begon ging ik van een behoorlijk salaris over
naar niks, waarom, omdat bruin het niet kon trekken. Dat zie ik niet zoveel mensen doen.’
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Dat betekent dus dat geld heel belangrijk is in de scheidslijn tussen ondernemers en niet-
ondernemers?
‘Geld is belangrijk, maar wat veel belangrijker is: veiligheid. Daar kunnen mensen moeilijk
afstand van doen.’

Tenslotte twee vragen die ook aan alle ondernemers zijn gesteld die hebben meegewerkt aan
het onderzoek van Nyenrode. De eerste: kun je een gebeurtenis noemen die cruciaal is
geweest voor het behalen van een bepaald succes?
‘De grootste positieve omslag bij Detron is dat wij in januari 1997 twee venture
capitalbedrijven hebben binnengehaald. Tot die tijd waren wij een leuk provinciaal clubje.
We waren weliswaar een paar keer uitgeroepen tot het snelstgroeiende bedrijf van
Nederland, maar verder waren wij een bescheiden provinciaal clubje. Na de komst van de
venture capitalbedrijven waren wij ineens een serieus bedrijf met een goed gevulde
oorlogskas. We konden grote overnames doen. Dat was een heel positieve milestone in
ons bedrijf.’

Was het jouw persoonlijke beslissing om die bedrijven binnen te halen?
‘Ja, en daar heb ik tot op de dag van vandaag nooit spijt van gehad. Die bedrijven hebben
overigens met de beursgang afgerekend, die hebben verschrikkelijk veel geld aan Detron
verdiend, en dat is prima. Ik heb nog steeds een heel goeie relatie met die mensen. Zij
hebben hun risico genomen en goed betaald gekregen voor dat risico. Punt.’

En de grootste fout?
‘Ik had in de beginjaren het idee dat internationalisatie heel belangrijk was. Waarom?
Joost mag het weten, maar ik had dat idee nu eenmaal en ik verzon er de argumenten zelf
wel bij. Zo zijn we in Indonesië aan de gang gegaan en in China en Singapore en
Hongkong, en dat heeft deze onderneming miljoenen gekost. Vorig jaar hebben we de
laatste van die ondernemingen verkocht. Wat heb ik daar van geleerd? Dat datgene wat
van ver komt niet noodzakelijkerwijs lekker is. Als je geld op de straathoek kunt verdienen,
waarom zou je dan naar het verre oosten afreizen? Dat is ongeveer het verhaal.’

Mag het ietsje meer zijn?
‘Ik dacht: China, grote markt, blabla, dat soort verhalen. Dat is weer de romantiek van het
ondernemen ik dacht: daar moet ik zijn. We konden daar in het oosten grote opdrachten
krijgen, die hebben we ook gehad. Alleen, de infrastructuur van alleen China al is zo
ingewikkeld, dat je net zo vlot dat geld weer verliest. Het is heel moeilijk om daar
winstgevend te worden. Zeker in een land als China waar je alles moest afrekenen in
plaatselijke valuta die je niet eens het land uit kreeg. Dus dat zijn hele moeilijke processen
waarvan ik dacht: dat regelen we wel even. Achteraf denk je: als al die grote jongens het
niet geregeld krijgen, krijg ik het ook niet geregeld. Dus daar leer je heel snel heel veel
van.’

Beschouw je het als een persoonlijke fout?
‘Het is in elk geval niet slim geweest. Als ondernemer ben je opportunistisch. Het was een
opportunity die voorbij kwam en die pak je. Achteraf zeg ik: ik heb alleen verstand van de
markt hier in de Benelux, een beetje van Duitsland en een beetje van Frankrijk, dat kan ik
overzien. De relaties zijn hetzelfde, de spelers zijn hetzelfde. Als ik verstand wil krijgen van
de markt in het verre oosten moet ik daar dagelijks zijn. Dat is alleen fysiek al onmogelijk,
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omdat Hong Kong en Djakarta tweeduizend kilometer uit elkaar liggen. Dat is de afstand
van hier naar midden-Afrika. Ik weet ook niet wat er in midden-Afrika gebeurt, laat staan
dat ik het van het verre oosten weet, ik kan die parallellen niet trekken. Ik heb daardoor
geleerd dat je in dit vak, op mijn manier - dat geldt niet voor iedereen - het relatiespel
ontzettend belangrijk is, dat maakt je business. En dat betekent vis à vis zakendoen, en
dan opereer ik succesvol in de markt waarin ik zit. Als ik succesvol wil opereren in een
markt op een ander continent, dan moet ik een andere George Banken vinden die dat daar
gaat doen. Die is er niet, want als ie er is wordt ie zelf wel ondernemer. Dus ik kijk er nu
behoorlijk wat genuanceerder tegenaan. En het stomme is, die club in Bejing die we als
laatste hebben verkocht, die draait nu als een trein, en waarom draait die als een trein?
Omdat die is gekocht door een Chinees, die was getrouwd met een secretaresse die bij
ons bedrijf zat, en die had net zijn bedrijf verkocht en wilde iets anders beginnen. Hij heeft
een netwerk opgebouwd, heeft zich ingevreten in die markt, en kan zich voor honderd
procent van zijn tijd bezighouden met dat verhaal. Dat gaat perfect en dat gun ik hem van
harte.’

Nog een karakteristiek: ondernemers moeten een strategische visie hebben.
‘Daar herken ik mezelf niet in. Ik merk dat de meeste ondernemers al moeite hebben om
zo’n visie om te zetten in een fatsoenlijk business plan. Ik ben in elk geval geen ventje voor
een vijfjarenplan, ik ben allang blij dat ik in deze markt weer wat er volgende week
gebeurt, laat staan over vijf jaar. De hele telecommarkt staat zo ongeveer elke maand op
zijn kop. Je moet een visie hebben, dat wel, en die moet je toetsen aan de markt en daar
moet je je marsroute voor je onderneming op baseren. Daarin kijk ik een jaar vooruit, en
dat vind ik al heel knap. Wij zijn niet van die strategen, wij hebben hier ook nooit van die
sessies gehad dat we met het management op de hei gaan zitten zoals andere bedrijven
dat wel doen. Never. We kijken elke dag wat er gebeurt in die markt, we spreken de
klanten elke dag, dus als we aanleiding zien om het beleid bij te stellen dan doen we dat,
maar daar hoeven we geen drie minuten over na te denken. Dus wij zitten heel dicht op de
markt en we bewegen mee. En daarom hebben wij minder behoefte aan een strategische
setting, want die bepaalt de markt wel. Als je de markt goed kent weet je wat je te doen
staat, waar de vraag komt, wat de eventuele afbreukrisico’s links en recht zijn. Het is
vooral: luisteren naar de klanten. Ik denk dat vooral bestuurders meer strategische
overwegingen maken. Die zitten te mijmeren over: jongens, waar staan we over vijf jaar.
Die brengen meningen bij elkaar en distilleren daar dan de lange termijn strategie uit. Dat
is besturen, en besturen is geen ondernemen.’



De succesvolle ondernemer56

4.2 Dick de Kock en Rick Bekkema, stichters van Coffee 

Company: “Het begint met geloof, en daar komt de rest uit 

voort”

Dick de Kock en Rick Bekkema hebben in 1996 de Coffee Company opgericht, inmiddels
zes koffiezaken waar de klant vele soorten warme en koude koffie kan nuttigen. Die zaken
gaan uitstekend en tussen nu en twee jaar ligt de opening van zo’n tien nieuwe
vestigingen in het verschiet. De Kock en Bekkema hebben hun stijl van ondernemen al
doende gevormd. Hun stelling is: ondernemen is vooral doen. ‘Je kunt tevoren markt-
onderzoek doen en en van alles berekenen tot je een gigantische stapel papier voor je
neus hebt. Maar als ondernemer schuif je die papierstapel op een gegeven moment opzij
en je gaat het doen.’

Hoe zijn jullie compagnons geworden?
Dick: ‘We hebben los van elkaar een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt voordat we
elkaar ontmoetten. Ik ben na mijn studie economie begonnen bij Vroom & Dreesmann op
de afdeling marktonderzoek. Dat was hartstikke leuk, je gaf adviezen aan het management
op basis van marktonderzoek. Ik had een grote portefeuille met allerlei formules.Vandaag
was ik bezig met Kreymborg, morgen met Reizen, dan weer de warenhuizen.  Maar het
spannende gaat er af als je na drie jaar dezelfde conclusies moet trekken en dezelfde
aanbevelingen moet doen.’

Had je toen inmiddels plannen om ondernemer te worden?
Dick: ‘Ik wist vooral wat ik niet wilde. Ik zat als student in een clubje Rotterdammers die
zeer carrièrebewust waren. Die jongens gingen naar Shell, Unilever, Procter & Gamble,
Sara Lee en dat trok mij helemaal niet. Ik had het gevoel dat ik me daarin niet staande zou
kunnen houden, met al dat politieke gedonder omdat je bij allerlei clubjes moet gaan
horen. Na die V&D-periode ben ik exportmanager geworden bij Douwe Egberts, een baan
buiten het geijkte stramien, en zo ging ik met een koffertje monsters eerst Scandinavië
door en later Australië en de Verenigde Staten, kijken wat je kon slijten. Toen ik ook dat
wel weer had gezien, heb ik samen met een vriendje een familiebedrijf overgenomen dat
handelde in groene koffie. Dat sprak mij wel aan, een eigen bedrijfje. Wij hadden echter
niet genoeg financiële diepgang om tegenslag op te vangen. We hebben bijvoorbeeld
vorst in Brazilië gehad. Het ene moment heb je in tien minuten honderdduizend dollar
verdiend, het volgende moment ben je in tien minuten weer honderdvijftigduizend dollar
kwijt. Door onze klanten werden we onder druk gezet om onze winst te maken met
speculatie. Dan kun je net zo goed naar het casino gaan, dan hoef je die winst niet weg te
geven aan anderen. Inmiddels had ik kennis gemaakt met het Starbucksfenomeen in de
VS (een keten koffiewinkels op elke straathoek, waar je vele soorten koffie kunt drinken)
en voor mij was de cirkel toen rond. Ik bedacht dat zoiets ook in Nederland moest kunnen.
Daar ben ik me in gaan verdiepen, en op dat moment kwam ik Rick tegen. Rick is echt een
ondernemer, die heeft nog nooit voor een baas gewerkt.’

Wat is jouw voorgeschiedenis, Rick?
Rick: ‘Ik ging sociologie studeren, maar dat had ik na drie weken wel gezien. Ik kreeg het
heel benauwd van de voorspelbaarheid, dat ik precies wist welke tentamens ik over vier
jaar moest doen. Toen al liep ik te flirten met het idee om zelf iets te beginnen. Ik heb een
tijdje gereisd om na te denken en toen ik terugkwam ben ik een kopieerservice voor
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studenten begonnen. Tijdens die vruchtbare drie weken sociologie heb ik iets van vier-
duizend pagina’s moeten kopiëren, en dat was een verschrikkelijk naargeestige toestand.
In iedere gang stond een apparaat en de helft van die dingen was altijd kapot. Daar heb ik
een eigen draai aangegeven, ik ben op Roeterseiland zelf een kopieerwinkel begonnen,
met een muziekje erbij en een dit je en een datje. Dat is een beetje uit de klauw gelopen,
dat werd een succes. De universiteit zelf werd een grote klant en ik heb in drie jaar tijd
zo’n vijftig miljoen kopieën gedraaid. Toen vond ik het welletjes. Ik wilde iets doen dat
meer bij mij paste. Ik heb de zaak verkocht aan een leverancier die een mooie prijs bood.’

Had je geld om die zaak te beginnen?
Rick: ‘Een deel van de bank, een klein stukje van familie en van een verre suikeroom. Mijn
opzet was om met geleend geld te proberen wat eigen geld te verdienen en dat is gelukt.
Ik heb mijn schuld afgelost, ben naar Italië gegaan en daarna naar Amerika. In Italië had
je die espressocultuur waarin ik me prima thuisvoelde, de levensstijl sprak me aan. In
Amerika zag ik vervolgens hoe ze die espressocultuur in een nieuw jasje hadden gegoten
en dat verenigde voor mij het beste van meerdere werelden. Ik bedoel, ik kan wel een
groentenwinkel beginnen of een dienstverlenend kantoortje, omdat ik affiniteit met beide
heb, maar ik wil ook een geestelijke uitdaging en die vind je niet in het dagelijkse contact
met de klanten. De Starbucks-formule paste heel goed bij mij. Aan de ene kant ben ik
gescharmeerd van het winkeliersleven met een babbeltje van goeie morgen mevrouw
enzovoort. Aan de andere kant kun je zo’n koffiewinkel uitbreiden naar een keten winkels
met internationale allure.’
Dick: ‘Die formule kun je vermenigvuldigen, daar zit perspectief in.’
Rick: ‘Aan de ene kant die kleine winkeliersmentaliteit, aan de andere kant de wereld
veroveren met een nieuwe levensstijl.’

Vervolgens kwamen julie elkaar tegen.
Rick: ‘Ik had voor mezelf een checklist gemaakt met allemaal dingen erop die ik niet kon,
om te bepalen wat ik wel kon en wilde. Voor mij stond voorop dat ik de mogelijkheid wilde
mijn sociale leven te combineren met mijn werk. Dat mensen bij mij de winkel
binnenlopen, vrienden die even op de koffie komen. Anderzijds leek het me leuk meer te
reizen voor mijn werk. Ik ben daar heel lang mee bezig geweest en heb geprobeerd een
concept uit te schrijven. Het enige dat erin ontbrak was de koffie, want er was niemand
geïnteresseerd om op die kleine schaal te leveren. Daar liep ik mee te leuren en ik praatte
er met veel mensen over. Een vriend hoorde het verhaal een paar keer aan en die kwam
vervolgens Dick tegen.’
Dick: ‘Ik zat op dat moment in een scheiding, ik vroeg me af of ik nog verder wilde in dat
partnership in dat bedrijf en ik had ideeën voor zo’n leuk koffiewinkeltje. Toen dacht ik: als
ik straks 65 ben en dan zeg ik nog steeds dat ik zo graag een winkeltje had willen
beginnen, dan ben ik een loser. Ik besloot dat het nu de tijd was om het te doen. Ik heb
mijn huis verkocht en mijn aandelen in het bedrijfje en zo had ik wat spaarcentjes bij
elkaar. Via die vriend van Rick  kwam ik met Rick in gesprek en daarna zijn we begonnen.’
Rick: ‘Er was nog een klein stapje tussen. Want in eerste instantie had je nog niet je
aandelen verkocht toen we al aan het praten waren.’
Dick: ‘De kreet die wij heel veel gebezigd hebben was: de dood of de gladiolen. Je gaat
ervoor of je gaat er niet voor. Op de eerste plaats moet je als ondernemer het idee
hebben. Je moet helemaal doordrenkt zijn van het idee. Of je je nou vergist of niet, dat
idee moet je helemaal in beslag nemen.
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Als jij er niet in gelooft, zal niemand er in geloven. Geen financier, geen personeelslid en
ook de klanten niet. Dus je hebt eerst het idee, en we hoefden onze twee plannen maar
aan elkaar te nieten en we hadden een goed businessplan. Het tweede was: als we het
doen, moeten we het niet halfzacht doen. Dit was een uitdaging en daar moest ik volledig
voor gaan. Maar het eerste jaar van de Coffee Company hebben we geen cent verdiend,
we hadden geen salaris. Omdat je toch moet leven, verkoop je dingen. Je zet alles op de
onderneming. Dus de dood of de gladiolen.’

De Coffee Company was geen instant succes?
Rick: ‘We hebben in de eerste vestiging aan de Leidsestraat het stucwerk van het plafond
afgestaard. Dagelijks kwamen er veertig- vijftigduizend mensen voorbij, en een enkeling
ging naar binnen.’
Dick: ‘Vrienden van mij die geslaagd zijn in het zakenleven zeiden: ga jij een winkel
beginnen? Die verklaarden mij voor gek. Toch hou je eraan vast omdat je het graag wilt
doen en vervolgens zit je met een omzet van driehonderd gulden op een dag.’

Hadden jullie genoeg geld om in de zaak te investeren?
Rick: ‘Als ondernemer heb je nooit genoeg geld.’
Dick: ‘Je komt altijd te kort.’
Rick: ‘Het aanvankelijke bedrag dat we samen hadden bijeengebracht, plus een stukje
bank erbij, leek ons genoeg om het even uit te kunnen zingen.’
Dick: ‘We hadden drie maanden in gedachten, daarna moest het lopen.’
Rick: ‘Maar we draaiden nog geen kwart van de prognose die we hadden gemaakt. Al die
passanten keken naar binnen en dachten: goh, leuk gekleurde achterwand, ziet er mooi
uit, maar wat is het eigenlijk voor winkel? Dat was in de tijd dat de ontwerpen van
Concrete nog niet bekend waren. Die ontwerper heeft de eerste winkels letterlijk met zijn
eigen handen getimmerd.’
Dick: ‘Dat was echt een pioniersfase. Ook die ontwerper geloofde erin, die wilde heel
graag dat de winkel er kwam. Hij werkte beneden de kostprijs en heeft zelf inderdaad
maandenlang getimmerd en gedaan.’

Waren jullie van meet af aan met zijn tweeën?
Dick: ‘In de planfase deed die vriend van Rick die ons bij elkaar had gebracht nog even
mee, maar die speelde de grote wijze man die alles van beginnende ondernemingen
afwist en die probeerde ons tegen elkaar uit te spelen. Ik heb tegen die man gezegd: ik
heb geen zin in politieke spelletjes, ik stap eruit. Tien minuten later had ik Rick aan de
telefoon.’
Rick: ‘Ik zei: als jij eruit stapt stap ik er ook uit. Ik heb geen peetvader nodig die mij in het
ondernemen onderwijst, ik heb al een keer een winkeltje opgezet. Wij wilden een
winkeltje beginnen en hij kwam met holdingstructuren en statutaire
oprichtingstoestanden. Terwijl ik met bouwtekeningen bezig wilde zijn.’
Dick: ‘Dat was dus even een kleine hickup, maar wat daarbij heel duidelijk bleek was dat
wij allebei voornamelijk emotionele beslissingen namen. Pas achteraf ga je die
emotionele beslissingen rationaliseren. Je strategie formuleer je altijd achteraf.’
Rick: ‘Aan het begin van je ondernemerschap sta je aan deze kant van het water en het
enige dat je met zekerheid kan zeggen is dat je naar de overkant wilt. Je kunt het op
papier als een keurige oversteek benaderen, maar er hoeft maar een windje op te
steken....’
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Dick: ‘Je weet niet wat voor stromingen er staan, je weet niet hoe diep het is. Als je een
vlot gebruikt kun je afdrijven, en als je gaat lopen kun je verzuipen. Dat weet je allemaal
niet van te voren. Maar als je alles van te voren gaat  overwegen, doe je het waarschijnlijk
niet. Want het kost te veel geld om te onderzoeken hoe diep het is.’
Rick: ‘Dus je zegt: we gaan. We moeten misschien terugzwemmen en een keertje zinken
en een stukje over de bodem wandelen en opeens een luchtpijp tegenkomen en weer
verder varen. Dat is een traject dat hoort bij pionieren en bij ondernemen. Dat is niet een
traject waar je een financial controller van een multinational een goeie nacht mee
bezorgt.’
Dick: ‘Hahaha!
Rick: ‘Bij de eerste bocht zien ze ons al, oeps, de andere kant op gaan. Terwijl wij als
ondernemers weten dat wij hoe dan ook aan de andere kant komen. Achteraf kun je dan
zeggen: we stonden hier en we gingen hiernaartoe, alsof het allemaal keurig volgens
planning is verlopen. Zo gaat het natuurlijk nooit.’

Het eerste jaar verliep niet volgens plan. Hoe hebben jullie het dan toch voor elkaar gekregen
om nieuwe vestigingen te openen?
Dick: ‘We hebben gelukkig een vriendenkring die ingestapt is. Een ongelooflijk leuke
groep, waar we heel veel steun aan hebben. Zogeheten informal investors, die met zijn
allen een gelijke pluk geld hebben ingelegd. Een man of zeven die allemaal sympathiek
staan tegenover ons en het idee. Er zitten mensen in die een reclamebureau hebben,
iemand met een financiële discipline, een ander neemt de fiscale en
aandeelhoudersovereenkomsten en al dergelijke onzin voor zijn rekening. Dat is gewoon
heerlijk werken.’

Jullie krijgen dus meer dan alleen maar geld?
Dick: ‘Ja. en elke dag ben ik wel met een van die mensen in gesprek over een bepaald
onderwerp. Wij hebben een ongelooflijke knowledge base achter de hand, maar ook een
schat aan gebundelde ervaring die die mensen allemaal hebben.’

Jullie zijn in elk geval niet zo eigenwijs dat je zegt: wij weten wat wij willen en wij zetten onze
eigen zin door.
Dick: ‘Wij weten wel wat we willen, maar we weten ook wat we niet weten. En daar
hebben we deze mensen voor.’
Rick: ‘Ik geloof ook heel erg in de synergie die door al die kennis ontstaat. Op het moment
dat je liquiditeitstechnisch met een bank in de slag moet, is het heel veel waard als je kunt
zeggen dat je een partij van zeven man achter je hebt staan die in je onderneming
geloven. En dat zijn geen kleine jongens. Dat levert synergie op waaruit nieuwe dingen
kunnen ontstaan. Wij geloven in organische groei en die wordt alleen maar sterker als je
meerdere partijen met inhoud aan je weet te binden.’

Hoe is de groei na de eerste vestiging verlopen?
Dick: ‘Na de Leidsestraat kwam de Reguliersbreestraat. Daarvan dachten we dat het een
prima plek zou zijn. Dat was de keer dat we bijvoorbeeld onder water gingen. Inmiddels
loopt die zaak goed, maar dat komt omdat ie in de hekgolf van de andere winkels
meegaat. Het synergie-effect treedt inmiddels op. De derde winkel kwam in de
Kalvertoren. Daarna zijn we de formule gaan aanpassen. Tot dan toe hadden we drie
kleine winkeltjes, nog vooral gebaseerd op het aspect van snel even koffie drinken of
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meenemen. Maar een Nederlander wil toch zitten. In de volgende vestiging hebben we
dus zitgelegenheid gecreëerd. Dat was in de Eerste Van der Helststraat, in een heel leuk
buurtje in de Pijp. . Daar hebben we een gigantisch lange tafel neergezet. Dus als je daar
de krant zit te lezen en je ziet iets leuks en je moet lachen, raak je erover in gesprek met
degene die tegenover je zit. Zo ontwikkelden we al doende de conceptuele lijn.’

Dus gaandeweg is er van alles aangepast, ook in het hart van het product?
Rick:’Niet in de ingrediënten, maar wel in de bereidingswijze.’
Dick: ‘We hebben nu een geoliede operatie, maar om zover te komen hebben we
jarenlang eraan  geschaafd en gedacht en gewerkt, en ruzie gemaakt met architecten
over beeldbepalende elementen die wij per se wilden. Ook de wijze waarop het personeel
werkt, is gaandeweg tot stand gekomen. Het concept waarmee we begonnen is inmiddels
vele malen overgeschilderd, maar door alle lagen heen blijft de basis: een nieuwe manier
van koffiedrinken. Na de Van der Helststraat hebben we dat concept gedupliceerd op een
vestiging aan de Haarlemmerdijk en die doet het nog beter dan die eerste. Nu zijn we op
het punt dat we kunnen zeggen: dat kunnen we nog tien keer doen. In die fase zitten we
nu. Binnen twee jaar willen we doorgroeien naar vijftien winkels.’

Betekent dat ook dat de aard van jullie ondernemerschap in de loop der jaren is veranderd?
Rick: ‘In de eerste winkel stonden we zelf, we hadden allebei een schortje voor en we
stonden gewoon koffie te verkopen. En daarnaast moesten we alles eromheen doen, zoals
bestellingen en administratie.’
Dick: ‘Het eerste weekend dat Rick en ik geen dienst hadden was heel belangrijk. Dat was
onze eerste markante fase. Prompt werden wij op zaterdagmorgen gebeld met de vraag:
waar liggen de stickers? Dan slaat de schrik je om het hart, want dan denk je: wij kunnen
dus geen seconde weg, want ze weten niet eens waar de stickers liggen. Ik vertel het als
anekdote, maar het geeft ook het moment weer dat we toen zijn gaan nadenken hoe we
die personeelskwestie moesten organiseren. Want als je iets wilt dupliceren, en dat was
van meet af aan onze opzet, moet elke winkel een autonoom draaiend geheel zijn. Wij
moesten zelf de handen vrij hebben om verder te kunnen groeien. Zo zijn we gekomen op
een soort van zelfbesturingssysteem. Elke winkel heeft nu een captain, die net als in het
voetballen in het veld meespeelt, en waarin iedere speler zijn eigen taak heeft. Als je dan
niet meer weet waar de stickers liggen, heeft het hele team gefaald.’
Rick: ‘Wij staan langs de lijn, zoals de coach. En elke captain regelt met de rest van het
team hoe de winkel wordt gerund. Daardoor is er een sfeer ontstaan, waardoor het voor
mensen leuk is om bij de Coffee Company te werken. In deze tijd dat iedereen schreeuwt
om personeel hebben wij een grote stapel sollicitatieformuleren.’

Hoe krijg je dat voor elkaar?
Rick: ‘Wij geloven niet in een manual met daarin precies de omschrijving van de mensen
die we zoeken. Het gaat om een bepaald gevoel dat ze moeten kunnen overbrengen.’
Dick: ‘Het grappige is dat de cultuurbewaking van de Coffee Company op de winkelvloer
gebeurt. Als wij met iets nieuws komen, zeggen zij of het kan of niet. Wij wilden cd’s in de
winkels gaan verkopen, maar dat gaat dus niet door. Zij zeggen: dat is niet onze muziek.
Wij worden door de vloer op onze vingers getikt. Onze mensen zeggen: dit is onze winkel,
waarmee wij ons vereenzelvigen en als je daarin niet meegaat voelen wij ons er niet meer
in thuis. Daar moeten wij dus heel zorgvuldig mee omgaan.’
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Intussen willen jullie expanderen.
Dick: ‘Nu zijn we in het stadium dat we met een financier gaan praten die in de expansie
wil investeren.’
Rick: ‘We willen alleen niet in een valkuil stappen waar wel meer ondernemers in
stappen. Wij zijn er zelf ook een keertje bijna ingestonken. Ondernemers hebben een
droom die ze willen verwezenlijken, daar hebben ze alles voor over. Wij willen een keten
neerzetten, een gezicht geven aan een nieuwe manier van koffie drinken, en dan is ons
eigen loon het laatste dat ons bezighoudt. Je bent honderd uur per week met je winkel
bezig en je gaat er op voorhand van uit dat de beloning voor jezelf er op de lange termijn
wel zal komen. Bijna geen ondernemer is bezig met zijn eigen salaris. Dan komt er een
financier die zegt: hier heb je een miljoen gulden, gaan jullie daarmee maar eens die
winkels dat gezicht geven. Dan is het heel verleidelijk om te zeggen: dank je wel, doen we.
Maar als je twee jaar verder bent blijkt dat je van dat miljoen niet kunt doen wat je wilt, en
vervolgens moet je de helft van je onderneming aan die financier weggeven. Langzaam
maar zeker geef je alles weg, want dat is de schuld die je bent aangegaan.’
Dick: ‘Menige ondernemer ziet de kleine lettertjes van het contract over het hoofd. Die
denkt: dat komt wel goed. Je bent veel te positief ingesteld, want je wil zo graag, en
vervolgens blijkt dat je door die kleine lettertjes bijna je bedrijf kwijt bent. Dat lot is ons
bespaard gebleven dankzij onze vriendenclub, maar het heeft wel gespeeld. Als je met
banken of participatiemaatschappijen in zee gaat moet je de halve wereld en je ziel
verkopen en allerlei belachelijke garanties geven. Dan moet je je plan zo’n beetje
stukrekenen en alle mogelijke scenario’s erop loslaten, maar dan krijg je die stapel papier
waarvan wij zeggen: die schuiven we opzij, we gaan het gewoon doen. Dat is
ondernemerschap.’

En al doende heeft jullie ondernemerschap zich gevormd en ontwikkeld?
Rick: ‘Wij hebben continu van alles moeten bijspijkeren, moeten leren. In eerste instantie
wisten we niet hoe we de eerste winkel van de grond moesten krijgen en daarna de
tweede winkel. Vervolgens moesten we nadenken over managementstructuren. Daar
groei je in. Maar ook het doorgroeien naar vijftien winkels is een proces waarvoor je klaar
moet zijn. Ik heb het afgelopen jaar heel bewust afscheid genomen van het conceptuele
ontwikkelingsgedeelte, omdat ik voelde dat ik wat dat betreft aan mijn plafond zat en dat
voortaan aan anderen moest overlaten die daar meer kennis van hadden dan ik. Ik heb
dus afscheid genomen van een creatief aspect in ruil voor een meer managende rol. Als
je groeit moet je niet alles zelf willen blijven doen. Als een reclamebureau ons merk beter
kan verwoorden dan wij zelf, ben je een dodo als je zelf doormoddert.’
Dick: ‘Bovendien zijn die reclamejongens aandeelhouder en dan moet je van die kennis
gebruik maken.’

Jullie vorm van ondernemerschap is constant leren? Je bent een soort ondernemer-in-
opleiding?
Dick: ‘Wij zijn mensen in ontwikkeling. Je stelt jezelf een hoop vragen. Zoals Rick zei: mijn
oorspronkelijke invalshoek was om vrienden te kunnen ontmoeten in de winkel en daar
koffie mee te kunnen drinken. Aan zijn lijstje zijn dingen veranderd, en zo’n lijst heb ik ook
en ook ik verander er dingen in. Ik voel mezelf nu af en toe een politieagent die het
verkeer staat te regelen. Dan denk ik: is dit de intellectuele uitdaging die ik voor mezelf
zag? Ik wilde aan de basis staan van een nieuwe ontwikkeling op het gebied van
koffiedrinken. En ik wilde voor mezelf bewijzen dat ik een onderneming kan leiden, op mijn
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eigen manier. Dat is een andere manier dan bij Procter & Gamble en Shell en andere
multinationals. Ik wil zoeken naar oplossingen die niet voor de hand liggen. En daarin zijn
we wel geslaagd.’
Rick: ‘Ik denk dat er weinig opleidingen zo intensief zijn als voor jezelf beginnen. Je wordt
gedwongen om alles zelf te doen, omdat je vanuit de schaal het niet door een ander kunt
laten doen.’
Dick: ‘En je wordt constant gedwongen om jezelf af te vragen: is dit wat ik wil?’

