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Dagelijks leven en bedrijfsleven hebben zich vermengd. Werken doen we net zo makkelijk van huis uit en onderweg. 
Of op locatie bij een klant, zeggen de tafelgasten, want partnerschap is tegenwoordig onmisbaar. 'Er rolden opeens 

geen opdrachten meer van de fax'. 
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Wie halverwege 2007 in slaap viel en 

begin 2014 ontwaakte, zou zich nog 
even drie keer in de ogen wrijven. Er 

is plotsehng een e-society ontstaan. Nederlanders 
zijn massaal met het internet verbonden via 
smartphone. Social media geven bedrijven een 
kickstart, maar kunnen ze weer net zo makkelijk 
ten val brengen. Google verbindt alles en 

iedereen. Informatie komt niet op schijf of stick 
terecht, maar wordt in de cloud opgeslagen. 
De vaste postbode is zo goed als verdwenen, heel 
veel gaat digitaal, maar de pakketbezorger heeft 
het drukker dan ooit. Als we de lijn doortrekken, 
treffen we ook de reisagent, telemarketeer, winkel
verkoper, baliemedewerker en data-invoerder 

steeds minder in het wild aan. Winkelstraten zijn 
opvallend leeg. De weg is nog wel druk bevolkt. 
Steeds vaker met elektrische en hybride voertuigen, 
want duurzaamheid is de trend ontstegen. 

In de media wordt alles aan de periode vooraf
gaand aan de crisis gespiegeld. De economie gaat 
weer naar het niveau van vóór de crisis, werd er 
begin 2014 gemeld. Er zijn ook tegengestelde 

berichten. Waar het CBS in maart een voorzichtig 
economisch herstel aankondigde, voorspelde 
kredietbeoordelaar Fitch groei noch krimp. Het 
is volgens beide autoriteiten sowieso nog niet 

gedaan met de ontslagen: de werkloosheid stijgt 
tot ongeveer 7,5 procent. 
Hoe dan ook, een nieuwe realiteft heeft zich 
aangediend. Een era waarin bijvoorbeeld de 
kleine zelfstandige een hoofdrol vervult. De 
zzp'ers naderen een miljoen, desondanks worden 
ze volgens Frits Lakemeier, ondernemer en 
voorzitter van ZiNzaken, netwerk voor zzp'ers, 
nog iets te vaak over het hoofd gezien. "Het is een 
enorme kracht, je kunt deze groep niet langer 
negeren. Een deel zal flink gaan groeien. Veel 
zzp'ers kiezen ervoor om hun kracht te delen. Dat 

kan ook prima in onze maatschappij. We hebben 
de infrastructuur ervoor, alles is aanwezig." 

DELEN OM TE VERMENIGVULDIGEN 
Crisis? Welke crisis, zo vraagt Lakemeier zich 
wel eens af. Natuurlijk gaan er nog dagelijks 
bedrijven failliet en raken Nederlanders hun 

baan kwijt, maar een hoogwaardige samenleving 
biedt naar zijn inzicht genoeg kansen om een 

succesvolle comeback te maken. "Ook ik heb mijn 
bedrijfsmatige crises gekend en dan onderga je in 
eerste instantie een rouwproces. Op een gegeven 
moment komt toch de vraag: wat ga ik nu doen? 
Dan blijkt je netwerk van wezenlijk belang te zijn. 
Ga uit van eigen power, maar durf ook gebmik te 
maken van de krachten van anderen." 
De verbincüng zoeken is the way to go, daar zijn 

de deelnemers aan de rondetafel, bijeengekomen 
bij Hoek en Blok in SHedrecht, het over eens. De 
discussiepartners zien het dagelijks gebeuren: 
professionals vinden elkaar en verrijken eikaars 
kennis. In netwerken en soms officiëler, in de 

vorm van een maatschap of VOF, zegt Gert 
Jongeneel (Jongeneel Advocaten). "Zo'n 
krachtenbundeling spreekt mij persoonlijk zeer 
aan. De lijnen zijn kort, dat werkt prettig." 
Ook in de eigen dienstverlening staat meer en 

meer in het teken van partnerschappen. Zo 
onderzoekt het ING Economisch Bureau trends 

en markbewegingen, om deze analyses vervolgens 
in klare taal aan klanten voor te leggen. "We 
delen de trends in verschillende sectoren actief 
met ondememers", vertelt Petra Lichtenberg, 
directeur mkb van ING in de regio Zuid-Holland 
Zuid. "Je moet uiteindelijk delen om te kunnen 

vermenigvuldigen." 
Ad Riebergen, directeur ondememersadvies bij 
Hoek en Blok, onderstreept de kansen die kennis
overdracht biedt. "Met degelijke informatie in de 
hand, heb je een perfecte ingang bij ondernemers. 
Wij hebben de rollen als adviseur en kritische 
sparringpartner in onze organisatie omarmd. Je 
moet een ondernemer iets te bieden hebben. Is zijn 
strategie helemaal up-to-date? Zo nee, dan is het 
aan ons om intem de juiste disciplines bij elkaar 
te brengen en zijn bedrijf voomit te helpen." 