Doen jullie dat ook? Reflectie betrachten, even afstand nemen en kijken: hoe doe ik het?
Dick: ‘Dat is het voordeel van met zijn tweeën zijn. Je hebt een klankbord.’
Rick: ‘Ik heb Dick laatst nog lastig gevallen met een kwestie die mij zorgen baart: word je
er niet een minder leuk mens van als je je meer als manager moet gaan opstellen, in
plaats van samen gezellig een concept bedenken en het op je blauwe ogen managen? Dat
lukt je namelijk niet meer als je doorgroeit naar vijftien winkels. Ik kijk mijn lijstje van
vroeger er nog regelmatig op na en vraag me af: wat zocht ik ook alweer binnen het
ondernemerschap? En dan zie ik: hee, dat stond niet op mijn lijstje, strookt dat wel met
mij? En dan vind ik het heerlijk om daar even met Dick mijn gal over te spuien. De ene keer
word je dan gerustgesteld, de andere keer reageert hij ook van: wacht even, dat geldt ook
voor mij, we zullen hier en daar het roer moeten omgooien.’

Hoe hebben jullie de taken verdeeld?
Dick: ‘Een hoop praatwerk doen we samen en op gelijk niveau. We tikken elkaar indien
nodig op de vingers. We houden elkaar bij de les. Ik ken Rick nu lang genoeg om te weten
dat hij het in sommige dingen wat gemakkelijk neemt.’
Rick: ‘En ik tik Dick op zijn vingers omdat ie cijfers heeft goedgekeurd waarvan de helft nog
niet in kaart is gebracht. Dick heeft trouwens een heel tre ffende omschrijving van de manier
w a a rop wij de taken hebben verdeeld: hij praat naar boven en ik naar beneden. In het
midden waar we met de ruggen tegen elkaar staan, praten we over de schouder met elkaar. ’
Dick: ‘Ik praat met de accountants, de aandeelhouders, de financiers en noem maar op.
En de koffie is nog steeds mijn operationele pakkie an. De rest is voor Rick.’

Laten we een paar kwalificaties doornemen waarover volgens het onderzoek van Nijenrode
succesvolle ondernemers moeten beschikken. Allereerst lef, durf. Vervolgens
doorzettingsvermogen, leiderschap, onderhandelingsvermogen...
Hier schieten beiden in de lach. Dick: ‘Rick en ik zijn allebei dramatisch slecht in
onderhandelen. Maar als je het hebt over lef, dan denk ik eerder dat je moet beschikken
over geloof. Dáár begint het mee. Dáár komen al die andere dingen uit voort. Door dat
geloof toon je meer lef dan een ander, maar die ander gelooft ook niet zo sterk in een idee
als jij. En doorzettingsvermogen heeft ook weer te maken met het geloof in het succes dat
je denkt te kunnen behalen.’
Rick: ‘Ook leiderschap komt uit dat geloof voort. Als jij volledig achter datgene staat
waarin jij gelooft, straal je dat naar alle kanten uit en dwing je automatisch respect af bij
degene die je erbij betrekt. Dat stukje respect dat je afdwingt zou je leiderschap kunnen
noemen. Maar het is gewoon een eerlijke vorm van vragen: hier geloof ik in, doe je met
me mee? Binnen de Coffee Company zien ze ons als een stelletje koffie-idioten, daar kan
om gelachen worden, maar wij dwingen wel respect af omdat wij zo begeisterd zijn van
iets, dat heel klein was maar langzaam maar zeker groter wordt.’
Dick: ‘Het personeel heeft af en toe meer geloof in het geheel dan wij.’
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Als jullie erdoor zitten, trekken jullie medewerkers jullie dan uit het dal?
Dick: ‘Nou, we hebben er weleens doorgezeten, en op het moment dat je dat laat blijken...’
Rick: ‘..zinkt het schip’.
Dick; ..‘onder je ogen vandaan.’

Jullie moeten altijd het boegbeeld zijn dat zelfvertrouwen uitstraalt?
Beiden: ‘Jaaa.’
Rick: ‘Als ondernemer moet je voorop zetten: geloof, hoop en liefde. Die heb je nodig om
door te zetten. Wij hebben een tijd gehad dat we al onze centen in de onderneming
hadden zitten, de omzetten waren er nog niet, intussen werd ons de broek uitgetrokken
door een investeerder waar wij niet lekker mee in bed lagen, en intussen moesten wij
ervoor waken die teneur niet in de winkel binnen te brengen. Dus stopte ik een brug
verderop van mijn fiets af, okee, even ademhalen, en daarna kon ik de winkel met een
vrolijk gezicht binnenstappen. Je moet je mensen niet meetrekken in jouw maandag-
ochtrendmisère. En daar heb ik weleens last van.’

Hoe belangrijk is een goede communicatie?
Dick: ‘Voor een ondernemer is dat belangrijk. Je moet je geloof kunnen overdragen, heel
duidelijk, aan iedereen. Dat kun je nog doen als je vijf winkeltjes hebt en je je personeel
allemaal goed weet te instrueren, en die hoeveelheid mensen kun je nog wel op een
avondje bij elkaar krijgen. Maar als je groter wordt, wordt die communicatie veel meer
geïnstitutionaliseerd. En dan verandert de vorm van communicatie. Dan is het niet meer
verbaal van persoon naar persoon, maar veel meer in beeldmerk, in allerlei sfeer-
elementen, in logo’s en slagzinnen vertaal je dan je geloof.’
Rick: ‘Ik heb heel veel tijd gestoken in de manier van communiceren. Een concreet
voorbeeld: het woord probleem is taboe binnen de winkels. Wij hebben geen problemen,
wij hebben alleen dingen te regelen. Probleem klinkt als iets negatiefs, iets onoplosbaars.
Dus als iemand naar mij toekomt met: ik heb een probleem, corrigeer ik meteen: nee, je
moet iets regelen. Dat is communicatief best een belangrijke spelregel die je met mekaar
opstelt.’
Dick: ‘Nog een regel luidt: begin een zin nooit met jamaar.’
Rick: ‘In de winkels is dat heel concreet geworden. In elke winkel ligt een dagboek. Daarin
schrijft de ene medewerker: goeiemorgen, ik heb een kuthumeur en ik heb jullie niks te
melden, de mazzel. De ander schrijft: jezus, ik heb dit gedaan en zouden we dit niet
moeten doen, en misschien moeten we daar eens aan denken. Ik hoef alleen maar een
dagboek te pakken om precies te weten hoe de winkel erbij staat. Communicatie heeft op
de werkvloer een heel belangrijke rol.’

Hoe belangrijk is marktkennis?
Rick: ‘Die had Dick al.’
Dick: ‘Wij hebben nooit een bepaalde doelgroep voor ogen gehad, wij zijn altijd van het
p roduct uitgegaan. Later hebben we dat getheore t i s e e rd als een postmoderne benadering.
Met andere woorden: wij bepalen niet wie de doelgroep is, nee, wij leven in een eclectische
maatschappij en jij bent zelf oud en wijs genoeg om te kiezen wat je wilt. Wij vertellen niet
wat de lekkerste koffie is, dat mag jij zelf uitmaken. Door die eigenzinnige aanpak staan wij
dus eigenlijk los van de markt, de markt komt naar ons toe. Wij stellen ons alleen maar op
als facilitair. Dat betekent wel dat je heel sterk van je eigen identiteit moet uitgaan, en
d a a rom vinden wij de cultuurbewaking van onze onderneming zo belangrijk.’
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Rick: ‘Veel ondernemers is eigen dat ze vanuit zichzelf redeneren. Als ondernemer begin
je met datgene waarmee je affiniteit hebt.’

In hoeverre tellen emoties in jullie ondernemerschap mee?
Dick: ‘Als ik het heb over ons geloof, zit daar ook een hoop gevoel bij. Ik heb nooit
wetenschappelijk kunnen aantonen waarop mijn geloof was gebaseerd, nee, ik heb alleen
het gevoel dat dat zo is. De beslissingen die we in de begintijd namen waren vooral
gebaseerd op gevoel. Tegenwoordig weten we meer vanuit de ervaring dat bepaalde
dingen werken en bepaalde dingen niet. Maar het gevoel moet goed blijven. In die
cultuurbewaking leggen wij niets vast in de sfeer zoals dat bij McDonalds gebeurt: haal
het doekje van links naar rechts over de balie. Wij gaan uit van de individualiteit van de
klant, en van de individualiteit van de medewerkers. Wij leggen niet in een bijbel vast hoe
die eruit moeten zien, dat is een gevoel: die ene persoon past wel en de andere niet.’
Rick: ‘Ik heb op een symposium in Barcelona voor het eerst van mijn leven - Dick had me
daar ingeluisd - een presentatie gegeven over: hoe vertaal je het postmoderne gevoel van
de huidige maatschappij concreet in een retailoperatie. Daarin heb ik uitgelegd dat wij
ons gevoel laten meespelen in de beslissingen die we nemen, en ik denk dat dat heel erg
een gevolg is van het postmoderne tijdperk waarin wij zitten. Vroeger redeneerde je in
plannen waarbij je uitging van één vestiging naar tien vestigingen volgens een
groeistrategie die je had uitgedacht en een stappenplan dat je van a tot z had
uitgeschreven. Dat is niet meer van deze tijd. Als je daar star aan vast houdt krijg je
problemen.’

Wat is jullie manier van denken dan?
Rick: ‘Wij hebben veel meer een organisch verhaal neergezet, waarin geen duidelijk
traject is uitgestippeld. Het is een proces, en binnen de verschillende winkels vinden ook
allemaal verschillende processen plaats. De beslissingsstructuur in de Van der
Helststraat is ook heel anders dan die in de Leidsestraat.’

Dat vinden jullie goed, dat laten jullie gebeuren?
Rick: ‘Voor mij en Dick werkt dat. In dit tijdperk is het helemaal niet zo interessant om te
weten hoe processen in elkaar steken, want die zijn continu aan veranderingen
onderhevig. Wij laten, ervan uitgaande dat de bedrijfsfilosofie overeind blijft, van alles
gebeuren. De verbeteringen neem je mee, de missers laat je afglijden.’

Dat betekent ook dat jullie personeel de ruimte krijgt om hun talenten te ontwikkelen?
Rick: ‘Die talenten dienen zichzelf aan. Onze voormalige klusjesman Donar, die de
kantoren aan de Leidsestraat heeft lopen schilderen, wilde dolgraag in de winkel staan.
Hij heeft twee winkels opgezet en gerund, allemaal door het gaandeweg te leren, en toen
zei hij op een gegeven moment: die brownies en muffins die wij in de winkels verkopen
stroken helemaal niet met de kwaliteit van de koffie. Hij houdt van bakken en koken en
wilde een gooi doen om betere koek te maken. Dat is helemaal uit de klauwen gelopen.
We hebben een apart bedrijf moeten neerzetten, de Cookie Company, waar plaatgebak
wordt ontwikkeld en aangeleverd. Wij leveren nu aan partijen als café-restaurant Vertigo,
omdat zij de brownies van de Coffee Company willen verkopen.’

En dat onder de leiding van een ex-klusjesman.
Rick: ‘Hij is de motor van het hele verhaal. Hij is zichzelf nu aan het wegmanagen van de
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Cookie Company, omdat hij aan de slag wil met franchising van het gebak. Dit is dus een
duidelijk voorbeeld van de organische manier waarop wij ondernemen. Doordat wij nooit
een stappenplan hebben gehad, in de zin van: elk jaar maak je deze promotie en over drie
jaar ben je regiomanager, kon dit gebeuren. Wij wisten helemaal niet dat er een Cookie
Company zou komen, maar het feit dat er nu wekelijks twee en een half duizend dingen
worden gebakken, geeft aan dat er een duidelijke noodzaak is. Als je het hebt over een
organische research en development, dan gebeurt dat hier. En zo zijn er meer
voorbeelden.’

Ligt dat aan de bazen, aan hun manier van ondernemen?
Rick: ‘Ik denk dat het van deze tijd is.’
Dick: ‘Ik ben opgeleid in het modernisme van het lineaire denken: je staat hier en je moet
daarnaartoe, en dit zijn de middelen die je moet inzetten. Zo heb ik de theorie van Philip
Kottler moeten leren, de marketinggoeroe van de jaren zeventig. Kottler zegt: je hebt een
bedrijf, je hebt de vier p’s en als je de markt gaat analyseren op basis van segmenten dan
moeten die segmenten aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten uniform, substantieel en
bereikbaar zijn. Nou, als ik die theorie loslaat op de huidige maatschappij, dan kan aan
geen enkele van die voorwaarden worden voldaan. Want een individu, en daar richten wij
ons als ondernemers op, kun je niet in dergelijke mallen persen. Dus hoe ga je daar dan
mee om? Kortom, de theorieën van het lineaire denken zijn niet meer van toepassing. De
maatschappij gedraagt zich veel meer moleculair: heel veel moleculen bewegen door
elkaar en soms klitten ze samen. Je moet dus niet proberen de chaos te structureren. Je
moet gebruik maken van de chaos. Surf maar mee met de bewegingen die er zijn.’

Maakt je dat als ondernemer niet onzeker?
Rick: ‘Nee, je moet niet bang zijn voor het onbenoembare van de chaos. Ik schrik dus niet
als ik een van de winkels binnenstap en ze hebben het proces om ijskoffie te maken
veranderd en verbeterd. Daar moet ik niet van schrikken, daar moet ik blij van worden. Als
het tenminste het bedrijf ten goede komt.’

Kunnen jullie het grootste succes en de grootste misser in jullie persoonlijke
ondernemersgeschiedenis noemen?
Dick: ‘De grootste fout kan ik zo noemen: een medewerker in het bedrijf heeft
zestigduizend gulden gestolen.’

Wat was dan jullie fout?
Dick: ‘Wij zijn teveel uitgegaan van het goede in de mens.’
Rick: ‘Ik heb niet naar mijn intuïtie geluisterd. Toen wij met onze uitbreidingsstrategie
bezig waren en daardoor minder in de winkels waren, heb ik tegen de captain van de
betreffende winkel gezegd: let op die persoon. Omdat er iets niet goed voelde. Achteraf
sloeg ik mezelf voor mijn kop, omdat ik niet vanuit een pure gutfeeling had durven
handelen. Ik wist gewoon dat hij het gedaan had.’
Dick: ‘Daar hebben we een lange discussie over gehad. Want al heb je die verdenking, je
moet heel voorzichtig zijn. Stel je voor dat ie het niet heeft gedaan.’

Dit rekenen jullie jezelf aan als een persoonlijke fout?
Dick: ‘Ik vind het ons wel te verwijten dat wij te weinig naar onze intuïtie heben geluisterd,
maar ook te weinig controlesystemen hadden ingebouwd. Wij hadden teveel vertrouwd
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op blauwe ogen. We hebben onmiddelijk procedures veranderd en controles ingebouwd,
waardoor iets dergelijks niet meer in die grote mate kan gebeuren. 

Jullie zijn niet argwanender ten opzichte van je medemens geworden?
Dick: ‘Nee, want dan zijn we terug op het niveau van: waar liggen de stickers. Dan moet je
alles gaan controleren. En wij zijn geen controleurs, geen politieagenten. We moeten
mensen blijven vertrouwen, anders kun je niet meer werken.’
Rick: ‘Daarmee heb je ook ons grootste succes te pakken. Daardoor is die bedrijfscultuur
onstaan die dat stukje organische groei herbergt. Maar dat is dus niet een specifieke
gebeurtenis, dat is een proces.’
Dick: ‘Over dat organische proces heeft hij in het begin flink zitten doorzeuren.’
Rick: ‘Maar daardoor is het wel zo dat we in het weekeinde niet gek gebeld worden en dat
processen verbeterd worden. En vooral dat wij ons thuis blijven voelen in ons eigen
bedrijf. Dat is voor mij het grootste succes: binnen de groei die we hebben doorgemaakt,
hebben we toch dat gevoel kunnen vasthouden.’
Dick: ‘Het is een jongensboek.’

Hebben jullie je ondernemersbloed meegekregen van huis uit?
Dick: ‘Totaal niet. Mijn vader was verkeersvlieger, dus zeg maar buschauffeur.’
Rick: ‘Mijn vader was vuilnisman en vanaf dag 1 dat ik die kopieerwinkel ben begonnen
was hij niet alleen mijn grootste fan, maar ook mijn trouwste werknemer. Vanaf mijn 22ste
ben ik de werkgever van mijn vader geworden. Op dit moment staat hij beneden in te
pakken met Donar van de Cookie Company.’

Wat leuk!
Rick: ‘Ik heb geprobeerd het tegen te houden. Ik heb drie jaar iedere dag met hem
samengewerkt in de kopieerwinkel, maar wat betreft de Coffee Company had ik hem
uitgelegd dat het mij geen goed idee leek dat hij daar zou komen werken, want ik zat nu in
een compagnonschap en ben niet de enige die erover beslist. Maar er was geen
ontkomen aan, hahaha. Hij heeft het zo geflikt dat Donar hem heeft aangenomen voor de
Cookie Company. Opeens stond hij in de winkel in de Leidschestraat met zo’n T-shirt aan.
Ik zeg: wat doe jij hier. Ik werk hier, was het antwoord.’
Dick, grijnzend: ‘Daar was geen enkele discussie over mogelijk.’

Tot slot: wat is het leuke en vervelende aan ondernemen?
Rick: ‘Het leukste vind ik dat je je eigen kunstje doet. Ik doe iedere dag mijn eigen kunstje.
Ik bepaal wat ik moet doen, en dat vind ik een verworven vrijheid die onbeschrijflijk is. Er
is niemand die een stapel a heeft neergelegd waarvan ik stapel b moet maken. Dat vind ik
echt heerlijk. Moeilijk vind ik die schizofrenie te hanteren waarover ik al eerder sprak.
Vrijdagavond een doemscenario met Dick maken omdat de bank daarom vraagt en de
volgende dag de vrolijke Frans uithangen in de winkel. Je kunt je niet verschuilen.’
Dick: ‘Het lastige van ondernemen is dat je op verschillende borden tegelijk aan het
schaken bent. Telkens moet je van spel naar spel schakelen, want elk spel heeft zijn eigen
problematiek. Dat omschakelen tussen de lange en de korte termijn, dat doe je tien keer
op een dag en dat vind ik dodelijk vermoeiend. De prettige kant van ondernemen vind ik de
vrijheid om maandagmiddag mijn kinderen om drie uur van school te halen. Die vrijheid
heb ik en die neem ik dus.’
Rick: ‘Die vrijheid is voor mij het hoogste goed, maar ik heb wel moeite gehad ermee om te
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gaan.  Vroeger vond ik vanuit een soort schuldgevoel tegenover Dick of tegenover mezelf
dat ik om negen uur in de winkel moest zijn. Totdat ik me realiseerde dat ik mijn eigen
werkgever aan het spelen was.  Als je binnen je eigen onderneming vrijheid creëert waar
je zelf geen gebruik van maakt, ben je als ondernemer wel erg stom bezig. Die fout maak
ik niet meer.’ 
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4.3 Mark Dicks, Beter Bed: ‘ondernemen komt volgens mij voort

uit frustratie’

Mark Diks is de grondlegger en bestuursvoorzitter van Beter Bed Holding, een onder-
neming die in Nederland en diverse buitenlanden alles verkoopt wat met slapen te maken
heeft behalve slaappillen. Onder Beter Bed vallen warenhuizen, matrassen cash &
carry’s, babyslaapkamerwinkels en juniorwinkels. Tweeëntwintig jaar geleden legde Diks
met een beddenwinkel de basis in het Brabantse Uden.  
Diks is geen man van grote betogen. Op menige vraag antwoordt hij eenvoudig met ja of
nee. Alleen bij aandringen zegt hij wat meer, maar een stortvloed van woorden komt niet
uit zijn mond. Toch weet hij met weinig woorden veel te zeggen.

Heeft u uw ondernemersbloed van huis uit?
‘Dat heb ik. Mijn grootvader van moeders kant heeft ver voor de oorlog een koekfabriek
opgericht, de Slinger in Uden, heel bekend in Zuid-Nederland. Mijn grootvader van
vaderskant richtte in 1916 de meubelfabriek Dico op. Hij produceerde stalen meubelen,
schoolmeubeltjes en dergelijke. Mijn vader is later directeur geworden van Dico, maar hij
is geen ondernemerstype. Daarom denk ik dat dat ondernemersbloed een generatie heeft
overgeslagen.’

Wanneer begon het bij u te kriebelen?
‘Ik ben al heel jong voor mezelf begonnen, op mijn tweeëntwintigste. Dus Beter Bed
bestaat nu tweeëntwintig jaar. Het idee voor die zaak kwam in me op toen ik bij mijn vader
werkte en in Nederland allemaal kleine beddenzaken zag opkomen. Mijn idee was: als je
dat wat grootschaliger aanpakt, zal dat ongetwijfeld succes hebben. Dat was eigenlijk de
enige reden voor mij om zelfstandig te worden.’

Had u een beginkapitaal?
‘Ik kreeg van mijn vader wat centen, dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Zestigduizend
gulden. Dat was mijn basis en toen ben ik in Uden begonnen. Hier is ook nog steeds ons
hoofdkantoor gevestigd.

Verrichtte u vooraf nog enig onderzoek?
‘Het enige waar ik op terug kon vallen was de praktijk die ik bij Dico had opgedaan. Ik
begon gewoon met één winkel en dat was het. Niet meteen een warenhuis volgens de
Beter Bed-formule zoals die nu is, maar toch best wel groot vergeleken met de toenmalige
gemiddelde beddenspeciaalzaak. Dat ging lopen en zo bouwde ik de zaak verder uit. Van
een ging ik naar twee winkels en vervolgens drie en zo verder, tot aan de omvang die we
nu hebben. Beter Bed zit nu behalve in Nederland ook in Zwitserland, Duitsland,
Oostenrijk en Frankrijk.’

Hoe bereik je zo’n omvang? Had u dat van meet af aan gepland?
‘Ja, hoe gaat zoiets in zijn werk? Dat groeit en groeit, en dat groeit vaak harder dan je
denkt. Als je begint heb je er echt geen notie van dat het zo groot zal worden. Ik wist wel
wat ik in Nederland wilde bereiken, maar de eerste jaren denk je er niet aan om de grens
over te gaan. Sterker nog, in het begin ben ik zelfs Brabant niet uitgegaan. Ik had eerst
een stuk of zes, zeven winkels in Brabant en een paar in Noord-Nederland omdat daar
een vriend van mij woonde die ik dat wel toevertrouwde. Toen ik vier jaar bezig was
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bedacht ik dat het allemaal veel groter kon. Ik heb wel van meet af aan de visie gehad dat
je de Beter Bedformule in heel Europa kunt neerzetten. En als je eenmaal de eerste stap
over de grens hebt gezet gaat het automatisch verder.’

Automatisch?
‘In wezen is het heel simpel. Als je succes hebt in Frankrijk kijk je toch naar Spanje en als
je het goed doet in Denemarken kijk je toch naar Zweden en Noorwegen. Zo is Beter Bed
naar Duitsland gegaan en vervolgens naar Zwitserland en Oostenrijk. Als je Europees
denkt kun je dat nog heel lang uitbreiden. We hebben ongeveer 100 vestigingen in
Nederland, en dat wil zeggen dat we er in Duitsland vijfhonderd kwijt kunnen en in de rest
van Europa nog eens duizend. Dus aan de expansie komt voorlopig geen eind.’

Is dat een kwestie van moeten? Je kunt als ondernemer toch ook zeggen: het is mooi zo?
‘Nee, ik denk dat het voor iedereen in het bedrijf goed is als je je doelen stelt en iedereen
in dat succes laat meegenieten. Dus je gaat weer een nieuw land in, dat houdt de vaart
erin, dat houdt de trein in beweging, en dat is volgens mij heel belangrijk.’

Wil dat zeggen dat elke maand ergens een nieuwe vestiging open gaat?
‘Elke week. Ik weet al niet meer waar, dat hou ik niet meer bij. Misschien openen we er
deze week eentje in Mühlhausen of Straatsburg, ik heb geen idee. Ik zie elke maand een
overzicht van wat er weer is bij gekomen, maar ik hoef dat niet per week bij te houden.
Het is voor een ondernemer heel belangrijk dat hij niet in details verzandt. Ik zit hier voor
de strategie, en niet om te controleren of ze beneden een bedje goed uitleveren, of de
bodem erbij zit, al ken ik natuurlijk alle procedures. Maar daar zit ik hier niet voor. Ik zit
hier voor het grote geheel, de strategie. Ik wens me dan ook helemaal niet met details te
bemoeien. Dat er vandaag een winkel opengaat in de voorstad van Keulen is een detail.’

Wat zijn de grote lijnen voor de baas van Beter Bed?
‘De grote lijnen zijn: wat voor slaapcomfort verkoop je, naar welk land ga je en met wie ga
je in zee, hoe zet je dat op en hoe is dat qua structuur georganiseerd. De strategie is mijn
hoofdtaak. Een voorbeeld: een paar jaar geleden zag ik voor het eerst DFC, dat is een
soort drukverlagend schuim. Daar ga je op liggen en dan past dat zich aan jouw
lichaamstemperatuur en houding aan. Zo kom je mooi met een rechte rug te liggen. Dat
schuim werd in de medische wereld heel goed verkocht, omdat het ervoor zorgt dat je niet
doorligt en een perfecte ondersteuning krijgt. Ik dacht: als ik dat kan vertalen naar de
consument, en daarbij de relatie leg met de medische wereld, dan kan ik daar succes mee
boeken. Ik heb vervolgens het bedrijf in Denemarken dat dat schuim maakte gekocht en in
al mijn winkels geïmplementeerd. Dat is een buitengewoon succes geworden. Dat is het
enige waarmee ik me bezig moet houden.’

Constant innovatie plegen?
‘Constant. Maar ik pleeg geen innovatie om de innovatie. Je moet de markt volgen. Wij
kunnen de markt ook bewegen. Als je zoals wij een groot verkoopapparaat hebt en je
stopt veel guldens in marketing, dan beweeg je de markt, want dan kun je zeggen:
jongens, ga die DFC-matrassen kopen, want je slaapt er goed op, dat bewijzen al die grote
ziekenhuizen. Dat moet je goed communiceren met die consumenten en die gaan dan dat
bed kopen.’
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Dat betekent dat u een goed oog heeft voor bepaalde zaken, die u in relatie brengt met uw
eigen product?
‘Ja, als je over bedden spreekt mag je dat wel zeggen. Ik probeer nieuwe ontwikkelingen
altijd commercieel te vertalen naar het slaapgebeuren. Daar zit ik hier voor.’

Dat betekent ook veel reizen om overal rond te kijken?
‘Ja. Ik vind bijvoorbeeld dat je naar Amerika moet gaan om daar warenhuizen te
bezoeken, dat moet absoluut. Dan kom je vaak met leuke nieuwe dingen terug. Of ik ga
naar Londen of Milaan, you name it.’

Heeft u dat altijd zo bewust gedaan?
‘Neenee, absoluut niet. Vroeger ging ik met vakantie en dan kwam ik altijd wel met iets
goeds terug. Dan zag ik iets waarvan ik dacht: verrek, dat is het. Want ik heb mijn ogen
altijd open. Tegenwoordig zeg ik: ik ga twee dagen naar New York, lekker winkelen en
goed rondkijken. Maar dat doe ik niet dwangmatig, ik leg het mezelf niet op. Ik ben heel
vrij in mijn bewegingen en als ik het te bewust ga doen leg ik mezelf een rem op. Ik zeg
dus niet: het is juni, ik moet deze maand naar New York. Het kan best zijn dat er een jaar
voorbij gaat eer dat ik zeg: nou heb ik er zin in, nou zal ik maar weer eens gaan.’

En het  Beter Bed-product zelf, is dat ook constant aan veranderingen onderhevig?
‘Ik denk dat je er zeer voor moet waken dat je niet geantidateerd raakt. Daar ben ik heel
kritisch in. Ik ben veel kritischer dan de consument.’

Doet u dat allemaal zelf?
‘Nee, ik doe niks zelf, ik doe alles met een team. We discussiëren en dan komen we
bijvoorbeeld tot een nieuwe winkelpresentatie. Ik ga nog wel zelf de winkels in, al is dat
minder regelmatig dan vroeger. Maar nog elke week ben ik wel ergens in een winkel. Dan
vlieg ik bijvoorbeeld naar Zwitserland en bezoek effe op een dag tien winkels. Zo doe ik
dat ook in Frankrijk en Duitsland en Oostenrijk. Dat probeer ik minstens een dag in de
week te doen.’

Tien winkels op één dag?
‘Als je een eigen vliegtuig hebt is dat niet moeilijk. Anders gaat het niet.’

Wat is eigenlijk uw doel als ondernemer?
‘Dat is een goeie vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat je er uiteindelijk achter komt waar je
goed in bent en daar groei je dan in mee. Ook heel belangrijk is dat je ziet wat je zelf wel
en niet kunt. Wat je aan andere mensen moet overlaten en wat je zelf moet doen. Een echt
doel heb je dan niet.
Natuurlijk heb ik wel een drive, absoluut. Ik denk dat heel veel ondernemers die hebben.
Succesvolle mensen hebben die drive allemaal. Ik ben een heleboel ondernemers
tegengekomen en ze hebben allemaal drive, en dat is meteen het enige dat wij met elkaar
gemeen hebben. Er zijn slimmerikken bij en er zijn hele grote slimmerikken bij, er zijn ook
best wel dommerikken bij, maar ze hebben allemaal drive. Daarmee bedoel ik niet dat ze
een verhoging van de omzet willen halen. Nee, het is meer: ze willen presteren, ze willen
laten zien dat ze het kunnen.’
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Een persoonlijke drive?
‘Een persoonlijke drive. Ondernemen komt volgens mij voort uit een of andere frustratie.
Ondernemers zijn klein, kaal of ze konden niet goed leren, ik weet niet wat het is. En nu
gaat u mij vragen: wat is dan uw frustratie?

Wat is uw frustratie?
‘Ik zal u vertellen wat mijn frustratie is. Op de lagere school was ik heel erg goed, en
omdat ik uit een ondernemersfamilie kwam was ik het kroonprinsje van de familie. Ik was
de beste van de klas, ik was jeugdkampioen schaken. Ik was ook heel vlug in mijn doen en
denken, dat valt volwassenen natuurlijk op. Dan voel je als kind dat er op jou een grote
druk op je wordt gelegd. Mijn vader en grootvader hadden hier in Uden een fabriek met
vijfhonderd man personeel, zij waren de werkgevers van het kerkdorp zoals het toen was.
En omdat ik zo goed op school was, zei iedereen: dat wordt ie, dat wordt ie helemaal.
Maar op de middelbare school kwam dat er helemaal niet uit. Ik was helemáál niet goed,
ik kon helemaal niet leren. De zachte vakken gingen nog wel, in talen was ik redelijk, maar
wiskunde en andere exacte vakken, dat ging helemaal niet. Misschien was het een
gebrek aan interesse, ik weet het niet. 
Later heb ik er best veel over nagedacht: waarom ben ik zo gedreven, waar komt die drive
vandaan? Ziehier mijn verklaring. Ik denk dat mijn drive gebaseerd is op het feit dat ik het
destijds niet heb bewezen en later heb geschakeld: ik ga dat alsnog bewijzen. En ik ben er
honderd procent van overtuigd dat alle ondernemers die ik ben tegengekomen allemaal
hun eigen stukje frustratie hebben. Want in al die mensen herken ik die gedrevenheid.’

U heeft laten zien dat u volop talent had.
‘Blijkbaar zat dat talent er toch.’

Niet het talent van goed leren.
‘Absoluut niet.’

Dat heeft een ondernemer niet nodig?
‘Dat weet ik niet. Ik denk dat je kennis op een bepaald niveau wel goed kunt gebruiken,
maar die gedrevenheid vind ik belangrijker. Die staat voor mij bovenaan. Natuurlijk moet je
niet dom zijn, moet je goed kunnen denken en mensen goed kunnen inschatten, maar ik
heb ook hele domme mensen gezien die enorm rijk zijn geworden omdat ze succesvol in
zaken waren. Dan denk je: hoe is dat nou in hemelsnaam mogelijk. Door die drive. Met een
gemiddelde intelligentie kun je perfect leven, want als je daarbovenop nog een
buitengewone gedrevenheid hebt, dan red je het.’

En instinct?
‘Instinct kun je volgens mij ontwikkelen. Door dingen regelmatig verkeerd te doen en door
schade en schande wijs te worden. Ik heb veel dingen gedaan, dus heb ik ook veel dingen
verkeerd gedaan. Daar leer je van.’

Wat is de grootste fout waar u het meeste van heeft geleerd?
‘Voor mij is de grootste fout die een ondernemer kan maken het aannemen van de
verkeerde mensen en dat heb ik  diverse malen gedaan. Dat kost veel ergernis, en op den
duur kost je dat ook geld, want die mensen verdienen het niet voor jouw bedrijf. Als je een
goed instinct hebt ontwikkeld en je mensenkennis hebt aangescherpt, dan gaan er
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belletjes in je achterhoofd rinkelen. Dan weet je: daar moet ik niet mee in zee gaan.
Vroeger deed ik dat tegen beter weten toch, in mijn jeugdig enthousiasme of wat dan ook.
Daarom moet je naar je instinct luisteren. Dat is het in feite: dat instinct heb je al, maar in
de loop der jaren leer je daarnaar te luisteren. Vroeger dacht ik: ik probeer het toch met
die vent, ook al voelt het niet honderd procent goed. Dat doe ik dus niet meer.’

Kunt u nog meer van dergelijke ondernemerskenmerken noemen?
‘Een goede intuïtie hebben is ook heel belangrijk. Dat je voelt waar je achteraan moet
gaan en ook waar je geen energie aan moet besteden. Ik denk dat dat aangeboren is.’

Kun je dat niet aanleren?
‘Jullie willen het heel Nederland leren, geloof ik, maar dat kan niet. Volgens mij is
ondernemerschap aangeboren. In elk geval reageren alle ondernemers op dezelfde
manier op die ene frustratie die ze lang geleden hebben ervaren. Er zit ergens iets. Ze
moeten allemaal naar de psycholoog, haha. 
Ik denk dat ik het ondernemerstalent van mijn grootvader van moederskant heb, de man
van de koekfabriek. Ik heb hem vrij goed gekend en heb nogal wat gesprekken met hem
gehad.’

Vertelde hij over ondernemen, hoe leuk dat was?
‘Jazeker. En hij heeft mij verteld dat hij een ondernemer in mij zag. Hij had zestien
kleinkinderen, en er was er maar één waarvan hij zei: jij hebt het. En al die neefjes van mij
zijn allemaal intelligente mensen met prachtige banen, maar ondernemers zijn het niet.
Grootvader had het goed gezien.’

Gaf hij u ook tips?
‘Nauwelijks. Maar ik ben nooit vergeten dat hij tegen mij zei: luister, ik hoef het jou niet te
leren, want jij weet het al. Dat zei hij. En dan vroeg ik mezelf af: wat is dat dan, en ik vroeg
het ook aan hem. En dan antwoordde hij: ondervind dat nou maar zelf, dat is het beste. En
laat je hoofdzakelijk leiden door jezelf. Wat hij voor ogen had was dat ik het door schade
en schande zou leren. Dat vond hij blijkbaar de beste leerschool. Ik denk dat hij gelijk had.
Met vallen en opstaan leer je het.’

Dat vallen, houdt dat een keertje op? Of gaat het leerproces altijd maar door?
‘Dat houdt op. Je wordt steeds beter. Bij mij is het een jaar of drie geleden opgehouden.
Vanaf dat moment stopte ik geen geld meer in dingen en mensen die verkeerd waren.’

Is de blik dan door de jaren heen zo gescherpt?
‘Dat klinkt misschien aanmatigend, maar ik ben bang dat het zo is. En daar heb ik mijn
conclusies uit getrokken. Sindsdien heb ik geen dingen meer gedaan waar ik niet achter
stond of waar ik geen goed gevoel bij had. Of waarvan ik niet zeker wist dat ik er geld mee
kon verdienen. Het maakt niet uit wat andere mensen zeggen, daar trek ik me niks meer
van aan, helemaal niks. Niet meer. Vroeger wel natuurlijk. Vroeger liet ik me afleiden.’

Wanneer is dat voorgoed anders geworden?
‘In 1996, in dezelfde periode dat Beter Bed naar de beurs ging. Ik kreeg toen een hele
hoop geld waarmee ik een aantal participatiemaatschappijen heb opgericht, om
beginnende ondernemingen te steunen.’



De succesvolle ondernemer 73

Gaan dergelijke activiteiten niet ten koste van het leiden van Beter Bed?
‘Het leiden van Beter Bed kost mij geen energie. Als je daar alleen tactisch en strategisch
mee bezig bent, en je bemoeit je niet met de dagelijkse gang van zaken op wat voor
manier dan ook, kost je dat heel weinig tijd. Want strategieën zet je uit, en vervolgens
lopen je mensen langs dat pad. Dat controleer je dan aan alle kanten een beetje en
daarmee houdt het op.’

Hoeveel tijd besteedt u aan Beter Bed?
‘Anderhalve dag in de week, maximaal. De rest van de tijd ben ik nu met andere bedrijven
bezig. Dat vergt ook aandacht. En dat levert , als je het goed doet, veel geld op.’

Wat voor bedrijven zijn dat?
‘Een hele succesvolle is Versatel. Dat is nu een bedrijf met een beurswaarde van zes
m i l j a rd, maar dat is heel klein geweest. Daar heb ik behoorlijk mijn steentje aan bijgedragen.
Na de beursgang van Beter Bed zat ik met een grote zak geld en ik heb gedacht: wat
s p reekt de komende jaren nou tot de verbeelding. Destijds was dat nog het detacheren van
mensen en IT, twee jaar later was dat telecom. Het is helemaal niet moeilijk om dat te zien.
En verder hou ik me ook bezig met andere, niet commerciële zaken. Dat heeft te maken
met een zekere verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Vroeger had ik daar de tijd en
de centen niet voor, tegenwoordig wel. Vroeger hield het op met tienduizend gulden aan
Foster Parents, nu zet ik een onder meer een weeshuis op. Op een gegeven moment kom
je erachter dat je daar het geld voor hebt en dat je het ook leuk vindt om te doen. Volgens
mij doe ik het gewoon voor mezelf. Omdat je het zelf leuk vind, er plezier in hebt, en over
meer dan voldoende middelen beschikt om het te doen.’

Is Beter Bed minder belangrijk geworden in uw ondernemerschap?
‘Nee, want het is toch een stukje van mijn leven dat ik zelf heb opgericht. Maar ja, je hele
leven bestaat niet alleen uit het verkopen van bedden. Dat heb ik de afgelopen 22 jaar
gedaan, met succes, maar intussen heb ik mijn doelen verlegd. Ik ben niet iemand die tot
zijn honderdste in de bedden blijft. Daar ben ik veel te wispelturig en te beweeglijk voor,
dat is karakterologisch bepaald. Toen Beter Bed eenmaal een succes was, dacht ik: ik kan
veel meer. Ik heb meer capaciteiten, die ga ik eens uitbuiten.’

U heeft niet langer als persoonlijke drive, dat Beter Bed de grootste zaak van heel de wereld
moet worden?
‘Dat is mijn drive nooit geweest. Ik heb altijd maar één drive gehad en dat is: geld
verdienen. Voor mijzelf en voor mijn investeerders. Anders niks.’

Dus u had destijds iets heel anders kunnen gaan ondernemen?
‘Precies. Ik was nog heel jong, en ik had affiniteit met die branche, dus ik dacht: laat ik
daar maar eens mee beginnen.’

Uw drive is: geld verdienen, rijk worden?
‘Totdat je het bent. En als je het bent is het een middel om nog rijker te worden. Het is net
als met zeewater, hoe meer je ervan drinkt des te meer dorst je krijgt. Ik denk dat voor
iedere ondernemer de voornaamste drive geld is. Voor mij is het in elk geval zo. Als je
meer geld hebt ga je je doelen verleggen en je grenzen verleggen. Je kunt er andere
mensen mee helpen. En dan ga je weer van alles ondernemen.’
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Met andere woorden, die drive zit er nog steeds in. U zou ook kunnen zeggen: ik ga lekker
stoppen en.. 
‘Naar de Bahama’s? Moet u zich eens voorstellen: je hebt honderd of tweehonderd
miljoen op de bank staan. Daar moet je toch iets mee doen? Wist u dat ik hier op kantoor
alleen al zes man heb die alleen maar bezig zijn met het beleggen van mijn geld? En zo
doen de meeste ondernemers het. Ik ken niet zoveel ondernemers die hun zaak verkopen
en dan niks meer doen. Echte ondernemers die niks doen, die ken ik niet. Die roepen wel
dat ze niks meer doen, maar die zijn allemaal nog aan het wroeten en het zakendoen.’

Omdat ze nu eenmaal zo in elkaar zitten, bedoelt u?
‘Je kunt het niet aanleren, maar ik denk wel dat je het kunt stimuleren. Er zijn volgens mij
een hele hoop mensen die ondernemer zijn zonder dat ze dat zelf weten. Als je het goeie
in die mensen naar boven kunt halen. Dat zou denk ik het vervolg moeten zijn van dat
Nijenrode rapport.’

Zoals uw grootvader ooit tot u zei: je hebt het in je, haal het eruit.
‘Voor mij was dat absoluut een stimulans. Zeker omdat ik het mij niet bewust was.’

Uit het Nijenrode-onderzoek blijkt ook dat succesvolle ondernemers durf hoog aanslaan.
‘Ik vind lef belangrijk. Alleen denk ik dat echt ondernemende mensen dat niet als lef zien.
Er is lef voor nodig om je baan op te zeggen en voor jezelf te beginnen, maar ik ben
genoeg mensen tegengekomen die dat zonder met de ogen te knipperen hebben gedaan.
Je kunt zoiets het beste doen als je nog jong bent, want dan heb je weinig te verliezen. Als
je een gezin hebt en een hypotheek, dan is het lastiger.  
Voor mijzelf was er weinig risico destijds. Ik was pas tweeëntwintig, ik had geen gezin,
dat scheelt. De eer was wel belangrijk voor mij, ik vond dat ik moest slagen. Gek genoeg
heb ik nooit getwijfeld. Ik wist gewoon: dit kan ik. En ach, wat was het nou helemaal, een
winkel beginnen.
Ik heb nooit gevonden dat ik een risico nam door zelfstandig ondernemer te worden,
omdat ik voelde dat ik succes zou hebben. Ik bedoel, ik ging geen ijsco’s verkopen op de
Noordpool, in dat geval dan weet je immers zeker dat het niet gaat lukken. Je moet de
markt wel aanvoelen. Je ziet kansen liggen en die pak je. Je bezoekt beurzen en daar kom
je allerlei mensen tegen, je ziet invloeden uit het buitenland en daarop moet je reageren.
En zo wordt het in de loop der jaren allemaal heel vanzelfsprekend.’

Zoals u het vertelt klinkt ondernemen als een eentweedrietje.
‘Dat is het ook, tenminste voor mij.’

Heeft u nog wel passie voor Beter Bed?
‘Jawel, nog steeds. Ik heb nog altijd een hele hoop passie en affiniteit met de mensen die
hier werken.’

Het leek er daarnet een beetje op alsof u het wel zo’n beetje gezien heeft.
‘Neenee. Maar het punt is dat ik nooit zo fanatiek ben geweest, in de zin van dag en nacht
werken. Dat heb ik nooit gedaan, op de eerste jaren na, want dan ben je alleen en moet je
alles zelf doen. Maar na een paar jaar had ik goeie mensen om me heen, die hier nog
steeds werken. Zij hebben het eigenlijk voor mij gedaan. Daarvoor heb ik hen altijd goed
beloond en dus is iedereen gelukkig.
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Het ondernemen met Beter Bed heeft mij nooit meer gekost dan anderhalve dag per
week. Nooit. Ik geloof andere ondernemers ook niet die zeggen dat ze zo hard werken. Je
moet gewoon de goeie mensen aannemen. En ik ben heel vlug in de dingen die ik doe. ‘s
Morgen neem ik me voor wat ik moet doen. Ik heb een boekje, daar schrijf ik in wat ik die
dag moet doen, en dat heb ik in een half uur geregeld. De volgende morgen kijk ik wat ik
allemaal gedaan heb en dan is het hooguit nog even checken en controleren. Dat duurt
tien minuten en dan is het klaar. 
Vergaderingen duren bij mij altijd zeer kort. Een keer in de maand hebben wij een
vergadering die meer strategisch is, die duurt wat langer, maar alle andere vergaderingen
duren bij mij tien minuten. We zitten hier dan met een hele hoop mensen, met de agenda
erbij, en we zijn altijd zo klaar. Daar zijn ze nu aan gewend, maar in het begin dachten ze
dat ik gek was. Elk vogeltje zingt zoals ie gebekt is en voor mij is dit de manier. Mensen die
mij goed kennen hebben weleens tegen mij gezegd: als jij echt hard had gewerkt, wat had
je dan wel niet allemaal kunnen bereiken? Dan zeg ik altijd: niet veel meer dan nu.’

Hoe staat het met uw leidinggevend en communicatief vermogen?
‘Je moet wel een beetje communicatief zijn om je mensen te kunnen inspire ren. Je moet je
gedachten, ideeën, gevoelens kunnen overbrengen. Mij gaat dat makkelijk af. Ik kan mezelf
daarin oppeppen, mezelf inspire ren, en daarna kan ik iets zo vertellen dat ik het zelf geloof.
Dat breng je over op je mensen en dan gaan ze erv o o r. Dat heeft te maken met leidinggeven,
maar oorspronkelijk was ik helemaal geen goede leider. Dat leer je door het te doen.’

Wat heeft u geleerd?
‘Je moet je mensen laten weten waar je voor staat. En je moet ook andere dingen met je
medewerkers doen dan alleen werken. Eens met ze gaan eten of ze hier of daar een
weekeindje uitnodigen. Dat geldt met name voor het directieteam en het echelon
daaronder. Die mensen zijn mij toegedaan en loyaal, dat zijn vrienden van me, daar doe ik
regelmatig dingen mee. De samenwerking moet verder gaan dan een zakelijke band, dat
is voor honderd procent mijn overtuiging. Ik ga nooit met iemand in zee met wie het niet
persoonlijk klikt.’

U heeft een secretaresse voor halve dagen.
‘Ja, want de andere helft van de dag ben ik er niet, dus dan heeft het weinig zin dat ze hier
zit. Ik maak nooit afspraken, met niemand. Ik bel iemand op het moment dat ik ‘m nodig
heb. Dus mijn secretaresse komt nooit met een lijstje afspraken die zij voor mij heeft
gemaakt. Als er afspraken gemaakt moeten worden, maak ik die zelf. Ik weet van andere
ondernemers dat ze allemaal twee of drie secretaresses hebben en zeer druk bezet zijn in
hun afspraken. Maar als je van de ene vergadering in de andere rolt ben je tot niet veel in
staat, denk ik, want dan heb je je geest niet meer vrij. Mijn devies is: niet vergaderen,
alleen die ene keer in de maand. Ik ben erachter gekomen dat je mensen meer motiveert
door ze in de privésfeer op te bellen, bijvoorbeeld op zaterdagavond en dan heel even te
vragen hoe het loopt met dit of dat. Dat motiveert enorm en daarom doe ik het ook. Dat
kost me een paar minuten op een dag.
Dat klinkt misschien wel relaxed, maar als je diep in mijn hart kijkt is het niet allemaal zo
relaxed, want ik ben iemand die een hele hoop druk op mensen kan leggen. Er waren
mensen die met mij werkten die zich elke avond moesten laten masseren omdat de druk
hen anders te veel zou worden. Misschien wel omdat ik met mijn relaxte manier van
werken hen juist die druk opleg.’
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U hoeft zelf niet bij de masseur op tafel?
‘Nee, ik niet. Misschien zie ik er niet uit als een relaxte ondernemer omdat ik een rusteloze
figuur ben, die altijd maar heen en weer loopt terwijl ie praat. Toch ben ik best relaxed,
maar niet op de zaak. Hier  ben ik rusteloos, ik doe van alles en denk aan van alles. Dat
rusteloze komt omdat ik weinig tijd aan zaken wil besteden. Alles moet snel.’
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4.4 Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad ‘Het

ondernemersbloed blijft altijd stromen’

Frits Goldschmeding, aartsvader van het uitzendbedrijf Randstad, maakt korte metten met
de stelling van het Nijenrode-onderzoek dat er in het ondernemersleven een volwassen
fase zou bestaan. ‘Een ondernemer wordt nooit volwassen, die blijft altijd een beetje een
kind, hooguit een pubertje. Ik geloof er geen barst van dat een ondernemer op den duur
een soort manager wordt van een geconsolideerd bedrijf dat verder niet meer
expandeert. Dan is hij waarschijnlijk nooit ondernemer geweest. Want een ondernemer
zal altijd ondernemen. Hij verzint steeds iets anders.’
Goldschmeding weet nog dat hij in 1994 in een speech tot zijn management beloofde zich
een jaartje gedeisd te houden. ‘Ik zei dat we alleen maar dingen zouden uitvoeren die we
eerder hadden bedacht en dat ik dat jaar niks nieuws zou bedenken. Aan dat voornemen
heb ik geloof ik tot 2 januari vastgehouden, want toen kreeg ik alweer last van nieuwe
invallen. Zo zit een ondernemer namelijk in elkaar. Je ziet steeds weer mogelijkheden tot
verbetering. Je wilt iets bereiken, en groeien zit in onze organisatie ingebakken. Randstad
is nog veel te klein. Dat klinkt vreemd als je nummer drie op de wereldmarkt bent met
vijftien miljard omzet, maar de nummer 1, Adecco, is tweemaal zo groot. En de markt in
Europa biedt voor ons nog volop ruimte. Anderhalf tot twee procent van de Europese
bevolking werkt als uitzendkracht. Als we nagaan dat dat in Nederland vier procent is,
betekent dat dat wij in Europa nog twee tot drie keer zo groot kunnen worden. Dus niks
stabiliseren. Mijn opvolger, de huidige directeur Hans Zwarts, is ook met allerlei
experimenten bezig, dat getuigt van ondernemerschap. Ik heb tegen hem gezegd: zorg dat
je autonoom vijftien procent per jaar blijft groeien, dat is het minste wat je kunt doen.’
Goldschmeding zelf is twee jaar geleden teruggetreden als hoogste baas van de Randstad
Holding, en keerde na een jaar in retraite te zijn geweest terug als commissaris,
nadrukkelijk niet als president-commissaris. ‘Ik heb me een jaar nergens mee bemoeid, en
nu ik terug ben, ja, komen er natuurlijk nog weleens mensen bij je die vragen: Frits, hoe
heb je dat nou gedaan of heb je daar een mening over. Het ondernemersbloed blijft
stromen, dat gaat niet ineens kabbelen, en al helemaal niet stil staan.’

Heeft u dat ondernemersbloed geërfd, zat het in de familie?
‘Ik denk dat ik het van mijn grootouders heb. Mijn vaders vader was president directeur
van het familiebedrijf Goldschmeding anno 1875 of daaromtrent, dat deed in piano’s en
orgels. Mijn grootvader was constant bezig de zaak groter en bekender te maken. Hij ging
bijvoorbeeld naar Parijs en daar zag hij gaslampjes. Toen dacht ie: hee, als ik die nu eens
in mijn etalage in Amsterdam zet. Heel Amsterdam liep uit om de verlichte etalages van
Goldschmeding te zien. En toen de Raadhuisstraat in 1902 of 1903 werd aangelegd, zag hij
meteen zijn kans schoon. Hij pakte de architect Berlage bij de lurven en zei: jij moet nu
voor mij een groot pand gaan neerzetten waar ik de mensheid pas echt goed kan
ontvangen. Zo kreeg hij een van de mooiste zaken van Amsterdam. 
Hij reisde overal heen om nieuwe impulsen op te doen. In de Verenigde Staten zag hij het
trapharmonium en bedacht meteen dat heel veel klanten Gods lof wel zouden willen
zingen bij een trapharmonium van Goldschmeding. Maar omdat niemand daarvoor de
centjes had, is hij in het bestuur van woningstichting Patrimonium gekropen - daar zagen
ze hem graag komen - en zette vervolgens in elk huis een trapharmonium neer. Daarvoor
heeft hij het afbetalingssysteem uitgevonden, in keurig nette termijnen konden de mensen
hun harmonium in eigendom verwerven.’
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Is uw grootvader de uitvinder van het afbetalingssysteem?
‘Nou, dat systeem bestond natuurlijk al, maar hij heeft het toegepast voor zijn eigen
doeleinden. Ondernemers vinden weinig uit. Die zien iets en gebruiken het vervolgens. Je
kunt ook zeggen: ze jatten het, maar ze gebruiken iets dat er al is. Philips heeft ook de
gloeilamp niet uitgevonden en Unilever heeft het stukje zeep niet uitgevonden en Coca
Cola heeft het coladrankje niet uitgevonden, maar voor 1 dollar de formule gekocht. In
bijna alle ondernemersverhalen is het product waarmee de successen worden behaald al
aanwezig, maar de ondernemers nemen het risico om het grootschalig te maken, omdat
ze er iets in zien. Die visie maakt hen tot ondernemers.
Ik heb ook de uitzendkracht niet uitgevonden. Er bestond al een vorm van uitzending, maar
dat waren de type- en vertaalbureaus die af en toe een mevrouw uitzonden naar een
kantoor om typewerk te doen. Voor de oorlog was de schrijfmachine nog schaars en dan
vroeg een bedrijf om een mevrouw van zo’n bureau om wat te komen tijpen. Ik zag tijdens
mijn studie dat die vorm van uitzending een beetje begon te lopen en zag ook heel andere
mogelijkheden dan zo’n bureautje dat te hooi en te gras eens iemand uitzendt. Als
ondernemer maak je nieuwe combinaties van bestaande mogelijkheden en middelen. Je
zet processen in gang.
Mijn grootvader bedacht ook nieuwe vormen van marketing en reclame. Hij schakelde de
befaamde Johannes de Heer in om alle psalmen en gezangen te berijmen en daar kregen
de mensen die zo’n harmonium hadden les in, in de grote kelder onder het winkelpand aan
de Raadhuisstraat. En hij kocht in het groot blocnotes in, waar hij met grote letters op
zette Goldschmeding en muziek zijn identiek. Die verkocht hij aan scholen, net als
gummetjes waar dezelfde slogan op stond. Alle schoolkinderen kregen die kreet onder
ogen. Met dat soort middelen had hij op een gegeven moment vijftig procent van de markt
in Nederland in handen. Ik weet zeker, als grootvader in deze tijd had geleefd, had hij ook
allerlei creatieve wegen gevonden om zijn product te verkopen. Hij was zeer
ondernemend, zeker voor zijn tijd.’

Daarna heeft het ondernemerschap een generatie overgeslagen?
‘Dat heb je vaak. Kinderen lijken vaak meer op grootouders dan op hun ouders. Mijn vader
was met nog drie broers. Twee moesten in de zaak, mijn vader moest de handel in en
nummer vier moest dominee worden. Maar mijn vader was helemaal geen handelsman,
dat was meer een kamergeleerde die uiteindelijk bij de overheid is gaan werken. Hij heeft
aan de basis gestaan van werknemers- en werkgeversverenigingen. Dat soort dingen
was zijn hobby, ik beschouw hem als een intellectueel ondernemer.’

Wanneer bespeurde u bij uzelf de ondernemersdrang?
‘Ik heb eigenlijk mijn hele leven dingen ondernomen. Als kind al. Ik verzamelde postzegels
en ontdekte vrij snel dat je op de postzegelmarkt aardig kon verdienen, door de mensen
die daar handelden te kennen en te weten bij wie je moest inkopen en verkopen. Daar
hield ik een leuk grijpstuivertje aan over. En vlak voordat ik ging studeren ontdekte ik een
firma die demonstrateurs aan warenhuizen leverde. Ik ben naar die mensen gaan kijken,
naar hun praatjes gaan luisteren en heb gevraagd wat voor provisie ze kregen. Ik bedacht
dat ik ook wel zo’n plekje onder de roltrap wilde hebben, met een leuk artikel om te
demonstreren en twintig procent provisie. Dan zou ik mijn eigen studie kunnen financieren
en dat leek me wel aardig. Daar heb ik behoorlijk mee verdiend. Je moest gewoon een
goeie babbel houden en het maakte niet uit of je nou inlegzooltjes, kousen of speelgoed
verkocht. Het ging om het babbeltje. Ik vond wel dat het product goed en zijn prijs waard
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moest zijn. Het ging altijd om producten die op zichzelf goed waren, maar waar men het
gebruik niet van kende, dus dat moest je op een aardige manier uitleggen.’

En toen?
‘Een paar jaar later viel mijn oog op iets anders. Ik liep met een vriend langs een aantal
auto’s en het viel mij op dat alle banden waren afgesleten. In die tijd wilde iedereen een
autootje, maar bijna niemand kon het onderhoud betalen. Dus ben ik naar de firma
Sterband gegaan en heb voorgesteld om mensen aan te schrijven met een leuk foldertje
met een meneer erop die sprekend op de Wegenwacht leek. In dat foldertje moest staan
dat mensen hun banden gratis konden laten testen bij Sterband op de Amstel en dan
kregen ze ook gratis een remtest. Dat leverde aardig wat klanten op, maar er waren ook
mensen die niet gebruik maakten van het aanbod. Daar ging ik langs, en vertelde van het
aanbod. Daarmee bracht ik veel nieuwe klanten aan en ik kreeg vijftien procent op elke
verkochte band. Dat liep zo goed dat ik op de universiteit een aantal medestudenten heb
verzameld om hetzelfde werk te doen en daarover kreeg ik ook nog een percentage. Na
een tijdje zei Sterband dat ze dat net zo goed zelf konden organiseren. Dat was ook zo,
daar had ik juridisch misschien tegenin kunnen gaan, maar dat heb ik niet gedaan.’

En de studie ging intussen gewoon door?
‘Ik deed algemene economie, destijds kon je je nog niet specialiseren. Er stond acht jaar
voor die studie en ik heb het in zes jaar gedaan, dat was voor mij de uitdaging. Toen ik als
eerstejaars met een kale kop rondliep vertelde de studentendecaan dat er ooit iemand
was geweest die in zes jaar was afgestudeerd, maar dat je daarvoor gek of geniaal moest
zijn. Ik zal wel niet dom zijn, maar ik ben ook geen Einstein, en toch wilde ik sneller klaar
zijn. Dat betekende dat je de boel goed moet plannen. Zodat je goed kunt studeren, maar
ook alle feestjes meemaken en lid van het corps zijn. Een studie aanpakken is ook een
kwestie van ondernemen. Je zegt: dat wil ik bereiken en door dat goed te organiseren
bereik je dat ook.’

Hoe kwam u naderhand op het idee om een uitzendbureau op te zetten?
‘Dat gebeurde al tijdens mijn studie. Ik moest een scriptie schrijven over tijdelijk werk. Er
waren een aantal onderwerpen en daaruit koos ik bij toeval dat onderwerp. Zo kwam ik in
contact met die vertaal- en typebureaus en leerde ik dat het fenomeen ook in Frankrijk en
Amerika al bestond. Ik zag hoe die bureautjes werkten en bedacht dat dat vele malen
beter kon, en dat ik dat ging doen. Heel simpel, eigenlijk als experiment, en een beetje op
dezelfde manier zoals ik die schoenzooltjes en die autobanden aan de man had gebracht.
Na een jaar bleek er een piepkleine boterham in te zitten. Destijds had ik nog geen gezin
of niks.’

Ook geen beginkapitaal?
‘Dat was mijn eerste studiebeurs. Voor de eerste keer kreeg ik op grond van mijn
studieresultaten een beurs, 2400 gulden. Dat geld heb ik er in gestoken en daarnaast heb
ik her en der wat geld erbij geleend. Ik begon met een studievriend in 1960 en eind 1962,
begin 1963 studeerden we af, dus we hebben dat bedrijfje drie jaar lang gecombineerd
met de studie, de zaken deden we vanuit mijn studentenkamer. In 1962, ik was inmiddels
getrouwd, hebben we op de Koninginneweg een pandje gehuurd en daar iemand in gezet
die we tien procent van de winst toezegden. Want de laatste zeven maanden moesten we
alles op alles zetten in onze studie, en konden we dat bureautje er niet bij doen. Toen we
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waren afgestudeerd hebben we met die man gesproken. Het bureautje was zo’n beetje
doorgehobbeld, en om uit te breiden wilde hij typemachines en verbouwen en hij wilde
niet dat dat allemaal van zijn tantième afging. Daar kwamen we niet uit en dus is hij
vertrokken.’

U besloot de zaak in eigen hand te nemen.
‘Het is mijn geluk geweest dat die man vertrok, want ik stond op het punt om een andere
functie aan te nemen en twijfelde of ik met het bureau moest doorgaan of niet. Mijn
hoogleraren kenden die twijfels en ik ben bij een van hen nog op het matje geroepen. Hij
zei: ben je nou helemaal gek, we hebben jou niet opgeleid als ondernemer. Jij hoort te
gaan werken bij Berenschot of Philips of De Gruijter, maar jij gaat natuurlijk geen eigen
onderneming beginnen, dat is beneden je niveau. Dat was op zichzelf al een prikkel om te
zeggen: barst allemaal, ik zal jullie eens wat laten zien.’