VAN ZAK GELD NAAR VAT VOL KUNDE 
Het hier en nu, de wereld van na de crisis, vraagt 
om een open blik. Denken in oude schema's en 
verhoudingen belemmert de ondernemer, vinden 
de gesprekspartners. En inspiratie kan overal 
vandaan worden gehaald. 

"Een zoöloog gaf me een verrassend helder inzicht", 
zegt Niels Wepster, directeur Bedrijven bij ABN 

AMRO Bank in onder meer de Drechtsteden. 
"Een slak is een hermafirodiet, hij kan ervoor 
kiezen om zich zelfstandig voort te planten, maar 
in karige tijden zoekt het dier een partner om zijn 
kansen te vergroten. Waarom doen wij wat zakelijke 
samenwerking betreft dan het tegenovergestelde 

en zijn wij bij economische tegenwind vaak intern 
gericht, vroeg de zoöloog zich af. Precies!" 
Meerwaarde bieden met effectieve partnerschap
pen is noodzakelijk, stelt Wepster, zelfs als het be
tekent dat een bank zichzelf aanvankelijk tegen de 
schenen schopt. "We moeten naar een compleet 

ander businessmodel toe. De spreekwoordelijke 
zak met geld biedt geen onderscheidend vermogen 
meer. Als Google, Apple, Amazon of Paypal 
besluiten banken op te richten, zijn ze meteen 

grote spelers op de financiële markt." 
De bank anno nu wil zich liever bij bedrijven 
presenteren met een vat vol kennis en kunde. 
Er valt naar mening van Niels Wepster heel wat 

te winnen bij ondememers en niet in de laatste 
plaats vertrouwen. "Geleidelijk aan wordt onze 
adviesfunctie sterker en het beschikbaar stellen 
van ons netwerk belangrijker. We investeren 
momenteel veel tijd in het vergroten van sector-

kunde en het bezoeken van bedrijven in de regio. 
Maar het zal even duren alvorens onze nieuwe 
rol zich volledig heeft uitgekristalhseerd." 
o f een bank, accountant, zelfstandig specialist 
of verzekeraar nu adviseert, dat maakt niet uit, 
het gaat erom dat een ondernemer de geboden 
informatie direct kan toepassen, legt Gijs van 
den Berg, directeur van Univé Rivierenland, uit. 
"Iedereen ziet dat de wereld verandert, maar wat 
betekenen de veranderingen nu voor een specifiek 
bedrijf? Een heldere vertaUng naar de situatie 
van de individuele ondernemer is onze grootste 

uitdaging. Het zou mooi zijn als hij of zij vanuit 
verschillende expertises een concreet advies 
ontvangt." 

NIEUW EVENWICHT IN FINANCIEREN 
Kennis is natuurlijk meer dan welkom, maar 

bedrijven hebben tevens een financieringsbe-
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hoefte. Ad Riebergen: "Het vet is er nu wel vanaf. 
Ondernemers moeten de stap nemen om weer te 
gaan investeren, maar ze vragen zich af op welke 

wijze. Daar kunnen wij steeds meer alternatieve 
oplossingen voor bieden." 
Crowdfunding wordt aangehaald, al is dit volgens 
de gesprekspartners vooral een prachtmethode 
om initiatieven in de consumentenmarkt van 
de grond te tillen. Zo ging de eigenaresse van de 
Dordtse versmarkt Vriesestaete met de digitale 
pet rond en ontving in enkele uren het benodigde 
bedrag voor de verbouwing. 
"Investeerders zijn nauw betrokken bij zo'n 

project", verklaart Petra Lichtenberg de charme 
van lokale crowdfunding. "Een Amsterdams café 
zit stampvol met de mensen die de kroeg aan 
krediet hebben geholpen. Ze steken hun geld 

in een doel waarbij ze invloed hebben op de 
inkomsten en waarvan ze zelf kunnen genieten. 
Prima, zo'n nieuwe kredietvorm." 
En er zijn er veel meer, van individuele informal 