En dat ging meteen goed?
‘Ik zat achter die kaartenbak en dacht: waarom heeft die man die combinatie niet gemaakt
en die persoon niet daarheen gestuurd enzovoort. Ik ben aan het bellen gegaan en een
maand later was de omzet verdubbeld. Maar we - die studievriend en ik - konden er nu
ook voor de volle honderd procent in, want de studie was achter de rug. En we legden niet
om half zes ons potloodje neer. Elke avond zaten we te praten en nieuwe dingen te
bedenken, te kijken hoe we tegen lage kosten het maximum eruit konden halen. En toen al
dachten we na over de kwaliteit van het eigen personeel, van de uitzendkrachten. We
bedachten ook manieren om zoveel mogelijk lawaai te maken voor zo weinig mogelijk
geld.
Ik heb veel dingen bedacht die eigenlijk heel simpel waren. Neem onze eerste
reclameuitingen. Veel meer dan de kleine rubrieksadvertenties kon je destijds niet
plaatsen. Ik bedacht dat Het Parool meer advertentieruimte kon verkopen als ik met wat
dikkere letters erin mocht staan. Destijds mocht je er alleen maar met kleine letters in.
Maar ik heb gezegd dat bij een grotere letter de krant dertig procent meer kon verkopen.
Mijn collega heeft dat voor elkaar gekregen en wij waren aldus het eerste bedrijf met
behoorlijke aandacht. Dan sloeg je de pagina op en zag Randstad staan, dat knalde er uit.
Een andere goedkope manier om de aandacht te trekken was kleine advertenties in
diapositief. Alleen Randstad met het telefoonnummer, maar dan wel een stuk of tien keer
op een pagina. En wat kreeg je dan? Andere bureaus zetten keurig een beschaafde
advertentie, met ‘typiste gevraagd’ of wat dan ook, en wat stond daar dan altijd boven?
Randstad met het telefoonnummer. En dan belden typistes daarheen, hahaha.’

De zaak ging zo voorspoedig dat u meerdere vestigingen opende. Inmiddels nam uw
medeoprichter afscheid. Waarom?
‘Hij had graag een bedrijf dat klein bleef, maar hij zag wel in dat Randstad niet klein kon
blijven en dus zijn we naar de notaris gegaan en hebben de zaak op een keurige manier
geregeld. Maar ik was allang niet meer alleen. Wij hadden vrij snel een clubje om ons
heen verzameld, allemaal studenten tegen wie wij hadden gezegd: als je toch een
bijbaantje moet hebben, kom die twintig uur dan hier werken. En dat deden ze. Een flink
aantal is blijven hangen en toen wij een man of dertien personeel hadden was de helft
academicus of academisch gevormd, die hadden dat papiertje nog net niet in hun zak.
Daar hebben we een hoop plezier van gehad en dat heeft zich tot op de dag van vandaag
doorgezet. Daarmee hebben we toen al een immense voorsprong opgebouwd, maar dat
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realiseerde ik me pas veel later. Want of het nu ging over reclame of administratie of
logistiek, wij kwamen in contact met allerlei bureaus die dat leuke clubje van jonge
academici van Randstad wel mochten en die ons graag van dienst waren. Zo gingen we in
zee met Total Design, het meest vooraanstaande bureau in de ontwerperswereld, we
kwamen bij Max Beauchez in Den Haag, het grootste pr-bureau, dat ons heeft
binnengeleid in de politieke wereld. En we deden zaken met Walther Thompson, het grote
reclamebureau. Het woord netwerken was in die tijd nog niet uitgevonden, maar wij
waren dus onze tijd ver vooruit. Wij waren lange tijd een controversieel bureau, want
uitzendwerk stond in een kwaad daglicht, en de overheid begreep het niet, en de
werkgevers niet en de vakbonden niet, maar al die goeie mensen van die grote bureaus
zetten in hun glanzende brochures dat ze ons als klant hadden en dat werkte wervend, wij
kregen steeds meer klanten. Inmiddels staan wij nu zelf op nummer acht van de
Nederlandse bedrijven waar jonge mensen het liefst willen werken en dat is natuurlijk niet
slecht. Het is van het grootste belang om altijd voldoende niveau binnen te halen. En als ik
nog even mag teruggrijpen op die zogeheten volwassen ondernemer, die niet veel meer
wil groeien. Wij moeten dus wel blijven groeien, ook om die jonge academici nieuwe
promotiekansen te bieden.’

Wat drijft de ondernemer Goldschmeding?  
‘Wat mij nog altijd verbaast is dat het geld op straat ligt en dat mensen het gewoon laten
liggen. Dan denk ik, en dat denkt elke ondernemer: waarom raap je dat nou niet op? Elke
ondernemer zal dat geld zien liggen en oprapen. Ik heb dat echter nooit gedaan omdat ik
dan nog meer geld zou kunnen verdienen. Dat zie ik weleens om me heen, maar dat vind ik
geen echte ondernemers. Je moet natuurlijk geen verlies maken, maar je werkt niet voor
het geld. Mensen die dat wel doen, die meteen een tweede huis in Frankrijk kopen of een
eigen vliegtuigje of wat dan ook, die heb ik er allemaal aan zien gaan. Je kunt het je
misschien wel permitteren, maar wij hebben de winst elke keer weer terug in het bedrijf
gestopt.’

Maar men mag toch wel prettig van de verdiensten leven?
‘Jawel, maar het punt is, het hoeft niet zo extravagant. Ik kan geen twee dassen tegelijk
dragen, of in twee auto’s tegelijk rijden. Ikzelf heb niet te klagen, buiten de
Randstadaandelen heb ik nog wel enig geld waarvan ik tot ik honderd jaar oud ben nog
heel plezierig kan doorakkeren, maar als je het heel zuiver beschouwt is dat geld eigenlijk
ook niet van mij, maar van een ander. Winst vind ik een boekhoudkundige fout. Als je je
macht niet gebruikt om leveranciers uit te buiten, je personeel niet het vel over de neus
haalt, en met alle partijen waarmee je te maken hebt een redelijke verdeling tot stand
brengt, dan hou je winst over en die is bestemd om in de toekomst een beter product te
maken of als reserve te dienen voor een slechte tijd. Dus niemand kan zeggen: dat geld
komt mij toe. Dat de Nederlandse wetgeving heeft bedacht dat de aandeelhouders dat
moeten krijgen, allemaal fantastisch, maar ik beschouw de winst als zijnde van niemand,
en ik ben echt geen communist. Ik vind dat de vakbonden veel meer lawaai hadden
moeten maken toen Unilever zestien miljard aan de aandeelhouders gaf. Dat geld had
hooguit voor een stukkie naar hen toe gemoeten. Ik vind zoiets sociaal slecht en als het
niet sociaal is, en ook niet economisch, dan klopt het niet. Ze hadden hun prijzen kunnen
verlagen, of het geld in hun laboratoria stoppen of een pr-campagne opzetten, maar je
centen teruggeven aan de aandeelhouders, dat doe je niet.’
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Gebeurt dat bij Randstad ook niet?
‘De aandeelhouder krijgt veertig procent van de winst, dat is afgesproken en daar is men
tevreden mee. Maar dan moet je natuurlijk ook blijven groeien, en hoofdzakelijk
autonoom.’

Laten we eens een paar kwalificaties opnoemen die volgens het onderzoek van Nyenrode
belangrijk zijn voor succesvol ondernemerschap. Hard werken?
‘Ja, dat klopt, maar een ondernemer moet niet overdadig hard werken. Als ik van een
ondernemer hoor dat ie tachtig uur per week werkt, dan heeft ie de boel niet goed
georganiseerd en is ie minstens twintig uur niet productief. En je moet er ook voor zorgen
dat je je gezin niet verwaarloost. Als ik mijn  thuisfront afbrandt, ben ik ook zakelijk niet
goed bezig.’

Kunt u zelf nog wat kwalificaties noemen? 
‘Ondernemerschap valt niet samen te vatten in een of twee steekwoorden. Er zijn allerlei
goeroes die daar dikke boeken over hebben geschreven, maar die bevatten voor negentig
procent lucht. Ondernemen is een complete instelling. Dat raakt je sociale leven, je
economische leven, je bioritme, alles. Je hebt alles aan te slepen wat je hebt, je moet je
compleet entledigen om uiteindelijk je doel te bereiken.’

Doorzettingsvermogen.
‘Jazeker. En daarom moet je tegenwind hebben. Ik heb begrepen dat dit interview een
onderdeel is van een initiatief van het ministerie van Economische Zaken om
ondernemerschap te stimuleren, maar laten ze alsjeblieft ondernemers niet gaan
doodknuffelen. Meer aandacht voor het ondernemerschap in het onderwijs vind ik prima,
maar een ondernemer vindt zijn weg toch wel. Tegenstand is heel gezond.  Als je een
steen op een kokospalm legt krijg je een lekkere dikke boom.Wij zijn door Sociale Zaken
gepest tot in het oneindige, en wat was het gevolg? Wij als Algemene Bond
Uitzendbureaus vielen elkaar huilend in de armen: nou zullen we het volk eens laten zien
wat wij kunnen en waarvoor wij staan. En bij het publiek was er geen krummeltje kritiek
op de uitzendbureaus, integendeel, dat publiek wist ons heel goed te vinden. En daarom
hebben wij in Nederland ook zo’n hoog percentage qua uitzendkrachten bereikt. Dat komt
juist door die tegenkrachten, doordat we zo gepest en getreiterd werden. 
Want wat deed Randstad als marktleider? Wij gaven onze kleinere collega’s onze
computerprogramma’s, omdat ze absoluut geen fouten mochten maken in hun
loonadministratie. Als er een fout ontdekt zou worden, zou de overheid meteen roepen:
die uitzendbureaus doen maar raak. En dat zou dan weer terugslaan op Randstad. We
leerden hen ook betere reclame te maken en vooral geen reclameboodschappen te
verkondigen die ze niet konden waarmaken. Zo trokken we het algemene niveau omhoog.
Daarmee pestten we ook onze eigen medewerkers, want die moesten elke keer een
stapje voor de anderen uit. En doordat het algemeen niveau van de branche hoger werd,
deden steeds meer bedrijven een beroep op ons. Wij waren ook de eerste
uitzendorganisatie die met een CAO kwam, de instanties die ons niet zagen zitten konden
daar niet onderuit.’

Een ondernemer moet dus ook strategisch en creatief zijn.
‘En je moet het je mensen moeilijk maken. Een voetbaltrainer moet het zijn keeper zo
moeilijk mogelijk maken, de moeilijkste ballen op hem af laten schieten en die moet ie
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allemaal houden. De trainer moet zijn spelers stijf schelden om ze tot hoger niveau te
brengen. Maar als de wedstrijd daar is en de keeper laat er een door, dan moet de trainer
hem helpen erbovenop te komen. Want fouten mogen gemaakt worden. Maar totdat de
keeper moet optreden heeft de trainer er alles aan gedaan om de perfectie erin te krijgen.
Met harde hand.’

De ondernemer moet zo ook naar zijn eigen mensen optreden?
‘Ja, want als ze dan bij een klant staan of bij een uitzendkracht, moeten ze het zelf
aankunnen. En de ondernemer moet zelf ook in training blijven.’

Moet hij het hardste werken van allemaal?
‘Mmmm, nee, hij moet proberen anderen hard te laten werken en wel zodanig dat ze daar
ook nog lol in hebben. Belangrijk daarbij is dat ze zelf het resultaat zien van hun
inspanningen. Dat is de grote makke van een baliemedewerkster van een grote bank. Dat
arme kind kan nog zo vriendelijk en hartelijk zijn en alle service van de wereld geven, ze
ziet geen resultaat. Dat stimuleert niet. Bij ons zien alle medewerkers het resultaat. Daar
moet je systemen voor bedenken, om ook in een groot bedrijf je mensen te laten zien dat
het zinvol is wat ze doen. Dat moet je dus liefst heel direct communiceren.’

Hoe gebeurt dat bij Randstad?
‘Jaren geleden heb ik al ingevoerd dat elke vrijdagavond de vestigingsmanager de
resultaten van de week doorbelt aan zijn districtsmanager. Die babbelt dat dan even door,
van goh, dat is mooi, hoe komt dat, ja mooie grote order, blablabla. En de districtsmanager
belt die cijfers vervolgens zelf door aan zijn directeur en de directeur geeft dat weer door
aan het hoofdkantoor. Dat liep al een tijdje en toen zei iemand hier tegen mij: Frits, moet je
luisteren, we hebben nu computers en daarop kunnen we elke week keurig netjes de
percentages optellen, wat jij hebt bedacht is boekhoudkundig niet juist en wie controleert
dat allemaal? Ik zei: ach joh, de fouten die misschien worden gemaakt beslaan minder dan
een procent per week, dus dat is van geen belang. Wat veel belangrijker is dat als ik de
cijfers hier krijg, weet ik dat in alle twaalf landen waar we zitten, elke vestigingsmanager
vrijdagavond contact heeft gehad met zijn baas en die met zijn baas enzovoort. Daar is die
week dus minstens 1 contact tussen al die mensen geweest. En daar gaat het mij om. Dat
persoonlijk contact vergroot de betrokkenheid bij de resultaten.’

Hoe persoonlijk bleef uw betrokkenheid, naarmate het bedrijf groter werd?
‘O, daar heb ik wel wat voorbeelden van. Ik heb me bijvoorbeeld altijd heel intensief
bemoeid met de eigen huisstijl, met de reclame, tot en met welk lettertype en welke
fotomodellen we gebruikten. En we hebben op een gegeven moment onze eigen code of
conduct neergelegd. Dat is absoluut een beheersmiddel dat voor ons zeer belangrijk is
geweest, omdat daardoor alle medewerkers, of ze nou in Atlanta zitten, of in München of
Den Helder of in Nice, weten waar ze aan toe zijn: hier staat het bedrijf voor. Daardoor
krijg je eenheid in denken en doen. Ik heb wel te horen gekregen: al die meiden van jullie
lijken op elkaar, of ik nou in Parijs binnenloop of in Amersfoort. Maar hoe krijg je dat voor
elkaar? Dat is niet een kwestie van een paar regeltjes laten opschrijven, nee, als directie
ga je met elkaar desnoods op de vuist, en je gaat het hele bedrijf door, omdat je precies de
juiste formulering wilt vinden. Het is van groot belang dat zoiets recht uit het hart komt van
degenen aan de top, dat die top daarnaar handelt en dat elke medewerker jou daarop kan
aanspreken. Een bedrijf is natuurlijk geen democratie, maar je moet wel luisteren naar je
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mensen, naar de hele organisatie. Daarin vind je die gemeenschappelijke taal. Zodat
iemand die ergens met een klant zit nooit hoeft te bellen naar de top van: hoe zat het ook
alweer. Nee, die weet het zelf en handelt daarnaar.’

Mag de baas zelf fouten maken?
‘En die heeft ie gemaakt ook. Een cruciale was in Duitsland. Daar kan ik nu rustig over praten
omdat het er nu heel goed gaat. Wij hebben de grote fout gemaakt in Duitsland niet met één
vestiging te beginnen, maar met tien tegelijk. Omdat we dachten: een volgende vestiging is
maar één telefoonnummer ver, maar daar hebben we ons op verkeken, de afstanden zijn
daar toch een stuk groter dan hier. In Nederland hadden we notabene geleerd dat je als een
olievlek moet uitbreiden en dat hebben we ook gedaan, tegenwoordig noemen ze dat het
waterlelieprincipe, alle nieuwe knoppen zijn nieuwe vestigingen en je kunt ook een plant
d o o rmidden snijden en verd e rop planten, want dan is het nog van dezelfde familiestam. Dat
is iets psychologisch. De vestigingen die het verst van het hoofdkantoor af liggen moet je
meer aandacht geven dan die dichterbij liggen, dus Groningen, Te rneuzen en Maastricht
krijgen dat beetje extra aandacht. In Duitsland hebben we ons op dat effect verkeken, en
v e rder hebben we ons verkeken op de ingewikkelde Duitse wetgeving. Kortom, de spro n g
was gewoon te groot en te snel, en we bestreken te veel gebieden ineens. In België hebben
we eerst in Brussel een heel groot marktaandeel verw o rven met uitsluitend uitzendwerk op
administratief gebied, en hoe de directeur daar ook pleitte om snel met andere disciplines te
beginnen, we hebben volgehouden: nee, eerst moet Brussel groot zijn en dan is het
misschien nog verstandiger om eerst nog iets in Luik op te zetten en in Antwerpen en andere
g rote steden en daarna pas op industrieel gebied actief te worden. 
Dat hebben we in Duitsland niet gedaan, dus we begonnen een schoonmaakbedrijf en we
gingen in zee met bedrijven die daar dicht tegenaan lagen. Terwijl ik notabene als student
in mijn eigen scriptie had geschreven: schoenmaker hou je bij je leest. In plaats van
doorgaan waar we goed in waren gingen we iets heel anders doen. Dat heeft ons vijftien
jaar de winst gekost.’

Was het dan niet mogelijk de boel te sluiten en te zeggen: over tien jaar proberen we het nog
een keer?
‘Dat hebben we in Engeland wel gedaan, daar hadden we dezelfde fout gemaakt. Maar in
Duitsland hebben we daarbovenop echt een knal van een fout gemaakt, door de mensen
over te nemen van een fabriek waar onderdelen van boortorens werden gemaakt en die
failliet was gegaan. Dat waren allemaal perfecte technische vakmensen, waarvan wij
dachten, hahaha, die gaan we lekker overal heen zenden. Maar wij waren niet thuis in de
staalmarkt en de betreffende vaklui hadden daar al van vader op zoon gewerkt, die waren
nog geen vijf kilometer van die plek weg te branden, laat staan bereid nog verder
uitgezonden te worden. Dus daar hebben we verlies op verlies gestapeld, en dat heeft ons
een kapitaal gekost. Dat reken ik mezelf toe als een persoonlijke fout. Daar leer je van: zo
doen we dat nooit meer.’

En met welke stap heeft u het grootste succes behaald?
‘Dat was met de laagconjunctuur van 1982. De economie donderde toen volledig in elkaar.
In augustus van dat jaar heb ik gezegd: laten we direct beginnen met mensen aannemen.
Dat lijkt tegengesteld aan de ontwikkeling die de economie doormaakt, maar ik had reden
om die stap te zetten. In de 38 jaar dat ik heb gewerkt heb ik zeven keer dezelfde
golfbeweging gezien: op een gegeven moment is er een opleving in de economie en dan is
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er ook een opleving in de werkgelegenheid en de werkloosheid zakt terug. Ik had al lang
geleden geconstateerd dat een dergelijke golfbeweging begint in de Verenigde Staten,
daarna overwaait naar Engeland en vervolgens naar het vasteland van Europa gaat. Eerst
naar Frankrijk, dan naar België en vervolgens naar Duitsland. Als je dat ziet aankomen
dan moet je wat doen. Hier in huis werd gezegd: stel dat er nu eens niet gebeurt wat jij
voorspelt. Ik heb gezegd dat we dat risico toch moesten nemen. 
Om het voorbeeld te geven ben ik naar twee vestigingen in de regio gegaan en heb
gezegd: wij gaan hier de omzet verdubbelen en dat doen we in een paar maanden tijd. En
in die tijd zat de economie echt in een fors dal. En die vestigingen schoten vervolgens als
een meteoor omhoog in hun omzet. Nog steeds zijn er statistici, ook hier in huis, die
zeggen: dat was toeval of dat komt omdat jij je daar persoonlijk mee bemoeid hebt. Ik kan
het ook niet bewijzen, maar ik zeg dat het komt omdat ik die golfbewegingen herkende en
daar op had geanticipeerd. We hebben tussen 1982 en 1989 een sprong gemaakt van tien
procent marktaandeel, dus we zijn in die tijd verdrie- of verviervoudigd. Sommige jaren
groeiden we veertig tot vijftig procent, omdat we voorliepen op de concurrent. Als ik had
afgewacht of in mijn schulp was gekropen was er niets gebeurd.’

Omdat u die beweging kende en zei: nu gaan we daar op reageren.
‘Juist, en dat is in 1992 en 1993 ook weer gebeurd en ook vanaf 1992 zijn wij qua
marktaandeel van 32% naar 40% gegaan.’

Hoe heeft u die vestigingen precies aangestuurd?
‘Dat waren de vestigingen Zwolle en Apeldoorn. Ik had van te voren bedacht dat we
vandaaruit niet op de grote klanten moesten mikken, maar op het midden en kleinbedrijf.
In de ene vestiging hebben we heel intensief een uitgezocht aantal middelgrote bedrijven
bezocht en in Zwolle deden we het veel uitgebreider en minder intensief. Ik wilde kijken
welke aanpak het meeste succes zou behalen, want de beide office managers waren van
gelijke kwaliteit. Toch bleek het succes in beide vestigingen even groot. We zijn een
avondje bij elkaar gaan zitten en die twee office managers vonden dat ze allebei de juiste
aanpak hadden gehad, omdat ze allebei succes hadden behaald. Mijn conclusie was dat
ze geen van tweeën gelijk hadden. Want als de een met een uitgebreide campagne
succes heeft en de ander met een intensieve, dan moet je het vervolgens én uitgebreid én
intensief gaan aanpakken. Hebben we daar gedaan en de omzet vertienvoudigde. Daarna
ben ik naar een vestiging in het zuiden gegaan om te kijken of ik die spirit ook kon
overdragen op anderen, en het bleek overdraagbaar. Daarna hebben wij die manier van
werken, later de Actie Klassiek genoemd, over heel Nederland uitgerold.’

Hoe belangrijk is het dat de baas zich persoonlijk met de werkvloer bemoeit?
‘Dat werkt in elk geval zeer stimulerend. Ik zal je nog een mooi voorbeeld geven. Op
zekere dag loop ik hier naar beneden, naar de zevende verdieping, waar de debiteuren
zitten. Ik vraag: jongens, hoeveel mensen betalen er binnen zes weken? Dat was pak ‘m
beet negentig procent. Ik zeg: ik zet er een fles sherry op voor alle mensen van de
afdeling, dat jullie met zijn vijftienen het niet voor elkaar krijgen dat het 91% wordt. Die
uitdaging hebben ze aangenomen en we hebben een datum bepaald. En natuurlijk werd
het 91%. Daarna heb ik gezegd: nog verder omhoog kan het volgens mij niet. En zij: ja hoor,
wij willen nog wel een keer een geintje. Weer heb ik vijftien flessen verloren. Maar het
ging natuurlijk niet om die sherry, het ging om de aandacht van de grote baas. Daarmee
wil ik maar zeggen: dat je ook op je debiteurenafdeling kunt ondernemen.’
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Kun je ondernemen aanleren?
‘Ja hoor, dat kun je aanleren. Ga maar op een vestiging kijken, overal hebben wij
ondernemers die dezelfde gedrevenheid hebben. Wij hebben twaalfduizend medewerkers
waarvan ik zonder overdrijving kan zeggen dat er zevenduizend ondernemers bij zitten.’

Kun je visie en instinct aanleren?
‘Niet iedereen, maar in elk geval veel meer mensen dan weleens wordt gedacht.’

Heeft u in uw ondernemersloopbaan nog veel aan uw studie economie gehad?
‘Jazeker! Op elk onderdeel heb ik profijt gehad van mijn studie. Alles wat ik in die zes jaar
heb geleerd heb ik op de een of andere manier kunnen toepassen in mijn werk. Wat ik
vertelde van die voorspelling van die werkloosheidsgolven en opvolgende
oplevingsgolven, valt met allerlei wiskundige sommen waar ik je niet mee lastig wil vallen,
te onderbouwen. Daarom ben ik nu ook in de slag met Nijenrode en de Erasmus
Universiteit om een wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor die vermoedens van
mij dat er van die cyclische bewegingen zijn die geografisch bepaald zijn. Randstad
beschikt inmiddels over een schat aan gegevens over de arbeidsmarkt, tot en met de
postcode van mensen aan toe, daar zou je prachtige dingen mee kunnen doen. Je zou
kunnen vaststellen dat een bepaalde functie in een bepaald gebied of bepaalde tijd zeer
gewild is, daar kun je van alles mee doen. Of dat er behoefte komt aan een bepaald soort
werk in een regio. Dat levert allemaal gegevens op waar het Nationaal Planbureau en de
OESO hun vingers bij aflikken. 
Met dat soort dingen hou ik me tegenwoordig bezig. En ik ben ook voorzitter geworden
van de Stichting Maatschappij en Onderneming, daarmee gaan we een aantal heel leuke
dingen doen, en ik ben commissaris geworden bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in
Amsterdam. Oud-directeur Hazelhoff van de ABN Amro zei tegen mij: laten we dat samen
gaan aanpakken, daar valt iets te doen. En het gekke is, het lukt. De medewerkers van het
GVB beginnen trots te worden op hun werk, maar helaas nog niet allemaal. Directeur
Testa wil zijn mensen beter bij het werk betrekken, door verantwoordelijkheden per
tramlijn vast te leggen. Soms gebruikt hij harde taal, maar ook worden er van tijd tot tijd
mensen in het zonnetje gezet. En het werkt. Ik vind het enig daar mijn steentje aan bij te
dragen.’

Het is duidelijk dat u niet rustig achterover zit en gaat terugkijken op uw carrière.
‘Nee, natuurlijk niet. Ik blijf gewoon lekker bezig. En het leuke is, ik ben nu van alles aan
het ondernemen wat mij geen stuiver oplevert. Maar dat maakt me ook niet zo gek veel
uit. Mij gaat het om de lol om dingen te bereiken. Ik heb in feite nooit anders gedaan.’
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4.5 Ilonka Jankovich, Legal Flexforce:

‘ondernemers moeten luisteren naar hun intuitie’

Ilonka Jankovich komt uit een echte ondernemersfamilie. Haar vader is ondernemer - hij
zette een bedrijf op voor toegepaste elektronica, dat inmiddels aan de beurs is genoteerd
- haar broer is ondernemer, haar zus is ondernemer. ‘En in de voorgaande generatie zaten
ook allemaal ondernemers. Dus het zit in het bloed.’ 
Zelf begon zij haar werkzame leven als advocate bij het internationale advocatenkantoor
Clifford Chance. Eerst in Amsterdam, later in Engeland en Edinburgh, alles bijeen zes jaar
lang. Voor die werkgever zette ze een Hongaarse vestiging op. ‘Dat is natuurlijk ook
ondernemerschap. Iemand op het Londense kantoor vroeg me: heb je zin om naar
Hongarije te gaan en ik heb niet eens gevraagd waarom. Ik ben half Hongaars dus ik zei
ja, dat lijkt me  leuk. Vervolgens werd ik bij een paar Hongaarse advocaten in een kamer
gezet en ben ik gaan kijken wat er mogelijk was.’

Was dat je eerste persoonlijke ervaring met ondernemen? 
‘Nou, het was wel zo dat ik als kind al rare dingen verzon en verkocht. Al heel jong maakte
ik met mijn broer fotolijstjes met een figuurzaag en die lijstjes beschilderden we en
plakten er dan ansichtkaarten achter. Die verkochten we aan de buren.’

Had je voor een speciale richting in de advocatuur gekozen?
‘Ondernemingsrecht. Dat betreft dus overnames, fusies en reorganisaties. Dat - en ook
grote privatiseringsprojecten - heb ik zes jaar bij Clifford Chance gedaan. Daarna ben ik
een eigen kantoor begonnen. Bij Clifford Chance trad ik op voor banken en grote
bedrijven, en met mijn eigen kantoor ben ik aan de andere kant gaan zitten: daar waren
mijn cliënten vooral directeuren en grootaandeelhouders. Die verkochten bijvoorbeeld
hun bedrijf of gingen met een ander bedrijf samenwerken. Het aardige van dat werk vond
ik dat ik me heel goed kon inleven in die ondernemers - daarom kreeg ik dat werk
natuurllijk ook. Die ondernemers hebben dat bedrijf zelf opgebouwd, dat is hun hele leven,
en daaraan zijn ze zo verknocht dat ze er moeilijk afstand van kunnen doen. Dat hele
proces van zo’n verkoop is veel meer een psychologisch dan een financieel verhaal. Het
gaat hen helemaal niet om het grote bedrag dat ze krijgen. Dat bedrag is natuurlijk een
heel plezierige kroon op hun werk, maar het gaat bij al die ondernemers vooral om
datgene wat ze in twintig, dertig jaar hebben opgebouwd. Juist die menselijke, die
psychologische kant vond ik het interessantste gedeelte van mijn werk, niet zozeer het
juridische. Vandaar dat ik op het idee ben gekomen van Legal Flexforce, want dit bedrijf is
voortgekomen uit de veel bredere interesse dan puur de juridische.’
Ze weet nog het moment dat ze, nu dik drie jaar geleden, het idee kreeg voor dit bureau
voor detachering en werving & selectie voor juristen. ‘ Ik was bij een cliënt, een
softwareproducent in de buurt van Utrecht en die had een detacheringsbureau voor
automatiseringsdeskundigen opgezet. Ik deed daarvan de juridische kant en al doende
viel mij in: het is een heel goed idee om zoiets ook voor juristen op te zetten. Je kunt er
juristen meer carrièremogegelijkheden mee bieden, of het nu om een vaste functie gaat of
om een interimfunctie. Ik besloot als intermediair te gaan fungeren tussen juristen en
opdrachtgevers en op die manier juristen meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.’

Wist je of er überhaupt een markt voor was?
‘Ik werkte toen tien jaar in de juridische sector en had het gevoel dat daar een enorme
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markt voor was. Daarin stond ik trouwens nagenoeg helemaal alleen. Iedereen met wie ik
erover sprak had allerlei kanttekeningen en vooral bezwaren: het is zo’n conventionele
markt, bedrijven en advocatenkantoren staan er niet voor open en hebben helemaal geen
behoefte aan interimjuristen. Terwijl ik zelf absoluut geloofde dat die trend eraan zat te
komen. Precies zoals is gebeurd.’
Op 1 februari 1997 begon zij haar bedrijf Legal FlexForce, dat inmiddels vleugels heeft
gekregen. Legal FlexForce beschikt over een bestand van vijfduizend juristen, over
vijfentwintig vaste medewerkers, over een stevig uitdijende portefeuille opdrachtgevers
en een fraai hoofdkwartier in een oud pand in Amsterdam-Zuid. Dit najaar wordt de
tweede vestiging in Eindhoven geopend en naar de oprichtster verwacht zal het daar
zeker niet bij blijven. Inmiddels heeft ze een handvol concurrenten en daar is ze niet
ontevreden over: ‘Dat is alleen maar goed, want zo ontwikkel je de markt.’

Die markt heb je als pionier met Legal FlexForce voor het grootste deel zelf gecreëerd.
‘ Toen ik begon was er nog geen vraag naar interim juristen. Dat bestond helemaal nog
niet. Door met mijn bedrijf veel naar buiten te treden - over publiciteit had ik niet te klagen
- liet ik aan bedrijven zien dat ik hele goeie mensen had en zo bouw je die markt op. Er zijn
inmiddels allerlei soorten vragen die op ons afkomen. Een bedrijf wil bijvoorbeeld een
hoofd juridische zaken, of een medewerker bouwrecht, of iemand voor arbeidszaken.
Soms wordt iemand tijdelijk gedetacheerd en later wordt het dan een vast dienstverband.
Nogal wat opdrachtgevers vragen juridische bijstand bij bepaalde projecten, zoals grote
reorganisaties van pensioenfondsen, die worden afgesplitst van grote bedrijven. Dat moet
juridisch helemaal worden ontvlochten en zo’n pensioenfonds moet dan zelfstandig
worden. Dat gebeurt door het ontbinden van contracten enerzijds en het aangaan van
nieuwe contracten anderzijds en ook de fiscale consequenties zijn van belang. Dat soort
projecten duurt zo’n anderhalf jaar, meestal willen bedrijven daar niet iemand voor in
vaste dienst nemen, maar ze willen wel een heel zwaar iemand die dat karwei op zich
neemt. Zo iemand hebben ze niet zelf, want dat ontvlechtingsproces is nieuw, daar heeft
niemand ervaring mee. Een ander project is bijvoorbeeld de hoge snelheidslijn. Die gaat
door allerlei gebieden heen en dan heb je te maken met vergunningen en schadeclaims
die moeten worden afgehandeld. Daar zijn juristen voor nodig, in de ondersteunende
sfeer. En wat we de laatste tijd veel meemaken is dat bedrijven tijdelijke vervanging
zoeken voor juristen die met zwangerschapsverlof gaan. Die vier maanden kunnen ze niet
zonder, dus vragen ze aan of wij dat voor hen kunnen oplossen.’

Hoe ben je begonnen? Had je startkapitaal?
Ze schiet in de lach. ‘Nee. Ik had geen startkapitaal, dus ik bleef mijn advocatenwerk
aanhouden en ik had twee telefoons op mijn bureau. De ene was voor de advocatuur, de
andere was voor Legal FlexForce. Ik heb wel heel snel iemand voor Legal FlexForce in
dienst genomen. Verder heb ik vrienden en bekenden gebeld om te vertellen dat ik gestart
was en om interesse te peilen. Zo is de eerste publiciteit op gang gekomen. Vervolgens
hebben de eerste kandidaten zich gemeld. Ik zit natuurlijk helemaal in dat netwerk, ik
kende het werk, ik begreep heel goed wat de mensen nodig hadden, ik begreep ook heel
goed wat juristen willen. Het vinden van goeie mensen was geen probleem en dat is het
nog steeds niet. In de advocatuur is het heel gebruikelijk dat mensen hun eigen praktijk
opbouwen. Een zelfstandig advocaat wil altijd graag opdrachten erbij hebben, en je hebt
ook heel goede mensen, bijvoorbeeld vrouwen, die zeggen: ik wil af en toe een project
doen en dan de hele zomer lekker vrij hebben. Er zijn genoeg juristen die tien jaar bij een
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groot kantoor hebben gewerkt en die meer flexibel willen zijn, die graag interessante
projecten willen doen, met voor hen intellectuele uitdagingen. Er is een groot scala aan
verschillende soorten mensen en motivaties in ons bestand. Heel vaak heeft de motivatie
niets met geld te maken. Mensen willen zich vooral ontwikkelen.’

Ook qua leeftijd is het aanbod van kandidaten uiteenlopend? 
‘Ik had in diverse artikelen gelezen dat je voor dit soort werk nooit mensen boven de
veertig moet nemen, omdat die niet geschikt zouden zijn voor het werken op projectbasis.
Het tegendeel is waar. Wij hebben veel oudere mensen, tussen de vijftig en zestig. Die
vinden het een verademing om iets anders te doen, die zijn toe aan iets nieuws. En we
hebben een gepensioneerde rechter die hier binnenstapte en zei dat hij absoluut aan de
slag wilde, omdat hij helemaal geen zin had om thuis te zitten. Die zat binnen een week bij
een semi-overheidsorgaan als hoofd van een van de afdelingen. Daar zit ie nu al anderhalf
jaar.
Voor mij zit een groot deel van de lol in het scheppen van kansen voor uiteenlopende
mensen. Jonge mensen die goed zijn in hun vak kunnen overal aan de slag, maar onze
toegevoegde waarde zit in het geven van eerlijke adviezen aan hen, over hun eigen
carrièrewensen, over de balans tussen werk en privé, over toekomstverwachtingen, over
hun eigen twijfels. Daar vervullen we de functie van loopbaanadviseur. Dus het is niet
puur het aan elkaar knopen van vraag en aanbod. Dat zou ik ook helemaal niet leuk
vinden. Het gaat om het maken van de juiste match. Een opdrachtgever die iemand zoekt
om de onroerend goedportefeuille te beheren wil bijvoorbeeld een jurist die al tien jaar in
die materie zit. Dan zegt ik: wat is dan nog de uitdaging voor die persoon? Als ie het tien
jaar doet is het niet zo spannend meer. Dan zoek ik juist liever iemand die niet in die hoek
zit, maar wel heel geïnteresserd is in onroerend goed. Dan krijg je een mooie match.’

Dus je voedt mensen als het ware ook op?
‘Ja, heel erg. Ik maak opdrachtgevers duidelijk dat iedereen graag een uitdaging op zijn
bordje gepresenteerd krijgt. Dat is de manier om optimaal gemotiveerde mensen te
krijgen. En dat begrijpt men wel als je dat uitlegt.’

Jijzelf bent nu geen advocaat meer, maar directeur van je eigen bedrijf. Geldt dat uitdagende
in het werk ook voor jezelf?
‘Absoluut. Ik heb voldoende uitdagingen. Manager zijn is natuurlijk heel anders dan
advocaat zijn, maar ik vind het erg intererssant om te kijken hoe je de juiste teams kunt
formeren. Ik denk dat mijn belangrijkste taak is om de juiste randvoorwaarden te creëren,
zodat de mensen die met mij samenwerken zo optimaal mogelijk kunnen werken en zich
kunnen ontplooien. Ten bate van de zaak uiteraard. Maar ik moet wel die
randvoorwaarden scheppen, en dat is natuurlijk iets heel anders dan hoe je als advocaat
met je zaken bezig bent. Nu is het veel meer van: hoe gaan we de zaak structureren, wat
is onze koers, gaan we groeien en hoe hard gaan we groeien. En over de vestiging die we
in Eindhoven willen openen: wat voor mensen moet je daarvoor aantrekken, hoe bepaal je
je marketing en je pr en je strategie. Als je bedrijf snel groeit moet je constant je interne
organisatie daarop aanpassen, qua structuur en onderlinge afspraken.’

Het managen van de groei is al iets anders dan het managen van een bedrijf?
‘Zeker. Het brengt allemaal spanningen met zich mee. Als je begint vorm je eerst een
leuke kleine groep, waarin iedereen elkaar erg goed kent. Als je gaat groeien moet je
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professioneler worden, je moet meer afspraken maken omdat je niet meer met elkaar in
één kamer zit en niet alles meer van elkaar hoort. Zo simpel is dat, en dus moet je de taken
duidelijk verdelen en duidelijk afspreken hoe je werkt, wat voor standaard van
professionalisering je verwacht, van iedereen om je heen en van elkaar. Je moet veel
meer gaan denken in regels en afspraken en dat is een enorme verandering.’

Moest dat al snel?
‘Nee, daar zijn we pas in een later stadium mee begonnen, maar ik denk dat je daar toch
vrij snel mee moet zijn. Iedereen vindt het plezierig om heel duidelijk te weten wat ie moet
doen en hoe ie het moet doen. Dat geeft zekerheid en zelfvertrouwen. Wij zitten hier met
dertien consultants, allemaal juristen met drie tot vijftien jaar ervaring, zij interviewen de
kandidaten, gaan naar opdrachtgevers en geven loopbaanadviezen en coaching, en de
andere mensen verrichten de ondersteuning van dat consultantswerk. We hebben ook
een human resources manager, die zorgt voor de interne begeleiding.’

Die heb je dus ook al in huis?
‘Ja! En ik heb net iemand voor de financiën aangenomen. Dat is een heel rare
gewaarwording, dat je daar iemand apart voor moet aannemen. Ik heb nu zelfs iemand die
drie dagen per week zich alleen maar met het internet bezighoudt. Dus je creëert allerlei
functies die je nooit hebt bij een echt kleine organisatie.’

Gaat je dat makkelijk af?
‘Steeds gemakkelijker. Je moet in die rol groeien. Ik vind het ook niet allemaal zelf uit. Ik
ben ongelooflijk nieuwsgierig en lees veel boeken, ook allerlei managementboeken. En ik
heb twee commissarissen. De ene is mijn vader, de andere is Martin Schröder (oprichter
van Martin Air). Allebei zijn het doorgewinterde ondernemers die de nodige ups en downs
in hun ondernemerschap hebben meegemaakt. Hen spreek ik een keer per kwartaal. Zij
hebben er heel erg op aangedrongen een organisatie te creëren die een basis legt voor
de toekomst. Als ondernemertje - ik ben nu aan het groeien naar ondernemer, maar ik ben
nog ondernemertje - heb je altijd de neiging om achteraf te reageren. Zij hebben me altijd
erg gestimuleerd om vooruit te denken.’

Geef eens een voorbeeld.
‘Een jaar geleden heb ik dit pand gekocht en toen we erin trokken was het halfvol. Ik
dacht: jeetje, wat moet ik met zo’n groot pand, moet ik het onderverhuren? En bij het
aantrekken van zo’n financieel persoon dacht ik: dat is toch helemaal geen fulltime
functie? Toch heb ik het gedaan, want vooral met het oog op de uitbreidingsplannen moet
je straks iemand hebben die die nieuwe vestiging financieel moet kunnen aansturen. Als
ik over een half jaar zo iemand aanneem is het te laat. 
In die commissarissenvergaderingen komt dat allemaal aan de orde. Natuurlijk heb ik zelf
ook mijn ideeën, maar door de combinatie van boeken lezen, dingen om je heen horen en
de adviezen van die twee doorgewinterde ondernemers krijg ik een mooie mix om tot
besluiten te komen. Dat is net het zetje dat je nodig hebt om bepaalde risico’s te durven
nemen. Ik ben absoluut niet zo eigenwijs dat ik denk dat ik het allemaal zelf beter weet, en
ik krijg ook intern van de medewerkers heel goeie adviezen. Mijn commissarissen zijn
natuurlijk heel sterk op financieel en organisatorisch gebied, maar wat de business
aangaat moet ik luisteren naar wat hier intern gebeurt.’
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Neem je al doende af en toe de tijd voor enige reflectie? In het Nijenroderapport staat dat
vooral startende ondernemers regelmatig hun eigen functioneren kritisch onder de loep
nemen. 
‘Ja, daar kijk ik van tijd tot tijd naar. Zo merk ik dat dingen waar ik me een jaar of twee
geleden heel druk over maakte, me nu lang zo veel niet meer bezighouden. Dat is een
ontwikkeling die je doormaakt, en ik leer ook zeer van fouten die ik heb gemaakt, want ik
ben constant bezig met dingen te doen. Het is hier allemaal heel uitvoerend en down to
earth en resultaatgericht, dus je moet altijd snel schakelen. Daardoor kun je niet alles
even goed aanpakken en daar leer je van. Dan weet je voor de toekomst hoe het niet
moet. 
Ik vind dat je als ondernemer kritisch naar jezelf moet kijken. Ik ben duidelijk iemand die
goed is om dingen op te rails te zetten en vooral het initiatief te nemen en creatieve
processen op gang te brengen. Ik ben veel slechter in het beheersen van processen, in
het zorgen dat bepaalde situaties stabiel blijven waardoor de professionaliteit toeneemt.
Dat zijn dingen die je leert inzien en daar moet je iets aan doen. Iedereen heeft zijn sterke
en zwakke kanten en als er iets is dat je niet goed kunt of eigenlijk niet wilt, dan moet je
daar voor jezelf een issue van maken. Zeggen: dit moet nu gebeuren, want dat is de basis
voor verdere groei en daar ga ik me op concentreren. Dus probeer ik dat eerst te doen,
ook al heeft het niet mijn persoonlijke prioriteit, ik weet dat het de prioriteit is van de
onderneming.’

Geef eens een voorbeeld uit de praktijk.
‘Ik heb een enorme hekel aan regels, aan wat voor regels dan ook. Maar in dat hele
wervings- en selectieproces moet je onderling heel duidelijke afspraken maken: wie heeft
contact met wie, wie heeft contact met de cliënt, wie heeft contact met de kandidaten,
hoe koppelen we dat terug. Je moet een aantal standaardbrieven hebben die je
weliswaar per persoon kunt aanpassen, maar de presentatie naar kandidaten en
opdrachtgevers moet gelijk zijn. Ander staat het slordig. Dat is een mooi voorbeeld van
iets dat mijn interesse niet heeft, maar dat noodzakelijk is voor een professionele
organisatie en voor verdere groei. Daar moet ik me dus wezenlijk in verdiepen. En daar
kun je wel iemand bij inschakelen die daar veel beter in is, maar als directeur en
ondernemer moet jij zeggen: dit heeft prioriteit. Anders neemt de betrokkenheid van de
rest van de organisatie af. Ik moet het voorbeeld geven. Ik heb samen met iemand anders
de opzet gemaakt, een deel heb ik gepresenteerd, een deel heeft hij gedaan, daar komt
werk uit voort en dat werk verdeel je weer. Zo zorg je dat de betrokkenheid groter wordt
en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Maar dat betekent wel dat
ik me er niet van kan afmaken door iemand aan te nemen en te zeggen: die doet het wel.
Ik moet het op mijn schouders nemen. Anders werkt het niet goed naar de medewerkers.
Althans in deze organisatie, als je honderd man hebt is het natuurlijk anders. Dan kan ik
iemand aannemen die alleen maar bezig is met de kwaliteit en de professionalisering.
Zover is het nog niet.’

Heb je bepaalde fouten gemaakt waarvan je hebt geleerd?
‘Ik ga altijd enorm op mijn gevoel af en ik heb een heel goed gevoel voor de markt. Dus ik
weet of er veel meer werk aan komt of niet. En als je dat aanvoelt, moet je ook anticiperen
en mensen aannemen. Daarmee ben ik in het begin te voorzichtig geweest en daardoor
krijg je veel te veel werk en loopt iedereen op zijn laatste benen. Ik heb geleerd toch
gewoon op mijn gevoel af te gaan, ondanks het feit dat je geen cijfers hebt of wat dan ook
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om dat gevoel te ondersteunen. Gewoon vertrouwen op je gevoel en daarnaar handelen.
Nog meer dan je al doet. Zo heb ik twee consultants aangenomen uit de overheidshoek,
omdat ik voel dat er op de overheidsmarkt een groot tekort gaat optreden aan juristen. Nu
heb ik nog maar een paar opdrachten uit die sector, en toch weet ik dat daar heel veel
werkt ligt, als we dat goed aanpakken. Zo ben ik de markt net voor. Dat is ook wat ik
probeer: met alles net een stapje eerder zijn, zoals we ook met onze internetsite hebben
gedaan, waardoor mensen zich online kunnen inschrijven.’

Die ontwikkeling voelde je ook aankomen?
‘Ja, de hele internetontwikkeling heeft natuurlijk gigantische consequenties voor onze
business. Als intermediair is het uiterst belangrijk om na te denken over je toegevoegde
waarde en die ligt er niet in om een bepaalde cv met een bepaalde opdracht te matchen.
Die ligt erin dat mensen je op een vertrouwelijke manier vertellen wat ze graag willen en
dat je op een persoonlijke manier ervoor zorgt dat ze de juiste stap zetten. Als je op
internet allerlei vacaturebanken ziet verschijnen moet je niet afwachten en kijken wat er
zal gebeuren, nee, dan moet je daar goed over nadenken en je afvragen wat de
consequenties zijn. Dan ga je naar een congres op dat gebied, je praat met mensen die je
daar ontmoet, je praat met collega’s en dan vorm je je een beeld van de wijze waarop je
het wilt gaan inkleden, hoe je de concurrentie voor wilt blijven. Het resultaat is onze
internetsite.’

Je bent nu drie jaar als ondernemer bezig. Is je stijl in die tijd veranderd?
‘Ik denk dat je leiderschapsstijl verandert. Ik ben iemand die houdt van consensus en niet
zo nodig de baas moet spelen. Maar als je groter wordt merk je dat mensen behoefte
hebben aan iemand die de knopen doorhakt. Dat heb ik van mijn vader geleerd: het maakt
niet uit wat voor beslissing je neemt, als je die maar snel neemt. Dat gaat steeds beter. En
ik word ook beter in het aansturen van mensen. Ik besef steeds beter hoe belangrijk het is
om mensen goed in te werken, hen goed te coachen. Je bent geneigd te denken: laat
iedereen maar zijn werk doen en dan gaat het wel goed, maar zo werkt dat niet. In het
begin waren we allemaal nieuw in deze business, maar na drie jaar hebben we het nodige
geleerd en dat moeten we op een goede manier overbrengen op de nieuwe mensen. En
dat moet je georganiseerd doen: aansturen en coachen.’

Doe jij dat persoonlijk?
‘Ik denk dat ik beter ben op het externe vlak, in het contact met de klanten. Ik ben heel erg
commercieel en minder op de interne organisatie gericht. Juist omdat ik weet dat dat een
zwak punt is doe ik ontzettend mijn best om daar wel veel aandacht aan te besteden. En
het geeft enorme voldoening als je ziet dat iemand die je een paar maanden intensief hebt
begeleid en overal mee naartoe hebt genomen, een opwaartse lijn in zijn of haar
ontwikkeling doormaakt. Dus het heeft echt resultaat. Ik ben meer van huppekee naar die
klant, gezellig, we doen die deal en klaar. Maar het is veel belangrijker om de mensen
intern goed te begeleiden, ervoor te zorgen dat andere mensen het werk goed doen. 
Wat ik ook goed heb geleerd is dat je moet delegeren. Ik heb de neiging om me overal
tegenaan te bemoeien, maar het is veel beter tegenover elkaar je verwachtingen uit te
spreken en het dan los te laten, iemand het zelf te laten doen. Je overal mee blijven
bemoeien is voor niemand goed en dat kun je ook niet volhouden als je groeit. Dat lukt me
steeds beter. Het zou nog beter kunnen, het is absoluut een leerpunt dat ik nog meer
dingen moet loslaten en nog meer verantwoordelijkheid moet overdragen. Misschien is



De succesvolle ondernemer 93

het zelfs goed om dingen uit de hand te laten lopen ter lering en vermaak. Voor een
ondernemer is dat moeilijk, omdat je bedrijf helemaal is verbonden met je persoon. Het is
je eigen creatie en je moet leren dat niet jij overal op kunt worden aangesproken en dat
het soms nuttig kan zijn als dingen niet lopen zoals jij wilt, omdat dat weer tot nieuwe
inzichten kan leiden.’

Wat vind je als ondernemer nog meer belangrijk?
‘De sfeer in een onderneming. Het is belangrijk dat je de juiste toon blijft houden. Daar ben
ik denk ik wel goed in, om voor die juiste ambiance te zorgen. De spirit is ontzettend
belangrijk.’

Hoe doe je dat?
‘Door ervoor te zorgen dat mensen niet overwerkt raken. Door te zorgen voor afwisseling,
brainstormsessies te organiseren, met mensen van gedachten te wisselen over de
ontwikkeling van de organisatie en ze daarmee te betrekken bij de toekomst. En door
vrolijk en gemotiveerd rond te lopen. En we doen nog een aantal speciale dingen, twee à
drie keer per jaar. We zijn net een hele dag in Vak Zuid (in het gerestaureerde Olympisch
Stadion in Amsterdam) geweest. Daar hebben we iemand ingehuurd die creatieve
brainstormsessies organiseert door op een andere manier naar problemen te kijken. Dat
geeft impulsen die heel nuttig kunnen zijn. En we geven altijd erg veel feesten, dat houdt
de spirit er ook wel in.’

Hoe belangrijk is geld verdienen?
‘Heel belangrijk. In de organisatie zijn we open over hoeveel er wordt verdiend, wat de
kosten en targets zijn. Ik geloof in een financieel gezonde organisatie omdat je daarmee
kunt bouwen aan de toekomst. En ik denk dat het noodzakelijk is om mensen
aantrekkelijke pakketten te kunnen bieden. Geld is ook belangrijk om te kunnen
investeren. Ik ben gek genoeg altijd enorm gefocust geweest op geld, ook toen ik nog in
vaste dienst was. Ik draaide altijd de hoogste omzetten. Maar mij gaat het meer om het
spel en om de competitie die ik met mezelf aanga dan het gevoel dat ik een prachtige auto
kan kopen. Ik wil gewoon de beste zijn. Ik heb ook geen idee wat er op de rekening staat.
Ik weet wat ik per maand wil gaan draaien, en ik weet dat het goed zit als we dat hebben
gehaald, dan zitten we ruim boven de kosten. Ik vind het heel leuk om te investeren, om
het pand mooi te maken, perfecte computers te hebben en goeie opleidingen en dat maak
je allemaal mogelijk door heel goed te verdienen.’

En veel expanderen in de toekomst?
‘Ik heb een planning voor drie jaar, dat vind ik al vrij lang, maar daarin heb ik neergelegd
waar ik naartoe zou willen groeien. Het zal wat mij betreft niet bij de tweede vestiging in
Eindhoven blijven, we staan pas aan het begin. Ik vind het enorm leuk om plannen te
verzinnen en een soort doel te hebben. Dat keeps me going. Ik heb wel last van een soort
expansiedrift, ja. Altijd meer en groter, haha.’

En waar ligt het eind?
‘Daar moet je nooit te veel over nadenken. Het was destijds ook een heel rare stap om van
dat grote prachtige kantoor van Clifford Chance, waar ik zeer goede
toekomstmogelijkheden had, ineens de overstap te maken naar een eigen zaak. Ik heb het
idee dat ik iedere vijf of zes jaar iets anders moet doen, om de spirit er goed in te houden.
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Het hoeft niet een nieuw bedrijf te zijn, maar het moet wel iets nieuws zijn, een uitdaging.
Er zijn in elk geval ongelooflijk veel mogelijkheden.’

En ondernemen is leuk?
‘Het leuke van ondernemen is dat het spannend is en veel voldoening geeft. Absoluut niet
leuk is de enorme stress die het met zich meebrengt. En de onzekerheid en problemen
waarmee je bij tijd en wijle wordt geconfronteerd en die je steeds weer moet oplossen.
Uiteindelijk sta je er toch alleen voor, en dat is niet altijd gemakkelijk. Soms heb je de
neiging om de verantwoordelijkheid even naar iemand anders toe te schuiven. Dat kan
niet, het komt toch weer bij jou terecht. 
Het mooie is dat je als ondernemer iets creëert, iets dat er nog niet was. En wat ik het
allerleukste vind is dat je met een team iets bereikt. Als je dat goed doet, wordt het een
trein, een soort machine die in beweging raakt en steeds sneller gaat. Dat geeft een
enorme kick.’

Want dat heb jij allemaal in gang gezet.
‘Ik ben er wel mee begonnen en daar kun je trots op zijn, maar uiteindelijk is je succes
totaal afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt en met wie je samenwerkt en of je de
juiste mensen vindt enzovoort. Maar het is ontzettend spannend omdat je als ondernemer
zoveel vrijheid hebt in het bepalen welke kant je op gaat. Dat is het leuke van
ondernemen, je kunt gewoon zeggen: ik ga die of die kant op. Je hebt een grote invloed op
de koers die je gaat varen. Dat zijn allemaal positieve dingen.’

En de negatieve?
‘De sores. Hard werken heb ik altijd gedaan, niet eens zozeer in de zin van veel uren
maken, maar qua intensiteit van het werk. Je moet heel veel dingen regelen, met heel veel
mensen overlegen, dat is tijdsintensief en arbeidsintensief. Iedereen wil constant je volle
aandacht, of het nou een klant is, de mensen met wie je samenwerkt of de mensen die je
aanneemt. Wat ik jammer vind is dat dat werk me nooit helemaal loslaat sinds ik
ondernemer ben. Iemand heeft ooit de grap gemaakt dat dit mijn vierde kind is, dat is
inderdaad een beetje zo. Je kinderen zijn ook nooit uit je gedachten. Vroeger trok ik de
deur achter me dicht, klaar. Nu denk ik: het zou toch wel leuk zijn als ik eens een paar uur
op het strand kon zitten zonder dat ik helemaal niet aan het werk denk. Ik ga deze zomer
voor het eerst in zestien jaar drie weken op vakantie, misschien gaat het dan wel lukken.
Het is al een enorme verbetering dat ik deze drie weken in de zomer heb gepland, in voor-
en najaar een week en twee weken in de winter. Dat vind ik een extreme luxe, die heb ik
nooit gehad. Maar het is ook een noodzaak, we hebben drie kinderen (Ilonka Jankovich is
gehuwd met schrijver Jaap Scholten) en tijdens de vakanties kom je tot elkaar en kun je
samen heel intensief allerlei dingen doen. 
Ik heb steeds vaker de behoefte om te ontspannen. Dat heeft met die stress te maken, die
je als ondernemer ondervindt, maar ook met het feit dat ik nu al dertien jaar erg hard
werk. Dan moet je op een gegeven moment ontspanning zoeken, anders hou je het niet
vol. Je moet je tijd en aandacht beter doseren voor de balans. Daarbij komt, ik keer altijd
zeer geïnspireerd en vol energie terug van mijn uitjes, dus het is ook nog eens ontzettend
goed voor de business als ik er een tijdje niet ben. Alles draait dan hartstikke goed door
en dus is het voor iedereen zeer plezierig als ik er een tijd niet ben. Ik vind dat fantastisch.
Wat dat betreft zou je jezelf constant overbodig moeten kunnen maken, want dan krijg je
vrijheid om andere dingen op te pakken.’



De succesvolle ondernemer 95

Hoe ga je de stress te lijf?
‘Je kunt er wel degelijk wat aan doen, door er bewust mee om te gaan, te kijken naar de
oorzaken. Waardoor ontstaat die enorme stress en is dat normaal of niet normaal. Ik heb
een grote adrenalinebehoefte, dus voor mij is stress tot op zekere hoogte heel bevorderlijk
voor mijn prestaties, maar boven een bepaald niveau niet meer. Dat moet ik in de gaten
houden. Als je niet meer goed slaapt is het duidelijk een teken dat het te ver is gaan.
Misschien moet je je werkzaamheden dan anders indelen, misschien trek je verkeerde
conclusies uit bepaalde dingen. Soms zit ik door te malen zonder dat daar een reden voor
is. Dus dan zit het in jezelf. Je moet goed analyseren: komt het doordat ik bepaalde
conclusies trek en mezelf daarmee knettergek maak of is er echt een concrete reden om
gestresst te raken. Daar denk ik wel over na. Ik kom er altijd uit, en het verbaast me hoe
weinig ik er van leer, omdat het een volgende keer weer net zo hard gebeurt. Het zal wel
die passie zijn, waardoor ik steeds in dezelfde val stap.’

Dat wordt niet minder met de jaren?
‘Het wordt langzamerhand toch wel beter. Vroeger had ik de neiging regelmatig ziek te
worden. Sinds anderhalf à twee jaar ben ik niet meer ziek geweest - even afkloppen. Dat
zijn van die graadmeters waardoor ik weet dat ik het beter in de hand heb. Als leider moet
je ook een voorbeeld geven in fysieke fitheid. Als jij constant in bed ligt met een griepje,
geef je niet het goede voorbeeld. Dus dat kun je je niet permitteren. Als je het goed wilt
doen kun je je eigen stress en gezondheid onder controle houden. Natuurlijk heeft de ene
persoon een iets zwakkere gezondheid dan de andere, maar je kunt er bewust mee
omgaan. Ik heb daar duidelijk een positief resultaat mee behaald. 
Gezondheid is een factor bij ondernemerschap. Je moet toch best wel sterk zijn in dat
opzicht. Stress kan op fysieke wijze ingrijpen, dus een ondernemer heeft een goede
gezondheid nodig. Het zou interessant zijn om eens te onderzoeken of ondernemers vaker
of minder vaak ziek zijn dan werknemers. Ik denk dat een ondernemer beter tegen
bepaalde stress moet kunnen dan een gemiddelde werknemer.’

Als jij een top vijf moet samenstellen van de vijf belangrijkste eigenschappen die een
ondernemer moet hebben, welke zijn dat dan?
‘Gedrevenheid is absoluut een voorwaarde. En creativiteit, want je moet een bepaald idee
hebben dat je gaat uitvoeren. En ik denk ook flexibiliteit, omdat je constant moet reageren
op alle dingen om je heen. Een echte ondernemer moet ook een goeie manager zijn,
anders kun je niet groeien. Of je moet de juiste mensen om je heen verzamelen die goed
kunnen managen. Ik denk dat ondernemers niet vaak meteen ook goede managers zijn.
Doorzettingsvermogen vind ik ook belangrijk. Altijd weer doorzetten, niet te snel de
handdoek in de ring gooien.’

Kun je twee cruciale momenten in je ondernemersloopbaan noemen, waarbij je respectievelijk
succes hebt behaald en hebt gefaald?
‘Om met mijn negatieve ervaring te beginnen: toen ik Legal FlexForce begon had ik nog de
advocatuur ernaast , want ik moest het een met het ander financieren en ik was ook nog
kostwinner. Ik heb die twee dingen dus naast elkaar gedaan en ben toen ongelooflijk ziek
geworden. Ik kreeg longontsteking waardoor ik twee maanden uit de running was. Van de
ene op de andere dag was ik doodziek, en toch ben ik nog doodziek naar een klant
gegaan. Dat was de genadeslag. Dat was achteraf bezien een goede ervaring, want
daardoor heb ik gemerkt dat ook aan mijn energie een eind is, dat aan ieders capaciteit
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een grens ligt. Je kunt niet alles tegelijk toen. En toch wilde ik dat. Er was absolute
stilstand, net in het begin van Legal FlexForce. Ik had al iemand in dienst genomen die dat
fantastisch heeft opgevangen, maar toch niet meer dan in de zin van aan de telefoon laten
horen dat we nog bestonden. Dat was een heel goed leermoment, dat zal ik nooit
vergeten. Ik dacht: dit gebeurt me nooit meer en het is ook nooit meer gebeurd. Je hebt
het niet helemaal in de hand, maar het feit dat ik zo ziek werd was een heel duidelijk geval
van te lang te hard doorgaan. Het had niets te maken met een toevallig virus dat ik had
opgelopen.’