investors tot georganiseerde kleinschalige 

kredietfondsen. Deze investeerders, veelal (oud-) 
ondememers, willen ook nog eens hun expertise 
en ervaring ter beschikking stellen. Een groot 
bijkomend voordeel, vinden de discussianten. 
Zeker voor starters en kleine zelfstandigen. 
Petra Lichtenberg: "Als bank kunnen wij dit aan 
kleine start ups helaas niet bieden, de kosten zijn 
eenvoudigweg te hoog. Vandaar dat we het belang 
van een -financieel- adviseur, of raad van advies, 
benadrukken." 
Frits Lakemeier wijst op het nut van krachten-

bundehng voor kleine zelfstandigen. "Als eenling 
ben je voor grote bedrijven als Vodafone en Regus 
niet zo boeiend, maar door samenwerking in een 

sterk netwerk als ZiNzaken zijn deze partijen 
opeens wel geïnteresseerd. Deze bedrijven richten 
nu een deel van hun dienstverlening exclusief op 
zzp'ers." 
Er ontstaat een totaal nieuw evenwicht in finan
cieren, merkt Niels Wepster op. Een broodnodige 

balans, want Nederland was naar zijn mening 
jarenlang overgefinancierd. "Een situatie waarin 
banken een deel van de totale kredietvraag 
op zich nemen, adviseren én contacten met 
andere kredietverleners leggen, is veel gezonder. 
Verschillende partijen creëren met elkaar het 
totaalplaatje voor een ondernemer." 

EXTERN KIJKT VAN EEN AFSTAND 
De puzzel wordt gelegd met stulges die van 

verschillende kanten worden aangereikt. Een 
essentieel 'stukje' voor een bedrijf is de financieel 
speciahst. Deze expert hoeft zeker niet op de 

loonlijst te belanden of jaar in jaar uit voor de 
hoofdprijs te worden ingehuurd, zo laat Henk 
Oosse met zijn concept De Controller voor een 
Dag zien. 
"Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
huren letterlijk een financieel manager voor een 

paar uur per week of maand in. Als controller 
begeef ik me aan de voorzijde, ik ondersteun 
bedrijven on the job bij het uitstippelen van een 
koers. De dienstverlening is zeer praktisch. Geen 

dikke rapporten of onoverzichtelijke sheets, maar 

heldere adviezen, gericht op het betreffende 
bedrijf." 

Naast betaalbaarheid en een pragmatische 
aanpak heeft een ondernemer volgens Henk 
Oosse baat bij een partner die zware beslissingen 
durft te nemen. "Juist een extern is daarvoor 
geschikt, hij kijkt van een afstand. Ik heb een 
bedrijf ondersteund bij een saneringsoperatie. Ze 
verloren een derde van hun medewerkers, maar 
de onderneming kon gezond verder. Dat is mijn 

focus." 
Tijdig aan de bel trekken is een uitdaging voor 
de beroepsgroep accountants, zegt Hans Ouwens, 
partner van O2 Accountants & Adviseurs. 
"Ondernemers moeten mee willen in veranderin

gen en dat kan wel eens lastig zijn. Vader heeft 
het bedrijf opgericht, zoon wil verder, maar 
wellicht is het bedrijf niet meer levensvatbaar. 
Dan moetje als accountant de rol van adviseur 
durven vervullen. Geef aan dat er problemen zijn 

en dat er een besluit moet worden genomen." 

BIG DATA IS NIET CREATIEF 
Talloze beroepen staan op de nominatie om in de 
komende twee decennia te verdwijnen. Oxford 
University spreekt zelfs van 47 procent van het 

totaal, gebaseerd op een studie naar 700 jobs 
in de Verenigde Staten. Soft- en hardware en 
de eerste lichting robots vervangen banen die 
weinig opleiding vereisen, maar ook beroepen als 
makelaar en accountant worden volgens Oxford 
met uitsterven bedreigd. De 'temgkijkende 
accountant' biedt op een gegeven moment geen 



meerwaarde meer, beaamt Ad Riebergen. "Een 

goed softwarepalcket levert adequaat de cijfers 
aan, dat gaan ondernemers op den duur zelf doen. 
Wij ondersteunen dan ook op dat vlak liever 
bij het efficiënt inrichten van de administratie. 
Automatisering is voor ons vooral interessant 
vanwege de actuele gegevens waarop onder

nemers kunnen koersen." 
Hans Ouwens: "De jaarrekening is slechts een 
product. Je helpt ondernemers echt niet verder 
met een boekje. De veranderende vraag heeft 
echter gevolgen voor onze personeelsbezetting. 
Het basale werk kan met minder medewerkers 
worden gedaan, maar we hebben andere mensen 

nodig voor de advisering." 
Big data kan vooralsnog geen sociale intelligentie 
en creativiteit simuleren. Een stuk software 
voelt niet de finesses aan bij contractbespre

kingen en overnames, noch kan hij out of the 
box denken bij het verleggen van de bedrijfs-
koers. Daar dienen de kansen zich aan voor 
financiële en zakelijke dienstverleners, weet 