En de positieve ervaring?
‘Dat was vorig jaar toen we naar dit pand gingen. Ik heb het gekocht, we hebben het
helemaal zelf gerenoveerd en ingericht en toen dacht ik: nu ga ik er ook voor, nu ga ik
mensen aannemen, nu gaan we echt vooruit met de geit. Niet dat voorzichtige van een
consultant aannemen en dan nog een. Nu worden we echt een bedrijf. Dat werd door het
mooie pand en ook door de markt geïnspireerd en ook door de mensen met wie ik
samenwerkte. Toen hebben we een enorme spurt gemaakt.
Het begint nu echt uit de hand te lopen. We hebben nu net een klapper laten drukken, een
handboek met ons logo erop, waarin staat hoe we hier werken, wat onze visie en onze
missie is en waar we voor staan. Dat zijn van die kleine dingen die mij enorm blij maken.
Want dit heb ik niet zelf verzonnen, ik zou dit echt nooit zelf verzinnen. Dat heeft iemand
anders in de organisatie bedacht. Dat inspireert mij enorm, dat anderen met eigen
initiatieven komen en die enthousiast uitwerken. Dat maakt ondernemerschap zo leuk.’

Je had ook kunnen zeggen: laat maar zitten, daar zijn we nog niet aan toe.
‘Als het goed gaat in de business kun je meer van dat soort dingen toelaten en stimuleren,
want het is toch je eigen geld dat je uitgeeft. En ik kan het ook doen, want we hebben het
economische tij mee.’

Kun je ondernemen leren?
‘Ik denk dat je een aantal karaktereigenschappen moet hebben om het leuk te vinden en
te kunnen. Wat ik net al noemde: doorzettingsvermogen, een bord voor je kop, die enorme
gedrevenheid, passie. En die passie heb je of niet. Ik denk dat je met een groot deel van
die karaktereigenschappen wordt geboren. Natuurlijk kun je je ontwikkelen en cursussen
volgen, maar verder moet ondernemen gewoon in je zitten. De ondernemers die ik ken
hebben het allemaal van kindsaf aan, dat zijn altijd initiators geweest, die hebben dingen
op de rit gezet, hoe klein dan ook. 
Het maakt wel veel uit als je door je omgeving wordt gestimuleerd. Toen ik dat idee voor
Legal FlexForce kreeg zat ik op de snelweg en ik belde mijn vader. Hij zei direct: dat moet
je absoluut doen. Het is natuurlijk fantastisch dat iemand zegt dat je dat moet doen, want
daarna zegt de hele wereld dat je het vooral niet moet doen. Ondernemers moeten
daarom vooral niet luisteren naar al die adviseurs van buitenaf. Ik vind het
Twinningsproject op zich heel aardig, maar het is heel slecht als alles je wordt
aangedragen, en je krijgt allemaal adviseurs om je heen. Ondernemers moeten luisteren
naar hun feeling, hun intuïtie, die moeten ze volgen. En je moet vooral geen geld hebben,
want dan ga je op alle mogelijke manieren proberen toch aan geld te komen. Door roeien
en ruiten moet je willen gaan,  om van niets iets te creëren.’



De succesvolle ondernemer 97

Veel ondernemers uit het onderzoek noemen durf als belangrijk gereedschap om er te komen.
‘Ja, dat is ook een aardige. Ontzettend veel mensen praten over ondernemerschap en
willen het heel graag, maar hebben gewoon de guts niet. Die willen zekerheid, weten wat
ze verdienen, elke maand en over een jaar en over twee jaar. Een ondernemer durft
risico’s te nemen, maar in de Nederlandse cultuur is het  ingebakken om alle risico’s
zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Toen ik begon wilde ik graag met iemand samen,
omdat ik niet weer in mijn eentje dat wiel wilde uitvinden en alleen maar tegen mijzelf in
de spiegel wilde praten van hoe ging het vandaag. Maar iedereen die ik polste wilde
weten: wat is het business plan en kun je dat wel realiseren en wat zijn de kosten en de
tarieven en de consequenties. Dat risicomijdende gedrag is heel Nederlands. Misschien
dat er daarom hier minder ondernemers zijn dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten,
minder mensen die bereid hun schepen achter zich te verbranden en voor zichzelf te
beginnen.’

Jij hebt het wel gedaan.
‘Meer dan een keer zelfs. En ik denk dat het niet de laatste keer is dat ik iets nieuws
opgezet. Ik moet oppassen dat dat geen extreme vormen gaat aannemen.’

Hoezo?
‘Bij mij speelt absoluut mee dat ik iedere keer de ultieme uitdaging zoek en dan uit een
soort nieuwsgierigheid kijk wat er gebeurt. Het is een soort thrill seeking, een soort
kicken. Ik zoek die spanning op. Ik vlieg ook en stuntvliegen vind ik bijvoorbeeld
fantastisch, al doe ik dat niet zelf, daar heb je een apart brevet voor nodig. Ik ben absoluut
niet bang en dat kan ontaarden in een permanente thrill seeking door elke keer een
nieuwe situatie te creëren die spannend is. Dat zit ook in veel ondernemers, die onrust en
het telkens op zoek gaan naar nieuwe dingen. Daar moet je mee oppassen, want niet
iedereen in je organisatie of omgeving vindt dat leuk of kan daar tegen.’

Heb je nog een goede tip voor aanstaande of beginnende collega’s?
‘ Ik leer het meeste van andere ondernemers. Van hun ervaringen en hun beslissingen die
ze in bepaalde situaties hebben genomen. Ik ken vrij veel ondernemers en die praten heel
open over hun eigen ondernemerschap. Zo van: ja, toen had ik dat ook en dat heb ik zo
opgelost. Zo ben ik er in die gesprekken achter gekomen dat je op een gegeven moment in
je ondernemerschap een ander soort mensen moet gaan aannemen. In het begin van je
organisatie zijn het echt de avonturiers die met je meedoen, maar op een zeker moment is
het avontuur er vanaf. Dan moet je alleen maar professioneler worden. Dus heb je een
ander soort mensen nodig. Dat ontdek je als je praat met andere ondernemers. Die
zeggen dan: ja, nu wordt je onderneming anders, nu moet je meer naar de professionals
gaan zoeken, mensen die goed kunnen uitbouwen. Dat lees je niet in de boeken. Dat soort
gesprekken is heel ondersteunend voor de manier waarop je je bedrijf gaat uitbouwen.
Want ik zit nu nog in de vroege fase, maar ben absoluut op weg naar de expansiefase.’
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4.6 Robert Rubinstein, kennismakelaar: 

‘Ik heb veel geleerd van de keren dat het is mis misgegaan’

Robert Rubinstein is oprichter van Brooklyn Bridge, een (voorlopig nog) eenmanszaak
waarin hij startende ondernemers helpt aan kapitaal. Niet als kapitaalverschaffer zelf,
maar hij brengt financiers en starters bij elkaar en ook helpt hij mensen aan een contact
binnen zijn uitgebreide netwerk. Rubinstein hanteert als voornaamste uitgangspunt, dat hij
ondernemers alleen maar van dienst wil zijn als zij zich bewegen op het terrein van
‘duurzaamheid’. Daarvoor probeert hij zogeheten groene investeerders te vinden. ‘ Ik werk
niet mee aan het verder vervuilen van de wereld. Er wordt al zoveel rotzooi geproduceerd,
negentig procent van wat er wordt geproduceerd is junk. Ik probeer een bewustwording
op gang te brengen dat duurzaamheid de toekomst is. Daarover heb ik veel kennis
vergaard, die ik op allerlei manieren probeer te verspreiden. Ik noem mezelf bij voorkeur
kennismakelaar.’ 
Het heeft jaren geduurd voordat Rubinstein - afkomstig uit New York - zijn bestemming
had gevonden. Jaren waarin hij het ondernemerschap succesvol beoefende en jaren
waarin hij failliet ging. Hij heeft meer dan een handvol ondernemingen opgericht, waarbij
het een paar keer flink fout is gegaan. Hij zit nog steeds opgescheept met een souvenir
van zijn recentste debacle, het blad Source: een schuld bij een van de aandeelhouders
die hij moet inlossen. Toch is hij het tegendeel van verbitterd of ongelukkig. 
‘Ik heb ontzettend veel geleerd van de keren dat het is misgegaan, van de fouten die ik
heb gemaakt.’

Kom je uit een ondernemersnest?
‘Niet echt. Mijn vader was kleermaker. Ooit had hij twaalf jaar lang zijn eigen winkel in
New York. Een heel klein winkeltje trouwens. Maar de rest van zijn werkzame leven was
hij een keurige brave werknemer. Dus dat ondernemende heb ik niet van hem. Ik vertrok in
1974 uit New York, ik wilde reizen, de wijde wereld in. Ik heb jarenlang allerlei
uiteenlopend werk gedaan. In een kibboets in Israel gewerkt, maar ook op boortorens in
de Noordzee. Dat werk deed ik voor een Franse oliemaatschappij, onder meer in Iran, en
dat was een vrij ruig leven. Dat wil zeggen, je zat vier weken op een boortoren met
allemaal van die cowboys en daarna had je vier weken vrij. Dat is geen leven. Dat wil
zeggen, ik verdiende okee, en het was leuk voor een tijdje, maar niet om je hele leven mee
te verdoen.’
Hij belandde Amsterdam en ging van die stad houden. Daar kwam hij iemand tegen die
een stofferingszaak wilde beginnen, en samen zetten ze die vervolgens op. ‘ Heel raar
natuurlijk, ik wilde nooit naaien, ik zag mijn vader weleens overtrekjes maken, maar ik had
nooit het idee om er zelf iets in te beginnen. Toch was het leuk om te doen en we konden
onszelf redelijk bedruipen. Toen kwam echter Ikea op de markt en konden wij het wel
schudden. Ik bedoel, wij deden alles met de hand, waren heel kleinschalig bezig, en no
way konden wij de concurrentie met Ikea aan.’
Dat was niet zo erg, want intussen was zijn oog allang weer op iets anders gevallen, waar
hij business in zag. ‘ Ik was weer eens in New York en daar zag ik een fietsslot dat je niet
kon doorknippen. Dat leek mij perfect voor Nederland, waar zoveel fietsen werden
gestolen. Dus ik ben erachteraan gegaan en  heb de rechten voor Nederland verworven.’
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Had je meteen een afzetmarkt? 
‘Nou nee, dat was nog niet zo eenvoudig. Ik ben alle groothandels afgegaan en die wezen
mij allemaal af. Ze vroegen: wie ben jij, we kennen jou niet, we kopen niet van jou.
Vervolgens ben ik naar fietsenmakers en fietswinkels gegaan en die wilden dat slot wel
kopen. Dat liep heel goed en vervolgens wilde de groothandel wel met mij zaken doen.
Daar heb ik de distributie voor opgezet en intussen verwierf ik nog meer fietsproducten
om te verkopen. En ook dat liep aardig. Alleen, ik vond handelen wel heel erg saai. Ik vond
het geen kunst: je hebt spullen en je hebt de distributie, wat is dan de uitdaging nog?’

Toen heb je weer iets nieuws bedacht?
‘Ik heb het uitgeven van bladen altijd interessant gevonden en gaandeweg bedacht ik: ik
ga een fietsblad beginnen. Ik had inmiddels gezien dat er heel veel advertentiegeld in die
branche zit. Ze hebben niet veel geld voor grootschalige televisie- of radioreclame, maar
wel voor print. Dus daar leek me een markt voor. Ik had vijf- of zesduizend gulden en toen
ben ik dat blad begonnen.’

Is dat niet erg weinig voor het opzetten van een professioneel tijdschrift?
‘Dat was het ook en daarom heb ik naar venture capital gezocht om aan extra geld te
komen voor een goede exploitatie van het blad. De formule op zich was perfect: het blad
was bedoeld voor mensen die als hobby fietsen hebben, en die doelgroep werd alsmaar
groter en groter. Dat het een goede markt was is ook gebleken, het blad bestaat nog
steeds en draait nog steeds goed. Alleen heb ik er geen bemoeienis meer mee.’

Vertel verder over je zoektocht naar financiering.
‘Ik heb uiteindelijk een financier gevonden die er geld in wilde steken. We tekenden een
letter of intent en op de dag dat ik jarig was trok hij zich terug. Intussen had ik al veel
kosten gemaakt, ik had een enorm financieel gat, het blad draaide al en ik moest dus
dringend op zoek naar een goede financier. Ik heb doorgevochten, niet opgegeven, dat
was echt een harde strijd die een jaar heeft geduurd, maar tenslotte vond ik iemand die er
geld in heeft gestoken. Zelf leefde ik zo sober mogelijk, ik had geen overhead, geen
kosten, hield alles in de hand. Het uitgeven van een blad, hoe je dat doet, leerde ik door
het te doen, en ik deed echt alles zelf, tot en met de advertentieverkoop. Toen die tweede
financier kwam ging alles wat makkelijker en kon je het blad ook beter maken. Uiteindelijk
wilde de VNU het graag overnemen. Toen bestond het blad zo’n dikke tien jaar. Ik heb het
verkocht en de VNU heeft er 2,7 miljoen gulden voor betaald.’

Gefeliciteerd.
‘Dankjewel, maar dat geld ben ik allemaal weer kwijtgeraakt met het volgende blad dat ik
heb opgezet.’

Hoe is dat gegaan?
‘Al in de tijd dat ik het blad Fiets nog had wilde ik iets nieuws erbij gaan doen. Ik bedacht
een kookblad, Menu. Het rare was wel, heb ik achteraf bedacht, dat ik dat idee niet vanuit
mijn hart, maar vanuit mijn hoofd heb bedacht, denkend aan de markt die ik dacht te
vinden. Ik wilde bovendien een nieuw blad erbij opzetten omdat ik dan de kosten van de
uitgeverij wat meer kon spreiden. Dat was de rationele basis onder die nieuwe
onderneming. Menu moest een blad worden dat gericht was op de een- en
tweepersoonshuishoudens, met gemakkelijke gerechten op A5-formaat. Ik had van te
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voren moeten bedenken, of moeten uitzoeken, dat je in de foodbusiness heel veel geld
moet hebben om een marktaandeel te kopen, naamsbekendheid, maar dat wist ik niet
toen ik er aan begon. Daar kwam ik snel achter. Dus ik stopte er al mijn geld in en leende
daarnaast nog meer, want je moet er echt continu geld in blijven steken om die
naamsbekendheid van de grond te krijgen. Ik dacht dat je die naamsbekendheid in het
foodsegment op dezelfde manier kunt opbouwen als ik met dat fietsblad had gedaan:
stapje voor stapje, steeds iets meer. Met Menu, zo werd mij al snel duidelijk, moet je echt
scheppen geld hebben om je marketing te bedrijven. En je moet financieel over een lange
adem beschikken om ergens te komen.’

En dat lukte niet?
‘Met Menu ging het geld heel snel op, want ik bereikte maar niet de oplage die we
moesten hebben om op zijn minst quitte te draaien, laat staan winst te maken. De
advertentieverkoop ging op het laatst wel goed, maar daarmee stond ik voor een enorm
ethisch dilemma. Want de enige adverteerders die je in de foodbusiness krijgt zijn de
fabrikanten van machinaal gemaakt voedsel. Dus Knorr, Honig en dergelijke. Terwijl het
hele concept van het blad was gebaseerd op makkelijke recepten met verse ingrediënten
en niet uit een potje of pakje. Ik was helemaal niet gelukkig met wat ik aan het doen was.
Niet alleen omdat het financieel steeds slechter ging, maar ik had voortdurend het gevoel:
this is not where I should be.’

Vervolgens ging de zaak op de fles?
‘Uiteindelijk wel, maar intussen gebeurde er nog iets anders. Ik voelde me zoals gezegd
ongelukkig en zocht naar een uitweg, ook uit dat morele dilemma waar ik moeite mee had.
Toen hoorde ik van een organisatie, Social Venture Network, een netwerk van bedrijven
die hun sociale verantwoordelijkheid essentieel vinden. Die zich verplicht voelen als
producenten van wat dan ook iets terug te doen voor de samenleving. Ik dacht: halleluja,
er bestaat dus een andere wereld. Ik ben naar een bijeenkomst geweest en daar heb ik
het idee gekregen voor Source, een managementtijdschrift voor verantwoord
ondernemen. Terwijl Menu nog bestond ben ik op zoek gegaan naar financiers voor
Source, want dat was de eerste onderneming die ik echt naar hart en ziel zag zitten.’

En toen ging Menu failliet. 
‘Tijdens die zoektocht naar geld voor Source ging Menu failliet en onmiddellijk haakte een
aantal mensen af die ik al had benaderd voor Source en die in beginsel geïnteresseerd
waren. Nu denk ik weleens: stel dat ik in de periode dat ik het blad Fiets nog had,
financiers had gezocht voor Source, dan had ik dat geld zo gekregen, want Fiets was een
succes. Nu deed ik de ervaring op dat mensen schielijk uit de weg gaan als ze horen dat
je failliet bent - ik was alles kwijt en had een grote schuld aan de bank - en dat was geen
prettige ervaring. Tegelijkertijd dacht ik: okee, als jij het zo ziet, even goeie vrienden, maar
ik ga door. Ik was helemaal geobsedeerd door dat idee om Source van de grond te krijgen.
Door door te vechten heb ik een klein percentage, zo’n achttien procent van het bedrag
dat ik dacht nodig te hebben voor Source, 1,4 miljoen gulden, bij elkaar gekregen. Het idee
was om het abonnementenbestand van Source op te bouwen door netwerkmarketing: jij
geeft iemand op voor een abonnement, en die persoon geeft ook weer iemand op en zo
verspreidt het zich als een inktvlek. De eerste oplage van Source was 125.000 die we
gratis hebben verspreid.’
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Wanneer was dat?
‘Dat was eind 1997-begin 1998. Ik had nog vier andere aandeelhouders, hoofdzakelijk op
idealistische basis. Zij samen brachten 240.000 gulden in, de rest heb ik ook weer bij de
bank geleend. Het stomme was dat ik afweek van mijn oorspronkelijke plan. Ik had
becijferd dat ik twee miljoen gulden nodig had om het blad goed neer te zetten. Doordat ik
minder bij elkaar kreeg heb ik dat plan aangepast en dat was een fout, want daardoor had
ik alweer geen geld voor marketing en reclame om de naamsbekendheid op te bouwen.’

Waarom deed je het dan toch?
‘Ik was zoals gezegd compleet geobsedeerd omdat ik eindelijk iets zou doen waar ik voor
de volle honderd procent achter stond. Ik wilde het zo graag dat ik de realiteit, die ik toch
al had meegemaakt met Menu, uit het oog verloor.’

Waarom die obsessie?
‘Source behandelde alles wat te maken had met het managen van profits en principals.
Het ging over verantwoordelijk ondernemen, over de zogeheten triple bottomline: het
streven naar een gezond financieel beleid, naar een sociaal gezond werkklimaat voor de
medewerkers en naar een milieutechnisch gezond beleid. Het blad gaf managers alle
informatie om zelf die triple bottom line in hun onderneming te integreren. De timing was
perfect, want ondernemingen waren toe aan meer verantwoord ondernemen, daar kwam
ook steeds meer geld voor beschikbaar. Het grappige is, nog steeds kom ik mensen tegen
die zeggen dat ze Source missen. Mensen zeggen tegen mij: wat jammer toch, eindelijk
was er een tijdschrift waarin ik onderwerpen tegenkwam die mij interesseerden.’

Ook met Source liep het dus niet goed af?
‘Ik heb een aantal managementfouten gemaakt, en ik had niet genoeg geld voor een
degelijke promotie van het blad, maar de genadeslag kwam toen ik met mijn vrouw van
vakantie terugkwam en de aandeelhouders er de stekker uittrokken. End of story. Het was
maar goed dat er een Aldi bestond, anders hadden we niet eens boodschappen kunnen
doen. Ik moest in de ww, waar ik zeventig procent van het minimumloon kreeg. Dat is niet
echt genoeg om van te leven. Ik kon het nog wel opbrengen, maar voor mijn vrouw was
het heel zwaar, vooral omdat het de tweede keer was.’

Toen had je nog meer schuld bij de bank opgebouwd?
‘Nog erger. Ik heb de grote fout gemaakt door voor mijn vakantie nog meer geld te lenen
van een van de aandeelhouders, op basis van de verwachting dat ik heel veel geld van de
belasting zou terugkrijgen als gevolg van het faillissement van Menu, en dus was hij
bereid 70.000 gulden aan mij te lenen om te investeren in Source. Een maand later trok hij
de stekker eruit, dus had ik ook bij hem een schuld. Als ik geweten had dat ie met het blad
wilde stoppen had ik dat geld natuurlijk nooit geleend. Soit. No hard feelings. Het maakt
niet uit, want ik voelde me bevrijd, opgelucht. Ik heb me schrap gezet om mezelf uit dat
enorme moeras te trekken en weer opnieuw te beginnen. Er moest geld verdiend worden
om eten binnen te halen.’

In hoeverre beschouw je je zelf als schuldig aan die twee zeperds achter elkaar?
‘De meest essentiële fout die ik heb gemaakt was niet beginnen met voldoende geld. Je
moet nergens aan beginnen, niet aan een blad of aan wat voor onderneming dan ook, als
je niet voldoende geld hebt. Maar ik was zo eager en ik dacht, dat jongleer ik wel bij
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mekaar. Ik zeg nu tegen iedereen die iets wil beginnen: als je niet genoeg geld hebt, doe
het niet. Why kill yourself?  Als de financiële basis niet goed is, moet je het niet doen.’

Was er nog meer dat je nu anders zou doen? 
‘Ik zou zo snel mogelijk goed financieel management inschakelen. Dat interesseerde me
toen niet en nu eigenlijk nog steeds niet. Ik dacht: dat geld komt wel als je maar hard
genoeg werkt, maar je moet het in de gaten houden. Een goede vriendin heeft me dat
tijdens diverse projecten voorgehouden: leuk al die verhalen, maar waar zijn de centen?
Ik wou echter niet luisteren omdat ik bezeten was. Het is twee en een half jaar op de
markt geweest en nog steeds begrijp ik uit de reacties dat het de juiste toon heeft geraakt
en daarom ben ik er nog steeds trots op, omdat ik meer wilde dan alleen bedrukt papier
verkopen. Maar toch is het misgegaan.’

Hoe diep zat je in de put na die debacles?
‘Het punt is: je hebt geen inkomen meer en dus moet je zorgen dat je weer inkomen krijgt.
Ik moest simpelweg weer aan de slag. Ik gaf in de Source-periode al van tijd tot tijd
lezingen over verantwoord ondernemen, dus daar ben ik weer mee doorgegaan. En door
die lezingen kwamen mensen op me af die financiering zochten voor hun plannen en mij
vroegen om advies en bemiddeling. Dat heb ik een paar keer gedaan en daar kreeg ik
provisie over. Dat leidde weer tot andere dingen en zo ben ik Brooklyn Bridge begonnen,
een kleine verbindingsorganisatie voor mensen die het duurzaam ondernemen willen
omarmen. Ik kwam er achter dat dat is wat ik het beste kan: mensen met dezelfde
interessen aan elkaar knopen met mijn netwerk en mijn kennis. Dus wat ik nu doe is
eigenlijk een beetje vanzelf ontstaan. Toen de deur van Source dicht ging, gingen twintig
andere deuren op en elke dag worden dat er meer.’

Zegt men niet: die kerel is failliet gegaan, daar moet je bij uit de buurt blijven?
‘Sommigen wel. Ook in het persoonlijke vlak. Ik had vrienden die altijd bij ons langs
kwamen en bleven eten, en toen ik al mijn geld was kwijtgeraakt aan mijn tweede blad
kwamen ze niet meer. Dan weet je: dat waren je zogenaamde vrienden. Het is een
gezonde ontwikkeling om te ontdekken dat dat soort vrienden niet meer dan ballast zijn.
Dat is niet erg, maar ik merkte wel dat je niet meer interessant was als je geen geld meer
had. Anderzijds kom je er zo achter op wie je wel kunt rekenen, wie je echte vrienden zijn. 
Ook in het zakelijke heb ik meegemaakt dat mensen zich van je afwenden als je failliet
bent gegaan. Ik had een klant met een prachtig project op het gebied van de
zoutwaterlandbouw. We hebben een partij gevonden die voor dertig miljoen garant wilde
staan en zijn naar een grote Nederlandse bank gegaan voor een lening van vijftien miljoen
gulden. De bank zei nee, en waarom? Omdat ik een keertje failliet was gegaan. Terwijl dat
landbouwproject niet eens mijn project was! Ik zocht alleen maar financiering voor
iemand anders. En toch wordt zo’n faillissement tegen je gebruikt, ook al kom je met een
goed plan dat voor tweehonderd procent gedekt is. Dan ben je als financier toch
middeleeuws bezig.’

Hoort dat tot de typisch Nederlandse cultuur?
‘Ik denk van wel. Ik ben Amerikaan en in Amerika is het geen schande als je failliet gaat.
Amerikanen zien er de positieve kanten van: iemand die failliet is gegaan weet in elk geval
hoe het niet moet. Hier is de focus gericht op: je mag niet falen. Als je zogenaamd faalt
ben je een outcast, een mislukking. Voorgoed. Ik hoef niet meer naar de bank te gaan, met
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welk project dan ook. Ik steek mijn hals ook niet meer in een financiële strop. Ik krijg
provisie van een klant, daar koop ik een computer voor, ik krijg provisie van een ander,
daar koop ik een printer voor. Zo financier ik mijn eigen onderneming, stap voor stap.’

Wat voor soort klanten heb je?
‘Mensen met héél bijzondere projecten. Een van hen wil de traditionele Chinese
geneeswijzen op grote schaal commercialiseren. Het betreft voedingssupplementen en
farmaceutische producten op natuurlijke basis. Een voorbeeld: in Japan rookt iedereen,
maar er is daar lang niet zoveel longkanker als in andere landen. In Japan drinken ze
namelijk de hele dag groene thee, echt heel veel groene thee. Dat zorgt voor het
evenwicht in de gezondheid. Nu krijg je mensen in het westen niet zover dat ze de hele
dag groene thee gaan drinken, dus heeft die klant van mij die thee in capsule- of pilvorm
gegoten. Voor hem heb ik financiering gevonden bij een participatiemaatschappij. Een
andere klant is een Sri Lankees die alle mogelijke verpakkingen maakt uit landbouwafval.
Weer iemand anders heeft een echt revolutionaire manier uitgedokterd om bloedtesten
uit te voeren. Hij heeft een cd uitgevonden waarop je een druppel bloed moet neerleggen
en dan krijg je via je eigen simpele pc alle informatie over dat bloed. Dat is een uitkomst
voor ontwikkelingslanden, waar ze dus geen laboratoria meer nodig hebben. Dat soort
mensen probeer ik te helpen, want die zijn met wezenlijke zaken bezig. Ik hoef geen
ondernemers die het evenwicht verstoren in de wereld. Die zijn er al genoeg. 
Als mensen op me af komen moet ik vooral goed luisteren en dan vind ik in mijn netwerk
meestal de juiste partij die met hen verder in zee gaat. Dat zijn de sterke kanten die ik in
mezelf heb ontdekt: ik kan goed luisteren en ik ben creatief. En ik heb een groot netwerk,
dat ik bijna dagelijks bijwerk. Het is heel bijzonder dat al die mensen op mij afkomen. Voor
de Europese Commissie heb ik een congres georganiseerd voor ondernemers en
financiers op het gebied van verantwoord ondernemen en dat is een groot succes
geworden. En er staat nog veel meer op stapel.’

Noem eens wat.
‘Ik ben bezig om een internationaal competetence center van de grond te krijgen, dat
bedrijven screent op hun verantwoord ondernemerschap. En er komt een contentprovider
die alleen maar informatie verspreidt over groen ondernemen en groen financieren. Ook
ben ik bezig aan het ontwerpen van een elektronische nieuwsbrief over deze
onderwerpen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de toekomst is aan verantwoord
ondernemen, aan ondernemingen die uitgaan van de triple bottom line.’

Jouw doel is startende ondernemers met groene ofwel duurzame ideeën op gang te helpen.
‘Precies.’

Hoe lastig is het om dat soort ondernemers aan financiers te helpen?
‘Ik denk dat er genoeg geld is, maar ik denk ook, dat weet ik mede door eigen ervaring wel
zeker, dat je je niet allereerst moet richten op banken of venture capitalists. Het probleem
is dat die twee werelden vrij behoudend zijn. Ze kijken veelal niet door een idee heen, ze
hebben geen visie op langere termijn dan een paar jaar. Ze herkennen echte innovaties
niet. Nu is dat ook wel een groot probleem: hoe herken je werkelijk vernieuwende
technologie bijvoorbeeld? Maar als je te snel iemand afwijst, kun je weleens de volgende
Microsoft hebben afgewezen. En toch gebeurt dat aan de lopende band, dat venture
capitalists heel goede ideeën niet omhelzen omdat ze vinden dat er teveel risico aan



De succesvolle ondernemer104

vastzit. Gelukkig heb ik contact met een aantal professionele zogeheten responsible and
irresponsible investors en zie ik inmiddels een andere vorm van financiering heel erg
opkomen: die van de informal investors. Dat zijn ondernemers die zelf geld hebben
verdiend en dat graag willen steken in startende ondernemingen. En verder verwacht ik
veel heil van internet, die de huidige verhoudingen zeer snel zal veranderen. Als je bij de
gevestigde financiers niet terecht kan, ga je het internet op, je kunt daar met de hele
wereld contact leggen. Dan is het gauw gedaan met het old boys network.’

Wat heeft een ondernemer volgens jou nodig om te kunnen ondernemen?
‘Na mijn ervaringen ben ik geneigd te zeggen: een professionele part n e r. Een investerings-
p a rtner bedoel ik. It’s a two way street. Ik vind dat participatiemaatschappijen een klimaat
moeten scheppen om ondernemers te helpen, maar zij kijken vaak slechts naar de
o n d e rn e m e r. Ze moeten ook naar zichzelf kijken. Een ondernemer kan het niet alleen.’

Wat vindt jij de belangrijkste eigenschappen die een ondernemer moet hebben?
‘Een ondernemer moet nooit opgeven. Doorzetten is alles. Als je niet opgeeft win je altijd,
dat is heel fundamenteel. Iedereen is ook verbaasd dat ik er nog ben en dat ik doorga. Ze
vragen: gaat het een beetje met je? Dan zeg ik ja, het gaat prima. Dat irriteert sommige
mensen. Die willen jou het liefst klein maken, want dan worden zij groter. Anyway, nooit
opgeven. En zorgen dat je voldoende geld hebt, plus een netwerk waarin mensen zitten
die je steunen, mentoren. Ik vind dat daar een rol is weggelegd voor
participatiemaatschappijen. Die moeten niet alleen met geld stimuleren, maar ook met
adviezen. Beginnende ondernemers hebben vaak geen netwerk, daar kan een
participatiemaatschappij van groot nut zijn. Ik betwijfel of dat nu het geval is. Als
participatiemaatschappijen zich afvragen waarom er niet meer ondernemers zijn moeten
ze de hand in eigen boezem steken. Misschien is het Nederlandse ondernemersklimaat zo
omdat het investeerdersklimaat zo is. Wat mij betreft is de beste participatiemaatschappij
Mamma Cash. Zij geeft de meest lastige starters wat ik noem seed money, het allereerste
geld dat je nodig hebt om het zaad te zaaien.’

Noem nog eens wat meer kwaliteiten.
‘Durf is heel belangrijk. Leidinggevend vermogen is handig, maar dat hoef je niet zelf te
hebben. Je kunt al snel een goede manager inhuren om de boel te leiden. Ik vind
delegeren een grotere must als alles zelf doen. En vertrouwen hebben in je medemens om
ze ruimte te geven vind ik ook fundamenteel. Als je mensen vertrouwt, gaan ze harder
werken.’

Heb jij in je diverse ondernemerschappen de tijd genomen voor reflectie, bezinning op waar je
mee bezig was?
‘Daar moet je inderdaad de tijd voor nemen. Ikzelf heb het niet genoeg gedaan. Het
betekent dat je vrije tijd moet nemen, voor de rust in je hoofd. Tegenwoordig doe ik dat
wel, ik neem veel meer vrije tijd en ik krijg nu veel meer klaar in veel minder tijd. Je moet
leren om op het moment te leven. Als je in het nu leeft, heel bewust, heb je geen stress.’

Die heb jij wel gehad?
‘Absoluut. Omdat ik volledig was geobsedeerd door het leveren van prestaties. Voor mij
bestond er destijds geen andere manier, maar het was niet de slimste manier. Ik ben nu
wijzer geworden, ik ga niet meer overal heenrennen.’



De succesvolle ondernemer 105

Je hebt geleerd van je mislukkingen.
‘ Je leert overal van. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat je dingen moet doen
waarin je gelooft. Ik focus nu op de dingen waar ik lol in heb en waar ik echt goed in ben:
ik heb een groot analytisch vermogen, ik kan heel snel analyseren wat aan een plan
ontbreekt of wat er niet goed aan is. En ik werk veel efficiënter.’

Wat moet een ondernemer nog meer hebben?
‘Integriteit. Mensen moet echt op je kunnen rekenen. Geen verborgen agenda, altijd
duidelijk zijn. Ook duidelijkheid van een ander verlangen: yes is yes, no is no, maybe is no.
Zo simpel moet het zijn. Maar het allerbelangrijkste is datgene doen waar je hart ligt.
Passie. Je moet dingen doen waarvan je gepasionneerd bent, waardoor je opgewonden
wordt. Alleen dan heb je de kans dat het wat wordt. Dat geeft je de enige juiste drive en
de energie om door te zetten.’

En als het niets wordt?
‘Dan moet je een houding hebben van okee, ik ben van het paard gevallen, ik heb mijn knie
bezeerd, even een pleister erop en doorgaan. Je hebt in elk geval een leuke tijd gehad, en
ervan geleerd.’

Komt het misschien omdat jij een Amerikaan bent, dat je die veerkracht al diverse malen hebt
opgebracht?
‘Misschien. Dat weet ik niet. Voor mij maakt het niet uit. Ik vat het ook niet persoonlijk op
als mensen mij een asshole vinden. Dat raakt mij niet. Ik wil ook niet meer afhankelijk zijn
van anderen. Ik leen geen geld meer, ik pak zelf mijn kansen. Dat zou ik tegen alle
startende ondernemers willen zeggen: pak zelf je kansen. Uiteindelijk ligt het aan jezelf
hoe ver je komt. Of hoe ver je niet komt.’

Je bent rijk geweest. Nu ben je arm?
‘Ik ben nu juist heel rijk, naar mijn idee. Veel ondernemers gaat het om het geld, ook al
zeggen ze dat dat niet zo is. Mijn ondernemerschap van nu heeft heel erg te maken met
het volgen van mijn hart. Dat is volgens mij rijkdom.’
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5 Jubileumseminar NVP:
het geheim van de succesvolle ondernemer

‘Succesvol ondernemerschap: aangeboren of aan te leren?’ luidt de vraag die de
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen de deelnemers voorhoudt tijdens
haar seminar op 26 april 2000 in het Amsterdamse Okura Hotel. De aanleiding is tweeledig:
de NVP organiseert het seminar omdat zij vijftien jaar bestaat, en tevens heeft het Center
for Entrepreneurship van de Universiteit Nijenrode een onderzoek afgerond naar de
karakteristieken van succesvolle ondernemers, dat het in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken en de NVP heeft verricht. Uit het rapport, dat onder
verantwoordelijkheid van onderzoeksleiders prof. dr. K.J. Samsom en dr. S. Nandram van
Nijenrode is uitgebracht, blijkt dat er mogelijkheden zijn om ondernemerschap in
Nederland te stimuleren. 
Volgens NVP-voorzitter ir. L.J. van Driel is ondernemerschap van niet te onderschatten
waarde voor de economie van een land. Hij houdt zijn gehoor voor dat er in Nederland
jaarlijks twee miljard gulden wordt geïnvesteerd in 4000 nieuwe bedrijven en dat 75% van
de nieuwe banen wordt gegenereerd door nieuwe bedrijven. Desondanks is de
appreciatie voor het ondernemerschap nog steeds onder de maat, aldus Van Driel. De
gemiddelde ondernemer wordt door het grote publiek nog altijd beschouwd als iemand
die snel veel geld verdient - een beeld dat niet alleen niet in overeenstemming is met de
realiteit, maar bovendien erg eenzijdig is. 
Wat maakt een ondernemer nu succesvol of niet? Volgens Van Driel is hoe dan ook een
behoorlijke dosis geluk nodig. ‘Want een aantal zeer goede ondernemers halen het ondanks
hun kwaliteiten niet.’ Een tweede kans krijgen zij doorgaans niet, aldus de NVP-voorzitter. 

Volgens drs. W.L. Moerman, directeur Financiën van het ministerie van Financiën die de
uitgenodigde maar op het laatste moment verhinderde minister Zalm vervangt, is de
persoonlijkheid van de ondernemer bepalend voor het succes dat hij of zij behaalt. En
daarbij zijn het juist de niet meetbare persoonsgebonden elementen die naar het succes
leiden, zo citeert hij uit een Amerikaans onderzoek. 
Moerman schetst hoe de zienswijze van de overheid ten aanzien van haar eigen
ondernemerschap in de afgelopen jaren is veranderd. Want de Nederlandse overheid
heeft altijd veel belangen gehad in tal van bedrijven. Zo’n twintig, dertig jaar geleden was
het heel normaal dat de overheid aandeelhouder was in een aantal bedrijven.
Overheidsbemoeienis met het bedrijfsleven vond niemand vreemd. 
In de jaren tachtig was de rol van de overheid nog: schepper van randvoorwaarden voor
het bedrijfsleven. Tegenwoordig is het geloof in een sturende rol van de overheid
afgenomen. Het afstoten van overheidsdeelneming in bedrijven is tot beleid verheven.
Privatisering is het sleutelwoord geworden. 
Hardop stelt Moerman de vraag of het wel verstandig is van de overheid, als zij nog
verder gaat met privatiseren. Hij geeft zelf het antwoord: ja. Want volgens hem is de
overheid per definitie risicomijdend, en gaat derhalve anders met geld om dan particuliere
investeerders. Bovendien mist de overheid de slagkracht die de particulier wel heeft. Hij
somt de voordelen op van financiering van het bedrijfsleven door particuliere
aandeelhouders:
- private financiering scherpt het concurrerende vermogen van bedrijven
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- het bevordert bovendien de heldere verhoudingen tussen de overheid en het bedrijfsleven
(de overheid heeft een meer regelgevende rol)

- publiek aandeelhouderschap legt publieke middelen vast; bij particulier
aandeelhouderschap wordt geen onnodig beslag gelegd op overheidsgelden.

Karel Samsom, directeur van het Center for Entrepreneurship aan Universiteit Nijenrode,
keert terug naar het hoofdonderwerp van de middag: de vraag of succesvol ondernemer-
schap is aangeboren of aan te leren. Samsom opent met de mededeling dat hij zelf ook
ondernemer is geweest en vertelt dat ondernemen meer een kwestie is van karakter dan
van kennis - aldus heeft het onderzoek onder zijn leiding tenminste uitgewezen. 
De doelstelling van het onderzoek, aldus Samsom, was inzicht verkrijgen in het
persoonlijke karakter en de kenmerken van ondernemers, met name succesvolle
ondernemers. Het onderzoek is verricht vanuit een dynamisch perspectief. De deelnemers
- 209 ondernemers - hebben verteld over hun eigen historische, cruciale factoren die huns
inziens hebben bijgedragen aan hun succes of hun falen. In die context is naar hun
gedrag gekeken en zijn verschillende fasen van het ondernemerschap onderscheiden. 
Samsom wijst erop dat het onderzoek is verricht met een nieuwe onderzoekstechniek, de
zogeheten Kritische Incidenten Techniek, volgens welke mensen hun eigen verhaal
kunnen vertellen. Dat gaf volgens Samsom een ‘contextuele warmte’ die verder nergens
in de onderzoeksliteratuur te vinden is. 

Dr. Nandram behandelt de kenmerken die iemand tot een succesvol ondernemer maken.
Voor alle fasen van het ondernemerschap - het onderzoek leverde drie onderscheidende
fasen op - gelden durf, reflectie, strategische houding, leidinggevende kwaliteiten en
communicatief vermogen als essentiële kenmerken, waarvan zij durf als het belangrijkste
kenmerk noemt. Aan reflectie besteedt zij extra aandacht: reflectie is het afstand kunnen
nemen van de dagelijkse activiteiten en het kritisch kunnen beoordelen van de eigen
daden. Volgens Nandram hebben veel ondernemers behoefte aan regelmatige reflectie.
Dat dat element uit het onderzoek naar voren is gekomen, noemt zij uniek. ‘Dat zijn we niet
eerder in andere onderzoeken tegengekomen.’
In de vroege fase zijn volgens het onderzoek vooral creativiteit, reflectie, prestatie-
gerichtheid, inlevingsvermogen en doorzettingsvermogen belangrijk. In de expansiefase
valt de nadruk op doelgerichtheid, daadkracht en betrouwbaarheid, en in de volwassen
fase heeft de succesvolle ondernemer het meeste aan daadkracht, betrouwbaarheid,
doorzettingsvermogen, inzicht in de marktomgeving en een vastbesloten houding. 
Tot slot noemt zij nog enige bevindingen die elders in dit boek uitvoerig aan de orde
komen. Zo praten ondernemers gemakkelijker over hun successen dan over hun
mislukkingen. Dat fenomeen noemt dr. Nandram typisch Nederlands. Volgens haar kunnen
ondernemers dat manco met behulp van meer reflectie omzetten in een leerpunt. Verder
is het genoten onderwijsniveau niet bepalend voor het succes dat een ondernemer
behaalt, en jongere ondernemers zijn meer gericht op expansie dan oudere collega’s.
Ervaring is niet bepalend voor het behalen van succes en ondernemers die relatief kort
bezig zijn blijken succesvoller te zijn dan collega’s die al langer aan de weg timmeren. Die
laatste uitslag correleert met buitenlandse onderzoeken. 
De Nijenrode-onderzoekster geeft samen met haar collega Samsom de volgende
beleidsaanbevelingen:
- meer aandacht voor ondernemerschap in opleidingen
- meer onderzoek als vervolg op het onderhavige onderzoek
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- het vormen van netwerken waarop ondernemers een beroep kunnen doen
- het bouwen aan een positief imago van het ondernemerschap, van een positieve

ondernemerscultuur
- het toepassen van de checklist zoals zij die hebben gedistilleerd uit het onderzoek 
Volgens dr. Nandram zou verbetering van het ondernemersimago mede te bereiken zijn
door ondernemerschap te verbinden aan hogere onderwijsinstellingen, zoals
universiteiten. 

NVP-voorzitter Van Driel geeft hierna zijn persoonlijke karakteristieken die volgens hem
de echte ondernemer moet hebben: doorzettingsvermogen, geloof, passie en visie. 
Volgens de volgende spreker, Ross Brown, hoofd van Egon Zehnder International Global
Technology Practice, is er nog meer nodig, zoals goede ideeën, goeie mensen en tijd. ‘Er
zijn meer ideeën dan managers en er is nooit genoeg tijd’, houdt hij zijn gehoor voor.
Overal ter wereld is een groot tekort aan topmanagers met visie en tijd is een van de
cruciale elementen in de nieuwe economie, is zijn stelling. Zijn advies luidt: zoek naar
mensen met talent, met potentieel, en niet zozeer naar mensen met ervaring. En zoek
vooral ook naar vrouwelijke executives. Wat dat betreft loopt er volgens hem zeer veel
talent rond. Zoek naar doorzettingsvermogen in plaats van hersens. Zoek vooral naar de
magie van een persoonlijkheid. En als je dergelijke mensen hebt gevonden, moet je ze
nooit meer laten gaan. Dergelijke mensen, zegt Ross Brown, moet je goed betalen: ‘Maak
hen rijk, maar hou het redelijk.’ 
Voor Brown zijn de belangrijkste parameters voor succesvol ondernemerschap:
- een algemene bekwaamheid
- strategische bekwaamheid: dingen doordenken en analyseren;
- een bepaalde leiderschapsstijl.
Analoog aan het onderzoek van Nijenrode is ook volgens Brown de mate van opleiding
ondergeschikt aan deze drie factoren. Hij besluit met zijn eigen mantra dat elke
ondernemer eindeloos zou moeten herhalen: ‘Wij doen gewone dingen ongewoon goed.’

Op het podium nemen nu drie ondernemers plaats die zich laten ondervragen door
gespreksleider Jort Kelder: Ilonka Jankovich, oprichtster van Legal FlexForce, Frits
Goldschmeding, aartsvader van Randstad, en Felix von Coerper, directeur van Small
Business Link. Vraag van Kelder: kun je ondernemen leren? Antwoord van
Goldschmeding: ja. Daar voegt hij nog aan toe dat opleiding volgens hem er wel degelijk
toe doet: ‘Des te sneller leer je het ondernemerschap.’ 
Felix von Coerper sluit zich daarbij aan. Hij vertelt dat hij een ondernemerschapscenter
heeft opgericht op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat organiseert presentaties,
congressen en nodigt bekende ondernemers uit om studenten typische ondernemers-
zaken aan te leren die ze nog niet hadden of kenden. Small Business Link dient ook als
incubatieplek voor beginnende ondernemers. Von Coerper: ‘We hebben al een paar
ondernemingen opgestart waarvan er eentje al succesvol is.’
Een deelnemer uit de zaal mengt zich in de discussie: ‘Ondernemerschap kun je maar
beperkt leren. Je kunt het in elk geval niet uit boekjes halen.’ Nijenrodedocent Karel
Samsom reageert: ‘Opleiding is geen factor die succes garandeert.’
Op het podium zegt onderneemster Jankovich dat voor haar visie heel belangrijk is: ‘Een
duidelijk doel voor ogen hebben en ook de manier waarop je dat denkt te bereiken. En een
grote mate van flexibiliteit en creativiteit. En passie is heel belangrijk, je hebt een enorme
inzet nodig.’
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Volgens Goldschmeding moet een ondernemer een beetje gek zijn. ‘En je moet een
minderwaardigheidscomplex hebben, zodat je jezelf moet bewijzen. En op je donder
krijgen. Dat vindt een ondernemer lekker. Ik heb mensen altijd binnengehaald met de
kreet: het is hier bloed zweet en tranen. Je moet in elk geval geen rode loper uitgerold
krijgen, het pad moet niet geëffend worden.’
Daarop inhakend zegt Ilonka Jankovich: ‘Extra financiën kunnen belangrijk zijn als je
begint, maar ik heb het zonder gedaan, en wil dat blijven doen.’
Een medewerker van Alpinvest zegt uit de zaal dat hij genoeg managers kent die niet
genoeg geld hebben voor een management buy out en dus niet tot het ondernemerschap
kunnen overgaan. Vraag van Kelder aan deze man: ‘Wat voegen jullie toe behalve geld?’
Antwoord: ‘Wij bieden een netwerk en maken een analogie met andere bedrijven. Wij
geven dus geld en adviezen.’
Goldschmeding vertelt dat hij veel heeft geleerd van de tijd dat het slecht ging in de
economie en hij desondanks de visie had om extra mensen aan te nemen in plaats van
mensen te ontslaan. Die visie heeft geleid tot groei van zijn onderneming. Zijn conclusie:
‘Als ondernemer kun je dus van negatieve momenten leren.’
Voor Ilonka Jankovich was een belangrijk leermoment toen zij erachter kwam dat je als
ondernemer niet alles tegelijk kunt doen: én een gezin runnen, én advocaat blijven, én een
bedrijf opzetten. ‘Je moet dingen kunnen loslaten.’
Kelder vraagt de zaal naar een leermoment. Een deelnemer geeft als antwoord dat hij heel
vaak wordt teleurgesteld in zijn mensen, omdat zij niet ondernemend zijn. Hij vraagt zich af
hoe je die mentale ombuiging voor elkaar krijgt, zodat mensen de kansen grijpen die hij
geeft en er vervolgens mee aan de slag gaan.’ Kelder speelt de bal door naar
Goldschmeding: ‘Meneer Goldschmeding, je gooit mensen een kluif toe en ze happen niet.
Wat dan?’ De Randstad-oprichter: ‘Ik ben het niet met die stelling eens. Je moet gewoon
kritisch zijn in wie je aanneemt. Je moet je mensen uitdagen met voorbeeldgedrag.’
Felix von Coerper pleit voor meer aandacht voor ondernemerschap op universiteiten.
‘Daar wordt nu nog veel te weinig aan gedaan.’
Ilonka Jankovich: ‘Niemand wilde met mij samen een bedrijf starten. Echt helemaal
niemand. En ik heb heel veel tegenstand gehad. Maar bij mij heeft het er gewoon altijd al
ingezeten, dat ondernemerschap.’

Na de pauze kunnen deelnemers aan het seminar kiezen uit drie verschillende workshops
die parallel worden gegeven: een voor beginnende, een voor expansieve en een voor
volwassen ondernemers. In de zaal voor de startende ondernemers leggen drie
ondernemers getuige af over hun ondernemerschap. Spitsafbijter is Roel de Hoop van het
digitale warenhuis Hot-Orange.com., door hemzelf gekenschetst als een ‘life style
warenhuis’. Hij schetst de jonge geschiedenis van zijn onderneming en hoe hij het internet
koos om die onderneming in de markt te zetten. ‘Wij proberen mee te rijden op de golf van
internet.’ In oktober 1999 startte hij, omdat hij naar eigen zeggen ‘leuke dingen wilde doen
met leuke mensen. Dat werd veel dynamischer dan wij ooit hebben kunnen dromen.’ 
In twee maanden tijd werd een website opgezet, de financiering rondgemaakt en het
eerste succes werd al kort daarna binnengehaald. Alle plannen kwamen eerder uit dan
gepland, aldus De Hoop. Daarom is zijn advies aan de zaal: je kunt dingen niet vroeg
genoeg regelen: in zijn geval de virtuele organisatie, de technologie, de product sourcing
en het back office. Kort na de start liep de zaak al ‘gigantisch fout’: een product werd te
laat of verkeerd geleverd. Voor De Hoop was dat dat een leermoment: hadden zij in aanleg
een aantal zaken uitbesteed aan experts, nu doen ze alles weer zelf, omdat je het dan
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beter in de hand hebt. ‘Wij hebben het nu zelf onder controle. Wat ik geleerd heb is: je
moet niet eerder iets uit handen geven voordat je het ook zelf kunt.’
De Hoop vertelt dat Hot-Orange.com nummer 1 in Nederland wil worden - nu nog zijn ze
nummer 2 - en dat ze strategische partnerschappen willen aangaan met Duitsland,
Frankrijk, Engeland en Italië. Dat alles moet dit jaar nog gerealiseerd worden. Later moet
beursgang volgen. 
Wat is het kernwoord voor Roel de Hoop in zijn ondernemerschap, wil iemand weten.
‘Passie. En lef’, zegt hij. ‘En dat is aan te leren. Ikzelf heb ondernemerschap helemaal niet
in me. Ik heb het geleerd door me te laten inspireren bij grote softwaremaatschappijen.
Daar zijn tien start-ups uit voortgekomen. Vooral veel commerciële mensen bij die
bedrijven hebben de behoefte om voor zichzelf te beginnen. 
Hoe heeft hij financiers gevonden? is een andere vraag uit de zaal. De Hoop: ‘Die kende ik
al en zij kenden mij.’ Andere vraag: is De Hoop nou een retailer of een administratief
dienstverlener? De Hoop: ‘Wij zijn retailers. We zijn een merk aan het neerzetten.’
Heeft hij nog de meerderheid van de aandelen? wil iemand weten. Als het antwoord
negatief is, herneemt de vragensteller: ‘Dan ben je dus geen eigen baas meer.’ Repliek
van De Hoop: ‘Toch voel ik me eigen baas. Ik ben heel vrij om te doen wat ik wil.’
Nog een vraag: hoe krijg je nieuwe medewerkers en hoe hou je ze?
Antwoord: De Hoop heeft tot nu toe voornamelijk uit zijn vrienden- en kennissenkring
geput. ‘En dat werkt perfect.’
Vraag: is het geen probleem als jouw mensen op hun  beurt voor zichzelf willen beginnen?
Antwoord: ‘Dat is juist leuk. Dat vind ik het grootste compliment dat ik kan krijgen. Dat je
als start up nieuwe start ups creëert.’
Een heel ander verhaal steekt de volgende spreker af, Robert Rubinstein, die ook elders in
dit boek aan het woord komt. Hij is na een aantal geslaagde én mislukte ondernemers-
avonturen nu weer eigen baas van een onderneming, Brooklyn Bridge, waarmee hij
startende ondernemers en investeerders aan elkaar knoopt. Volgens hem is een
ondernemer een eenzame in een woestijn als het gaat om het bereiken van zijn doel.
Rubinstein somt de kwaliteiten op die een startende ondernemer moet hebben:
kennis, geld, geluk, timing, ervaring, netwerk, macht, passie en verlangen om iets te
bereiken. 
Rubinstein heeft het blijkens zijn betoog niet zo op venture capitalists. Volgens hem zijn
velen van hen onprofessioneel, denken ze alleen in financiële termen, beschikken ze niet
over genoeg kennis, kunnen ze niet nee zeggen, denken ze op korte termijn en hebben ze
altijd addertjes onder het gras achter de hand. 
Voor Rubinstein betekende falen groeien, omdat hij van die negatieve ervaringen geleerd
heeft. Zijn advies aan beginnende ondernemers is: zoek een financier die een echte
partner wil zijn, ook in het immateriële en probeer een reële win-winsituatie te bereiken.
En het zijns inziens allerbelangrijkste wat een ondernemer moet doen: ‘Luister naar je
hart. Voelt het goed? Doe het dan, en anders niet.’
Vraag uit de zaal: hoe zou je het vinden als een venture capitalist behalve geld ook
managementadviezen verleent? 
‘Wonderful’, luidt het antwoord van Rubinstein. ‘Dat had mij twee mislukkingen bespaard.’
Vraag aan Roel de Hoop: vertel eens over een positieve ervaring met een venture
capitalist? De Hoop: ‘Vanaf dag 1 hebben ze in mij geloofd, en vervolgens een andere
partner erbij gezocht. Bovendien hebben zij mensen geleverd die op projectbasis
inzetbaar waren. Van dat soort mensen hebben zij een pool. En Nesbic (zijn financier)
dacht mee, stimuleerde mee. Ik heb dus niets dan lof over venture capitalists. Zij zijn aan
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de kant van de ondernemer gaan staan, hebben zich in mijn schoenen verplaatst.’ 
Ir. Maarten Westermann van Twinning, derde spreker in deze workshop, brengt naar
voren: ‘Als je naar een venture capitalist gaat moet je ook weten wat je vraagt. Je moet
niet de hele wereld vragen.’
Hij roert nog een andere kwestie aan: hoe ga je als ondernemer om met ontslagen? Hij
herinnert zich nog het eerste conflict binnen zijn bedrijf Pink Elephant, en het eerste
ontslag dat hij moest aanzeggen: ‘Zoiets gaat gemakkelijker als je je realiseert dat zo’n
afscheid voor beide partijen de beste weg is.’
Gevraagd naar zijn grootste fout zegt Westermann: ‘Ik heb een cruciale fout gemaakt in
1991. Pink Elephant was te groot voor servet, te klein voor tafellaken. Mijn gigantische
blunder is geweest dat ik nooit zelf naar het buitenland ben gegaan om zelf rond te kijken
naar eventuele mogelijkheden. Dat is heel kortzichtig geweest.’

Het slot van het seminar gaat over het thema ‘Ondernemen en participeren’. Hier gaat het
het belang van de ondernemer op de juiste plaats, het belang van een goed
managementteam en het belang daarbij van een participatiemaatschappij. Op het podium
laten Paul Schröder, algemeen directeur van Residentie Investments, drs. Ernst Jansen,
lid van de raad van bestuur van Eureko en Nelissen van het bouwbedrijf Dura zich aan de
tand voelen door Jort Kelder. De laatste herhaalt de vraag die hij al eerder heeft gesteld:
wat kun je als participatiemaatschapij meer toevoegen dan geld? 
Paul Schröder: ‘Wij zijn ondernemer zonder dat we op de ondernemersstoel gaan zitten.
Wij hebben een gereedschapskist waarin van alles zit en een van de gereedschappen is
geld. Wij zijn absoluut geen bankiers.’
Een ondernemer in de zaal - in kozijnen en vensterbanken - zegt dat er zijns inziens twee
soorten ondernemers zijn: zij die echt pionieren en zij die een bestaand bedrijf overnemen.
(Deze ondernemer meldt zich overigens pas nadat Kelder aan de zaal heeft gevraagd
hoeveel ondernemers zich daar bevinden. Er gaan maar weinig handen omhoog en dat
geeft de hoofdredacteur van Quote aanleiding om te concluderen dat er vooral venture
capitalists in de zaal zitten en vrije jongens ofwel adviseurs, door Kelder consequent
‘urenschrijvers’ genoemd. Om de discussie goed op gang te krijgen laat Kelder even later
alle toehoorders opstaan, waarna hij ze indeelt in ondernemers, adviseurs en
investeerders en hij laat die vervolgens die groepsgewijs in de zaal plaatsnemen: links de
ondernemers, rechts de venture capitalists en achterin de ‘urenschrijvers’. Die indeling
schept meer duidelijkheid dan wanneer iedereen maar door elkaar zit, vindt Kelder.)
Kelder vraagt het forum naar de rol van een participatiemaatschappij in ondernemer-
schap. Ernst Jansen vermoedt dat participatiemaatschappijen veel te veel betalen. ‘Ik
denk dat ze over elkaar heen rollen. Daar moet je voor oppassen. Ik vind het doodgriezelig
dat iemand zo snel mogelijk rijk wil worden, in plaats van met veel passie over zijn vak te
spreken.’
Uit de zaal reageert een financier: ‘Elke ondernemer die venture capital zoekt wil zo snel
mogelijk groeien. Waarom zou je zelf het wiel uitvinden?’
Jansen van Eureko: ‘Ik denk dat participatiemaatschappijen niet alleen maar bestaan uit
mensen die even binnenvliegen om snel hun zakken te vullen.’
Een toehoorder haakt in: ‘De professionaliteit van de financiers is toegenomen. Net als die
van de ondernemers trouwens. Het kennisniveau van twintigers is aanzienlijk hoger dan
twintig jaar geleden, toen venture capitalists in Nederland begonnen.’
Een adviseur uit het publiek: ‘Een ondernemer moet een bepaald soort oogkleppen op
hebben om succesvol te kunnen zijn.’
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Een ondernemer (Wertheim, van Reitsma & Wertheim & Partners) roept: ‘De mensen die
nu starten weten geen bal. De professionaliteit van de huidige ondernemers is minder dan
vroeger, maar ze durven veel meer.’ En hij voegt er uitdagend aan toe: ‘Ondernemer ben
je. Dat leer je niet!’ 
Ernst Jansen reageert: ‘Dat is flauwekul.’
Wertheim houdt staande: ‘Iemand die nu van het HBO of de universiteit komt is volstrekt
onbekwaam. De opleidingen van nu zijn veel minder dan vroeger. De voorbereiding op het
ondernemerschap is nu veel meer een gok geworden.’
Jansen zegt dat er naast opleiding nieuwe factoren zijn bij gekomen waarvan onder-
nemers in spe kunnen profiteren: ‘Onze generatie reist meer, kijkt rond etcetera.
Bovendien hebben zij de nieuwe technologie ter beschikking.’
Nelissen geeft als zijn opvatting dat je ondernemen wel degelijk kunt leren. ‘In elk geval
kun je een aantal gereedschappen leren te hanteren.’
Jort Kelder stelt de vraag: wat missen we in Nederland qua ondernemerschap, wat
hebben we nodig?
Volgens Paul Schröder staat er hier nog steeds een veel te hoge straf op failliet gaan. ‘Dat
zou anders moeten. Ik denk dat er hier ontzettend veel ondernemers en ondernemers in
spe zijn. Maar het is zoals Goldschmeding eerder deze middag zei: ondernemers zouden
meer gestimuleerd moeten worden.’
Volgens Nelissen is er al veel aan het veranderen: ‘Onze kinderen zijn in de collegebanken
bezig met nieuwe ondernemingen. Voor jonge mensen is er een referentiekader aan het
ontstaan: als je goed bent kun je veel geld verdienen. Dat begint in de sport, in het theater
en in de kunst.’
Zo gaat het nog even heen en weer, totdat Jort Kelder de slotvraag oproept, naar forum
en zaal: ‘Wie begint hier de komende jaren nog een bedrijf?’ Niemand steekt de hand op.