Gert Jongeneel. "Je kunt je onderscheiden 
met skills. Bijvoorbeeld mediation is een werk
terrein dat veel invoelingsvermogen vraagt. 
Je moet continu anticiperen en voorkomen 

dat partijen zich ingraven." < 4 k j | ^ H | | ^ ^ g p M | 

Het is dan ook aan te raden omniëfallëënBp 
opleidingsniveau en ervaring te selecteren, maar 
(^k op achtergrond en attitude, stelt Jongeneel. 
"We zijn geneigd kopieën van onszelf aan te 
nemen, maar een organisatie wint aan diversiteit 
als er verschillende typen mensen rondlopen." 

i 
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STREVEN EN VERDIENEN 
De veranderingen in de verzekeringswereld, van 
productverkoop naar advisering en risicoanalyse, 
gaan volgens Gijs van den Berg eveneens gepaard 
met een andere kijk op personeel. "We zoeken 
naar hoger opgeleide professionals die over sociale 
vaardigheden beschikken. Medewerkers die al 

langer bij ons in dienst zijn, krijgen schohng 
en trainingen. Zo zijn ook onze binnendienst
medewerkers nu directer betrokken bij klanten, 
terwijl dat in de kern niet bij hun profiel hoorde. 
We willen uiteindelijk toe naar een organisatie 
die nog dichterbij de ondernemer komt te staan." 
Van den Berg ontwaart echter een discrepantie 

tussen streven en verdienmodel. "Het aannemen 
van topprofessionals kost meer geld, maar de 
vraag is of het verdienmodel daarbij aansluit." 
Petra Lichtenberg spreekt in dat verband van 

een spagaat. ING besloot flink te investeren in 
relatiebezoeken, maar dat levert niet meteen 
harde inkomsten op. "Kijk, het is ook niet in het 
belang van de bank als een ondernemer failhet 

gaat. We hebben dus gekozen voor een proactief 
risicobeleid. Vijf voor twaalf is te laat, we willen 

vroegtijdig aan tafel met relaties om sneller te 
kunnen reageren op early warning-signalen. 
Een ondernemer vertelde: er rolden opeens 
geen opdrachten meer van de fax. Zo ging dat 

kennelijk jarenlang. Als je dat constateert, is 
het eigenlijk al te laat." 1..— 
Wanneer we klanten nu zouden vragen of ze 
voor gesprekken met de bank willen betalen, dan 
zegt waarschijnlijk 90 procent 'nee', vertelt Niels 

Wepster. "Maar ik geloof heilig in de toegevoegde 
waarde van vaardigheden voor de lange termijn. 

Vandaar dat wij over sectorkunde en niet over 
sectorkennis spreken. Kennis kun je uit een 
boekje leren, voor kunde zijn veelvuldig 
gesprekken met ondernemers noodzakelijk." 
Zou je dauiook meer met accountants willen 
samenwerken, wil Hans Ouwens van 

Niels Wepster weten. "Zeker. Er staat geen 
rem op de nieuwe manier van werken." 

ONDERNEMER MOET SUPERFIT ZIJN 
Werken kan inmiddels altijd en overal. Waar 

vroeger de samenleving rondom het bedrijfs
leven werd georganiseerd, is dat nu volgens 
Henk Oosse andersom: we wonen eigenlijk niet 
meer waar we werken, we werken steeds vaker 
waar we wonen. "En onderweg bieden zakelijke 

initiatieven als Seats2Meet uitkomst." 
Een vereniging ontstaat ook niet meer vanuit 
een enkel bedrijf, er is een professioneel netwerk 

en daar sluiten ondernemers zich bij aan. Dat 
netwerk kan zijn deelnemers er zelfs bovenop 
helpen, zegt Fris Lakemeier. "Toen ik het aantal 

opdrachten zag afnemen omdat bedrijven het 
niet meer konden bekostigen, bleef ik overeind 
dankzij het opgebouwde vertrouwen. Ik ben 
mijn diensten op basis van no-cure-no-pay gaan 

aanbieden en dat werkte. Het is echter belangrijk 
datje superfit bent. Geestelijk, lichamelijk, 
sociaal én financieel, deze vier elementen zijn 
nauw met elkaar verbonden, zowel persoonlijk 
als zakelijk." « :• . • ', 