NVP-voorzitter Van Driel rondt het seminar af met de opmerking dat de Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen in elk geval niet haar jubilieum had kunnen
vieren zonder de eertijdse steun van het ministerie van Economische Zaken. ‘Want dan
hadden wij niet nooit bestaan.’
Hij overhandigt het eerste exemplaar van het Nijenrode-rapport aan staatssecretaris  
drs. G. Ybema van het ministerie van Economische Zaken. Die houdt vervolgens zijn
gehoor voor dat de kwaliteit van de ondernemer bepalend is voor de onderneming.
Onderzoek leerde het ministerie dat zes procent van de middelgrote ondernemingen tot de
snelle groeiers behoren. Dat leidde tot de vraag: wat hebben die ondernemers wel wat
anderen niet hebben? Die vraag is omgezet in de opdracht aan Nijenrode om in de psyche
van ondernemers te duiken, aldus Ybema. 
Het onderzoek zal volgens hem de Vereniging van Participatiemaatschappijen helpen om
plannen van ondernemers beter te beoordelen dan voorheen. ‘In twijfelgevallen biedt dit
onderzoek misschien uitsluitsel. Niet alleen helpt het bij starters, maar ook bij gevorderde
ondernemers.’ Zelf zegt de staatssecretaris het rapport goed te kunnen gebruiken voor
stappen in het onderwijs. Daar moet volgens hem de ondernemingsgeest nodig
gestimuleerd worden: ‘Het onderwijs creëert nog steeds werknemers in plaats van
ondernemers.’ De commissie Onderwijs en Ondernemerschap zal stimuleren dat in alle
daarvoor geschikte vakken ondernemerschap aan de orde kan komen. 
De staatssecretaris pleitte met name voor de invoering van een onderdeel zelfkennis,
‘want alleen de ondernemer die zijn eigen tekortkomingen kent is in staat de juiste
beslissingen te nemen.’
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En ook hij stelt zich de vraag die het seminar centraal heeft gesteld: is ondernemerschap
aan te leren of is het aangeboren? Het antwoord is niet of het een of het andere, maar
beide, aldus Ybema. Met andere woorden: men moet er aanleg voor hebben, maar extra
bijschaven middels onderwijs is zeker niet af te raden. 
Tot slot maakt hij nog een relativerende kanttekening bij het onderzoek. Hij zegt bijna
zeker te weten dat juist de niet-meetbare en persoonlijke eigenschappen van een
ondernemer bepalend zijn voor het succes dat hij behaalt. ‘Ondernemen is en blijft
mensenwerk en is niet in regeltjes en cijfertjes te vangen. En zo zijn we terug bij af: er
blijft nog altijd zoiets als het geheim van de succesvolle ondernemer!’
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6 Handleiding bij de checklist

Bij het ontwikkelen van de checklist zijn wij uitgegaan van de opeenvolgende fasen in de
ondernemingscyclus: de vroege fase, de expansiefase en de volwassen fase. Voor
mensen die worden geconfronteerd met een krediet- of investeringsaanvraag, kan de
checklist dienen als een leidraad, die flexibel kan worden toegepast, al dan niet in
combinatie met andere selectiemethoden zoals die bijvoorbeeld binnen de Nederlandse
Vereniging van Participatiemaatschappijen reeds worden gebruikt. 
Het is goed mogelijk dat de checklist in het dagelijks gebruik moet worden aangepast aan
specifieke situaties. Dat is geen probleem, nogmaals, de beoordelaar heeft alle ruimte om
flexibel met de checklist om te gaan. 
Zo kan de checklist ook worden gebruikt om niet één individu, maar een compleet team
van mensen met wie de ondernemer samenwerkt, onder de loep te nemen. En als een
beoordelaar wil afwijken van de soort kenmerken en kwaliteiten die hij in een speciaal
geval van belang acht, kan hij (of zij) zelf bepalen welke hij het belangrijkst vindt om de
juiste beslissing te kunnen nemen ten aanzien van een investering. In een persoonlijk
interview kan de beoordelaar de kwaliteiten en kenmerken van een potentiële
ondernemer op waarde schatten, en er later voor kiezen slechts die kwaliteiten en
kenmerken te bestuderen die in het interview aan de orde kwamen. Daarnaast kan hij de
checklist aan de geïnterviewde voorleggen.
De checklist kan nog een ander nut dienen. Veelvuldig gebruik van de lijst levert een scala
aan bevindingen op, die per economische sector gerubriceerd kunnen worden. Hierdoor
krijgt de beoordelaar een dieper inzicht in elke sector middels een aantal zogeheten
normgegevens. Deze bieden handig vergelijkingsmateriaal bij elk volgend interview. 
Meestal hebben beoordelaars reeds de beschikking over andere instrumenten waarmee
zij kandidaten voor eventuele financiering wegen. Het lijkt ons nuttig als de checklist in
dergelijke andere instrumenten wordt geïntegreerd. Als er geen andere instrumenten zijn,
biedt de checklist op zich een belangrijke leidraad.
De checklist zien we hierna. De lijst is onderverdeeld in kenmerken en kwaliteiten zoals
we die hebben onderscheiden bij de ondernemers die aan ons onderzoek hebben
meegewerkt. Het gaat om die kenmerken en kwaliteiten die bij ondernemerschap centraal
staan.
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Het interview

Eerder hebben we de Kritische Incidenten Techniek toegelicht, waarbij aan mensen wordt
gevraagd om over cruciale gebeurtenissen te vertellen. Ten behoeve van het onderzoek
hebben wij een KIT gemaakt die is toegespitst op onze doelgroep, de ondernemers. Op die
manier heeft de KIT ons geholpen inzicht te krijgen in de persoon van de ondernemers en
de manier waarop zij met cruciale gebeurtenissen zijn omgegaan. In de praktijk bleek dit
goed te werken; mensen praten nu eenmaal veel gemakkelijker over de eigen
belevenissen dan over hypothetische situaties.

Toch kan het gebeuren dat de KIT-methode niet voldoende oplevert. In dat geval kan het
zinnig zijn om de checklist er bij te halen en die aan de geïnterviewde voor te houden met
de vraag of hij/zij bij elk trefwoord een voorbeeld van eigen gedrag kan geven. Op deze
manier kunnen we nog meer over de persoon te weten komen. 
Een andere manier is hypothetische situaties aan de kandidaat voor te leggen. Door
bijvoorbeeld te vragen hoe de betrokken persoon in een bepaalde situatie zou handelen,
ontstaat weer meer inzicht in persoon en gedrag. De interviewer/beoordelaar kan zelf
situaties bedenken, of ze afleiden uit het overzicht van cruciale gebeurtenissen zoals
ondernemers die aan ons hebben verteld. Nu behandelen we eerst de werkwijze in het
interview.
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Voorbeeld van een interview schema

Eerst leiden we het interview in door duidelijk uit te leggen waarnaar wij op zoek zijn: 
‘Als ondernemer heeft u in uw loopbaan diverse gebeurtenissen ervaren die op enigerlei
wijze verband houden met de resultaten die u op dit moment als ondernemer heeft
gerealiseerd. Aan de hand van een aantal vragen willen we meer van u als persoon te
weten komen. We gaan daarbij in eerste instantie op zoek naar feitelijke gebeurtenissen
in uw ondernemersloopbaan.
Wij zijn daarbij geïnteresseerd in die gebeurtenissen die naar uw mening hebben
bijgedragen aan de succesvolle resultaten. Maar we zijn ook geïnteresseerd in
gebeurtenissen die geleid hebben tot faalmomenten. Vervolgens willen wij van elke
gebeurtenis weten wanneer deze ongeveer plaatsvond (welk jaar) en wat uw concrete
handelingen waren tijdens die gebeurtenis.
U kunt net zo ver terug in de tijd gaan als u zelf belangrijk vindt.’

Eerst de vragen over succes

1. Noem een resultaat dat, met betrekking tot uw ondernemersloopbaan naar uw mening
als succesvol gekenmerkt kan worden.
Resultaat:............................................................................................................................................
2. Kunt u meer hierover vertellen? Hoe heeft u gehandeld? 
(Volgende vragen helpen om de persoon aan de praat te krijgen:)
- Wanneer vond deze gebeurtenis plaats
- Kunt u meer vertellen over uw manier van handelen?
- Waren er anderen bij betrokken?
- Hebben anderen u beïnvloed?
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Over falen kan dezelfde reeks vragen worden gesteld.

Daarna volgt een aantal meer algemene vragen:
5. Ik ga u nu een aantal kenmerken voorleggen. Kunt u bij elk kenmerk aangeven in welke
mate u het betreffend kenmerk bezit?
U kunt daarbij kiezen uit de volgende mogelijkheden:
0 = niet
1 = allerminst
2 = nauwelijks
3 = enigszins
4 = in redelijke mate
5 = in sterke mate

(Hier staat de lijst met kenmerken. De beoordelaar dient deze zelf in te vullen, op basis van
de antwoorden van de ondenemer. Herhaal deze antwoordcategorieën steeds na 5
kenmerken)
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6. Ik ga u nu een aantal competenties voorleggen. Kunt u bij elke competentie aangeven in
welke mate u denkt de betreffende competentie te bezitten?
Ook hier kunt u kiezen tussen
0 = niet
1 = allerminst
2 = nauwelijks
3 = enigszins
4 = in redelijke mate
5 = in sterke mate

1.1.1  Kenmerken 1.1.2  Hoe ziet de persoon zichzelf?

0 1 2 3 4 5
Creativiteit
Inlevingsvermogen
Kritisch denkvermogen
Alertheid
Durf tonen
Overtuigingskracht
Doorzettingsvermogen
Zorgvuldigheid
Betrouwbaarheid
Doelmatigheid
Besluitvaardigheid
Pragmatisme
Harde werker
Zelfvertrouwen
Vastbeslotenheid
Daadkracht
Emotionele stabiliteit

1.1.3 Kwaliteiten 1.1.4  Hoe ziet de persoon zichzelf?

0 1 2 3 4 5
Onderhandelingsvaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Vermogen tot leidinggeven 
Inzicht in externe omgeving
Inzicht en interesse voor human resources
Inzicht in marketingkwesties
Inzicht in financiële zaken
Strategische houding
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7. Daarnaast wil ik van u weten of er in de lijsten die we zojuist hebben besproken
kenmerken of kwaliteiten voorkomen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
succesvolle gebeurtenis en bij het faalmoment.
Ik noem eerst de kenmerken en dan kunt u aangeven of zij wel of niet van toepassing zijn.
0 = niet van toepassing
1 = wel van toepassing op gebeurtenis

8. Ik noem nu de kwaliteiten en wil graag van u weten welke wel en welke niet van
toepassing zijn op uw succesvolle gebeurtenis en welke wel of niet van toepassing zijn op
de faalervaring.

succes falen succes falen

0 1 0 1 0 1 0 1

Creativiteit Onderhandelings-

vaardigheden

Inlevingsvermogen Communicatieve 

vaardigheden

Kritisch denkvermogen Vermogen tot leidinggeven

Alertheid Inzicht in externe omgeving

Durf tonen Inzicht en interesse in 

human resources

Overtuigingskracht Inzicht in marketing-

kwesties

Doorzettingsvermogen Inzicht in financiële zaken

Zorgvuldigheid Strategische houding

Betrouwbaarheid

Doelmatigheid

Besluitvaardigheid

Pragmatisme

Harde werker

Vastbeslotenheid

Zelfvertrouwen

Daadkracht

Emotionele stabiliteit
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Van beoordeling tot beslissing

Met de checklist in de hand buigen we ons over de vraag hoe we van beoordeling naar
beslissing gaan, ofwel: gaan we investeren in de aanstaande ondernemer, komt hij of zij
eerst in aanmerking voor coaching of wijzen we de investeringsaanvraag af? 

Voor de juiste weging van de antwoorden die ondernemers geven kan de beoordelaar op
een scoringsformulier de resultaten van het interview wegen aan de hand van een
vijfpunt schaal:

1 = nauwelijks aanwezig
2 = enigszins aanwezig
3 = aanwezig in redelijke mate
4 = aanwezig in sterke mate
5 = aanwezig in zeer sterke mate.

Alle door ons gevonden bevindingen kunnen we toetsen bij de kandidaat en op die manier
komen tot een eindoordeel. Omdat de door ons ondervraagde ondernemers in
verschillende fasen van hun ondernemerschap andere kenmerken en kwaliteiten van
belang achten, is het dus ook van belang dat beoordelaars een van de drie verschillende
scoringsformulieren gebruiken, alnaargelang de fase waar hun kandidaat in vertoeft.
Straks wordt aangegeven hoe hoog de score moet zijn, wil een kandidaat voor financiele
steun in aanmerking komen, voor coaching, of voor een afwijzing. De verschillende
scoringsformulieren volgen hierna. Aan het slot van dit hoofdstuk geven wij onze eigen
uitkomsten met betrekking tot het onderzoek.

Eerst nog even dit: 
Het kan gebeuren dat de beoordelaar vanuit de eigen ervaring met beoordelings-
beslissingen, of omdat het een specifieke situatie betreft, een bepaald kenmerk in de
checklist meer gewicht wil toekennen. Dan kan hij de gegeven weging corrigeren, met als
uitgangspunt dat de totale wegingsscore niet mag afwijken. Dat betekent: wanneer de
beoordelaar de gegeven weging corrigeert, moet hij hiervoor compensatie bij een ander
kenmerk toepassen. Dat is nodig om de totaalscore te kunnen handhaven en het juiste
advies te kunnen geven. De vijfde en zesde kolom in de formulieren op de volgende
pagina’s geven respectievelijk ruimte voor het invullen van de gecorrigeerde weging en
voor de totaalscore die op basis van die gecorrigeerde weging ontstaat. Als de
beoordelaar een correctie op een kenmerk of kwaliteit toepast, moet hij de I-score (zie de
eerste kolom van het scoringsformulier) met de nieuwe wegingscore vermenigvuldigen
om de totaalscore te krijgen. 
Als alles is ingevuld en gewogen zijn er drie uitkomsten mogelijk:

1. De betreffende kandidaat scoort onvoldoende. Dit is het geval wanneer de kandidaat een
score behaalt die gelijk is aan of minder dan de minimum wegingscore (het totaal van de
wegingsfactoren) vermeerderd met 33% van de resterende score (de totaalscore verminderd
met de minimum score van de wegingsfactoren).

2. De kanidaaat komt in aanmerking voor een begeleidingstraject. In dit geval haalt de
kandidaat een score die gelijk is aan de minimum wegingscore vermeerderd met tweemaal
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33% van de resterende score. Deze uitkomst is niet mogelijk als de kandidaat op alle
kenmerken/kwaliteiten een score van 2 heeft. Hij/zij moet een aantal keren een 3, een 4 of
een 5 halen.

3. De kandidaat geldt als potentieel succesvol. Hij/zij behaalt een minimum score gelijk aan de
minimum wegingscore vermeerderd met driemaal 33% van de resterende score. 

Hoe werkt een en ander nu in de praktijk?
Hieronder volgt een aantal voorbeelden voor de werkwijze in alle fasen van het
ondernemerschap:

Scoringsformulier vroege fase

1.1.5 Kenmerken Vroege fase

I-score Wegings- Totaal Correctie Totaalscore bij
factor score beoordelaar correctie

Creativiteit 1
Inlevingsvermogen 2
Kritisch denkvermogen 1
Alertheid -
Durf tonen 4
Overtuigingskracht 1
Doorzettingsvermogen 2
Zorgvuldigheid 1
Betrouwbaarheid 1
Doeltreffendheid -
Besluitvaardigheid -
Pragmatisme 1
Hard werken -
Zelfvertrouwen 2
Vastbeslotenheid 1
Daadkracht 1
Emotionele stabiliteit -
Totaal Min.: 18

Max.: 90
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De totaalscore uit het interview kan uiteenlopen van 18 (alle wegingsfactoren, zoals die
uit ons onderzoek naar voren zijn gekomen, bij elkaar opgeteld) tot en met 90 (dit is de
uitkomst wanneer de kandidaat bij alle wegingsfactoren een 5 haalt.

Advies 1 Advies 2 Advies 3

Min.score + 33,3% Min.score + (2 keer 33,3%) Min.score + (3 keer 33,3%)
(van 90-18)
Onvoldoende Coaching Voldoende
Totaal score=minimaal 18 Minimaal 43 en maximaal Minimaal 68 en maximaal 90
en maximaal 42 (18+24) 67 (43+24)

Bij advies 2 zijn de volgende kenmerken van belang: (kruis aan indien van belang)

Creativiteit Doelmatigheid
Inlevingsvermogen Besluitvaardigheid
Kritisch denkvermogen Pragmatisme
Alertheid Harde werker
Durf tonen Zelfvertrouwen
Overtuigingskracht Vastbeslotenheid
Doorzettingsvermogen Daadkracht
Zorgvuldigheid Emotionele stabiliteit
Betrouwbaarheid
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Aanvullende informatie ten behoeve van de beoordeling

Om een beoordeling goed te kunnen verrichten is het nodig dat de beoordelaar de
informatie die hij/zij  krijgt van de kandidaat goed kan onderbrengen in de onderscheiden
categorieën van kenmerken en kwaliteiten. Ten behoeve van die juiste beoordeling zullen
we alle kenmerken en kwaliteiten nader omschrijven - zodat de beoordelaar de
verschillende uitingen herkent. 

Eerst de kenmerken

Ideeën
Creativiteit: de persoon toont een intellectuele nieuwsgierigheid. Staat open voor nieuwe,
onconventionele ideeën en is bereid die te overwegen.
Inlevingsvermogen: de persoon toont begrip voor anderen. Kan zich verplaatsen in
ervaringen en argumenten van anderen.

Waarden
Kritisch denkvermogen: de persoon heeft een kritische zoekende houding en is niet snel
tevreden met het bereikte resultaat. Heeft een voortdurende neiging om te streven naar
het verbeteren van prestaties. Ergert zich aan eigen fouten.
Alertheid: de persoon stelt zich alert op tegenover de buitenwereld en tegenover zijn
eigen handelingen en toont een zoekende houding. Is sterk gericht op het voorkomen van
problemen.

Dominantie
Durf tonen: de persoon heeft geen enkele moeite zich te profileren, anderen ergens mee
te confronteren, af te wijken van de norm. Neemt voortdurend initiatieven. Is bereid zijn
nek uit te steken, ook al gaat dat gepaard met risico’s voor zichzelf.
Overtuigingskracht: de persoon neemt gemakkelijk de leiding bij gesprekken en houdt
tijdens het gesprek zijn doel nauwkeurig in de gaten teneinde dat te bereiken. Zal al het
mogelijke doen om de ander door zijn eigen bril te laten kijken en zijn standpunten te laten
delen. Is geneigd zich te verzetten tegen suggesties van anderen. Zal zelden fouten van
zichzelf toegeven.

Zelfdiscipline
Doorzettingsvermogen: de persoon streeft ernaar om eenmaal begonnen taken af te
maken, ook als hij/ zij het niet meer boeiend vindt of teveel risico’s ziet. Probeert via
verschillende manieren het doel te bereiken en raakt niet gauw ontmoedigd.

Betrouwbaarheid
Zorgvuldigheid: de persoon overweegt ethische principes en normen bij zijn handelen.
Overdenkt consequenties van zijn handelen, ook voor anderen.
Betrouwbaarheid: de persoon komt zijn beloften en afspraken na.

Doeltreffendheid
Doeltreffendheid: de persoon streeft ernaar bekwaam, verstandig en effectief te
handelen. Legt zich daartoe eisen op waaraan hij probeert te voldoen.
Besluitvaardigheid: de persoon is in staat beslissingen te nemen, ook onder druk van
anderen.
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Pragmatisme
De persoon is in staat prioriteiten te stellen en te handelen naar de situatie zoals die zich
voordoet.

Ambitie
Hard werken: de persoon heeft een sterke wil om te presteren en een hoog
aspiratieniveau. Werkt hard om zijn doelen te bereiken. Is ijverig en doelgericht. Probeert
heel hard zich te bewijzen.
Zelfvertrouwen: de persoon gelooft in eigen visies, heeft daar een groot vertrouwen in en
handelt daar ook naar, door bv. doelstellingen niet snel op te geven.

Onkwetsbaarheid
Daadkracht: de persoon kan beslissingen nemen, ook als die negatieve gevolgen hebben
voor anderen. Is niet gevoelig voor zijn eigen populariteit. Is in staat om veranderingen
door te voeren, ook als er tegenstand is.
Vastbeslotenheid: de persoon twijfelt niet en gaat recht door zee.
Emotionele stabiliteit: de persoon kan goed omgaan met veeleisende situaties en kan
eigen standpunten overeind houden.

Vervolgens de kwaliteiten:

Onderhandelingsvaardigheden: de persoon heeft gevoel voor verschillende belangen, kan
zich daarin  verplaatsen, maar tegelijkertijd vanuit een positieve houding op zoek gaan
naar gemeenschappelijkheden om tot een oplossing te komen.

Communicatieve vaardigheden: de persoon kan klanten vasthouden, contacten leggen,
hulp vragen, advies vragen, delegeren, netwerken aanboren en voeden. Kan duidelijk
communiceren in uiteenlopende situaties.
Leidinggevende kwaliteiten: de persoon is in staat zijn personeel te motiveren en te
stimuleren tot nieuwe ideeën en uitdagingen. Hij zorgt voor een veilige, uitdagende en
inspirerende structuur en omgeving.

Kennis van de externe markt: de persoon richt zich naar zijn omgeving. Werkt aan public
relations, naamsbekendheid en goed imago van zijn producten en diensten. Heeft inzicht
in zijn concurrenten.

Kennis van marketing: de persoon relateert zijn producten en diensten aan andere en
heeft inzicht in sterkten en zwaktes.

Kennis van financiële zaken: de persoon heeft gevoel voor cijfers. Heeft snel overzicht
over inkomsten en uitgaven. Kan geldstromen verantwoorden.

Strategische houding: de persoon maakt strategische keuzes ten aanzien van anderen en
handelt daarnaar.
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Bijlage 1
- Waar zit bij ondernemers in spe de kiem voor succesvol ondernemen?

De ondernemers die aan ons onderzoek hebben meegewerkt hebben uitspraken gedaan
die iets lijken te zeggen over de mate waarin zij succesvol zijn. Als we die uitspraken op
een rij zetten en rubriceren komen we wellicht dichter bij het antwoord op de vraag wat
een succesvolle ondernemer onderscheidt van een niet zo geslaagde collega. 
Beoordelaars van kandidaten die naar financiering op zoek zijn kunnen derhalve met
onderstaande uitspraken rekening houden ten bate van het juiste advies.

Marktgerichtheid

1. Ik houd de branche waarin ik werk goed in de gaten.
2. Ik volg de ontwikkelingen in mijn branche nauwgezet.
3. Ik weet wie mijn concurrenten zijn.
4. Ik weet wat mijn concurrenten belangrijk vinden.
5. Ik weet wat mijn concurrenten van mij vinden.
6. Ik kan mij goed verplaatsen in wensen van klanten.
7. Klachten van klanten neem ik serieus.

Organisatievermogen

1. Als mensen tijd te kort komen, is dat omdat ze hun tijd slecht indelen.
2. Als je de juiste prioriteiten stelt, bereik je altijd goede resultaten.
3. De meeste ingewikkelde problemen kun je opsplitsen in kleine, overzichtelijke problemen.

Vastbeslotenheid

1. Als er iets misgaat, blijf ik meestal rustig.
2. Ook in panieksituaties weet ik mijn kalmte te bewaren.
3. Ik heb vaak het gevoel dat ik niet weet wat ik moet doen.
4. Andere mensen vinden mij een rots in de branding.

Prestatiegerichtheid

1. ik vind het belangrijk om wat ik doe, ook goed te doen.
2. Ik loop er soms weleens de kantjes vanaf.
3. Het hebben van succes vind ik belangrijk.
4. Ik houd ervan om hard te werken.
5. Als iets mislukt dat ik me heb voorgenomen, doet dat mij wat.
6. Ik vind mensen die altijd hun best doen maar strebers.

Doeltreffendheid

1. Ik houd niet van uitwijdingen.
2. Het gaat mij altijd om de kern van de zaak.
3. Ik verlies mijn geduld als ik naar problemen moet luisteren die mij niet aangaan.



De succesvolle ondernemer126

4. Ik vind het belangrijk om commerciële doeleinden in de gaten te houden.
5. Ik vind het vervelend als er nutteloze uitgaven worden gedaan.

Doorzettingsvermogen

1. Als iets niet mijn volledige interesse heeft, kost het mij moeite het af te maken.
2. Ik vind het moeilijk iets lastigs te doen als ik mij leukere dingen voorstel.
3. Ik moet wel echt ziek zijn, wil ik een dag niet naar mijn werk gaan.

Empatisch vermogen

1. Bij problemen van anderen leef ik erg mee.
2. Ik vind het leuk om een ander te helpen.
3. Mensen die altijd klaar staan voor een ander, zijn uitslovers.
4. Mensen vragen mij vaak om hulp.
5. Mensen met problemen kunnen op mij rekenen.
6. Problemen van anderen doen mij weinig.

Flexibiliteit

1. Ik werk volgens vaste patronen.
2. Ik pas me gemakkelijk aan.
3. Mensen vinden mij gemakkelijk in de omgang.

Creativiteit

1. Ik leg gemakkelijk verbanden tussen zaken.
2. Ik bekijk zaken graag vanuit een nieuwe invalshoek.
3. Andere mensen vinden mij inventief.
4. Ik bedenk graag nieuwe dingen.
5. Als ik zie dat iets niet goed gaat, bedenk ik graag hoe het beter kan.
6. Problemen stimuleren mij om nieuwe dingen te bedenken.
7. Kritiek stimuleert mij om op een andere manier tegen zaken aan te kijken.
8. Ik begin vaak met nieuwe hobby’s.

Leiderschap

1. Anderen luisteren altijd naar mijn argumenten.
2. Als ik mensen afkap, wordt dat meestal geaccepteerd.
3. Ik vind mijzelf dominant.
4. Wie mij heeft ontmoet, zal mij niet snel vergeten.
5. Meestal heb ik de leiding in groepen waar ik bij hoor.

Reflectie

1. Ik sta kritisch tegenover mezelf.
2. Zonder zelfkritiek kom je nergens.
3. Soms kijk ik na een paar dagen anders tegen problemen aan.
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Team-oriëntatie

1. Delegeren ervaar ik als een verarming van mijn werk.
2. Ik functioneer het beste als ik alleen ben.

Durven afwijken

1. Ik ben gevoelig voor ongeschreven gedragscodes.
2. Ik trek mij niet veel aan van conventies.

Emotionele stabiliteit

1. Als ik ergens mee zit, kom ik tot niets.
2. Ik ontplof soms van woede.
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Bijlage 2: De checklist

De kenmerken en kwaliteiten die uit ons onderzoek als belangrijkste naar voren kwamen
in relatie tot een succesvolle ondernemersloopbaan - in de vroege fase, de expansiefase
en de volwassen fase.

Het aantal sterretjes zegt iets over het gehanteerde criterium per fase. Een kenmerk dat
drie of meer keren voorkomt krijgt 1 sterretje, als het vijf of meer keer voorkomt, krijgt het
twee sterretjes. Enzovoort. Een kenmerk dat minder dan drie keer wordt genoemd komt
derhalve in het schema niet voor. Deze procedure geldt zowel voor kwaliteiten als voor
kenmerken.

De verschillende kenmerken kunnen als volgt worden omschreven:

1. Creativiteit: nieuwsgierigheid tonen, openstaan voor nieuwe ideeën, overwegen van
nieuwe, onconventionele ideeën.

2. Inlevingsvermogen: begripvol, kunnen verplaatsen in ervaringen en argumenten van
anderen.

3. Kritisch denkvermogen: kritische zoekende houding, niet snel tevreden, streven naar het
verbeteren van  prestaties. 

4. Alertheid: alert zijn tegenover de buitenwereld en eigen handelingen, sterk gericht zijn op
het voorkomen van problemen.

5. Durf tonen: afwijken van de norm, voortdurend initiatieven nemen, nek uitsteken, risico’s
nemen.

6. Overtuigingskracht:  ander vanuit zijn eigen bril laten kijken, zich verzetten tegen
suggesties van anderen, zelden fouten van zichzelf toegeven.

1.1.14 Kenmerken 
Vroeg Expansie Volwassen

Creativiteit * * *
Inlevingsvermogen ** - -
Kritisch denkvermogen * - *
Alertheid - * -
Durf tonen **** ** ***
Overtuigingskracht * - *
Doorzettingsvermogen ** * **
Zorgvuldigheid * - -
Betrouwbaarheid * ** **
Doelmatigheid - *** *
Besluitvaardigheid - * -
Pragmatisme * - -
Harde werker * *
Zelfvertrouwen * * *
Vastbeslotenheid (twijfelen) * * **
Daadkracht (reorganiseren) * ** **
Emotionele stabiliteit (beïnvloedbaar) - * -
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7. Doorzettingsvermogen: via verschillende manieren beoogde doelen bereiken en niet gauw
ontmoedigd raken. 

8. Zorgvuldigheid: overwegen van ethische principes en normen bij handelingen,
overdenken van consequenties van handelingen ook voor anderen.

9. Betrouwbaarheid: beloften en afspraken nakomen.
10. Doelmatigheid: ernaar streven bekwaam, verstandig en effectief te handelen. 
11. Besluitvaardigheid: nemen van beslissingen ook onder druk.
12. Pragmatisme: prioriteiten stellen en handelen naar de situatie zoals die zich voordoet.
13. Hard werken: sterke wil om te presteren en een hoog aspiratieniveau, is ijverig en

doelgericht, probeert zichzelf heel hard te bewijzen.
14. Zelfvertrouwen: geloven in eigen visies en daarnaar handelen.
15. Daadkracht: negatieve beslissingen kunnen nemen, niet gevoelig zijn voor eigen

populariteit. 
16. Vastbeslotenheid: niet twijfelen, recht door zee gaan.
17. Emotionele stabiliteit: goed kunnen omgaan met veeleisende situaties en eigen

standpunten overeind houden. 

De verschillende kwaliteiten kunnen als volgt worden omschreven:

1. Kunnen onderhandelen: gevoel hebben voor verschillende belangen en tegelijkertijd
vanuit een positieve houding op zoek gaan naar gemeenschappelijkheden om tot
oplossingen te komen.

2. Communicatieve vaardigheden: klanten kunnen vast houden, contacten kunnen leggen,
hulp durven vragen, advies durven vragen, kunnen delegeren, netwerken kunnen
aanboren en voeden en duidelijk kunnen communiceren in uiteenlopende situaties.

3. Leidinggeven: personeel kunnen motiveren en stimuleren tot nieuwe ideeën en
uitdagingen, kunnen zorgen voor een veilige, uitdagende en inspirerende structuur en
omgeving.

4. Externe markt: zich naar de omgeving kunnen richten om bijvoorbeeld te werken aan
naamsbekendheid en goed imago van zijn produkten en diensten, inzicht hebben in
concurrenten.

5. Marketing: eigen diensten en produkten kunnen relateren aan andere en inzicht hebben in
sterktes en zwaktes.

6. Financiële zaken: gevoel hebben voor cijfers, snel overzicht kunnen krijgen van inkomsten
en uitgaven.

7. Samenwerken: strategische keuzes kunnen maken en daarnaar kunnen handelen.
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