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Voorwoord 



Hoe maak je een onderneming tot een succes? 
Deze vraag houdt vele spelers in ons bedrijven
landschap bezig: de wetenschap, de overheid, het 
intermediaire circuit en. niet in de laatste plaats, 
de ondernemers zelf. 

Gelukkig zijn er talloze bedrijven die van niets 
naar groot zijn opgeklommen, of op weg erheen 
zijn . Daarmee zijn ze een geliefd studie-object én 
kunnen ze als lichtend voorbeeld dienen voor star
tende ondernemers die nog aan de wieg van hun 
zakelijk succes staan. 

De Stichting Nieuw Ondernemen (NION). een 
klein bureau bestaande uit drie medewerkers, 
is in 1985 opgericht door Shell Nederland en 
ING Bank. met als doel om met hun gebundelde 
kennis en ervaring startende ondernemers te 
adviseren. Waaruit blijkt dat het gevestigde 
bedrijfsleven en financiële instanties graag bereid 
ziin mensen de juiste weg te wijzen tijdens hun 
eerste stappen naar 'ondernemersland'. 

Sinds onze oprichting hebben wij zo'n 220 
aanvragen kunnen honoreren en de betrokken 
ondernemers in spe geholpen bij hun start. 
Hierdoor is werkgelegenheid geschapen voor 
meer dan duizend mensen. 

Het initiatief van prof. dr. L.H.J. Verhoef, verbon
den aan de Technische Universiteit Eindhoven, om 
een groep veelbelovende studenten 
rechtstreeks in contact te brengen met succes
volle ondernemers, heeft een groot raakvlak met 
de doelstellingen van NION. Wij hebben dit plan 
dan ook graag willen ondersteunen. Dit boek, 
gevuld met interviews afgenomen door de 
studenten, is het resultaat! 

Het beeld dat de veelal openhartige interviews 
met deze ondernemers oproepen, is bijzonder 
kleurrijk . Het is een uiterst interessant boek 
geworden, dat van grote waarde kan zijn voor 
zowel wetenschap als alle mensen die het in de 
dagelijkse praktijk moeten waarmaken. 

Ik ben ervan overtuigd dat de toonaangevende 
ondernemers in dit boek een inspiratiebron zijn 
voor iedereen die, zoa ls Jan Aalberts, oprichter 
van Aalberts Industries, zijn visie op ondernemer
schap verwoordde, "van niets iets willen maken" 

Rest mij nog de ondernemers in dit boek te 
bedanken voor hun medewerking en inspirerend 
ondernemerschap. 

Ik wens u veel leerzaam leesplezier. 

Namens het bestuur van de 
Stichting Nieuw Ondernemen, 

Rotterdam, oktober 7997 
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Inleiding 
Vijf jaar geleden stond het eerste lustrum van 

Stichting Nieuw Ondernemen in het teken van 

de doorgroeiende ondernemer. Er werd toen 

een onderzoek gepresenteerd onder het motto 

'Gestart, maar dan?'. Dit was een kwantitatie

ve studie, gebaseerd op een enquête, waarbij 

veel problemen in en direct ná de startfase 

van een onderneming aan de orde kwamen. 

Toen al bleek dat veel onder-nemers, ook 

degenen die uiteindelijk zeer 

succesvol werden, aan het begin van hun 

ondernemerschap langs de rand van de 

afgrond hebben moeten balanceren . Vaak wer

den de starters danig uit hun evenwicht 

gebracht door strubbelingen met de organi

satie, de administratie en het personeel. 

Veel doorgroeiende ondernemers kwamen 

bovendien in de problemen doordat ze geen 

grip konden krijgen op de groei; ze werden 

geregeerd door de dynamiek van het levend 

organisme dat een bedrijf in zijn omgeving nu 

eenmaal is, in plaats van dat zij de teugels van 

de groei strak in handen hadden. De 

winnaars slaagden daar uiteindelijk wel in. 



Nu, ruim tien jaar later, pakken we de draad weer 
op in de volgende fase van het ondernemer
schap, die we kunnen samenvatten onder de 
noemer 'Gegroeid, maar hoe?'. Ditmaal kozen we 
voor een kwalitatieve toets, zoekend naar het 
antwoord op de vraag welke kwaliteiten bewezen 
succesvolle ondernemers gemeen hebben. 

In feite zijn we daarmee nog steeds ' In Search of 
Excellence', de zoektocht die Peters en 
Waterman in 1982 1n gang hebben gezet, al ging 
het hen meer om de onderneming dan om de 
ondernemer. Hun studie wilde immers een beeld 
schetsen van de manier waarop grote onder
nemingen hun succes bereiken en vasthouden. 
Na deze bestseller zijn er nog vele variaties op 
hetzelfde thema verschenen . Steeds kozen de 
onderzoekers de allergrootste concerns als hun 
studie-object. Vorig jaar echter verscheen het 
boek 'Hidden Champions: lessons from the 
world's best unknown companies', waarin 
Hermann Simon op zoek gaat naar de succes
factoren van een aantal middelgrote bedrijven in 
Duitsland. De lering die hij trekt, is bepaald geen 
eye-opener: stel duidelijke en ambitieuze doelen, 
richt je op niches, oriënteer je mondiaal, sta dicht 
bij je klanten, innoveer continu, kies de juiste 
medewerkers, enzovoort. Wel opvallend is zijn 
advies, dat bij ons weten door tal van succesvolle 
ondernemers gelukkig in de wind wordt geslagen, 
om volledig op je eigen kracht te vertrouwen en 
zo min mogelijk samen te werken. 

Hoe interessant deze boeken ook mogen zijn, 
voor NION staan vooral de ondernemer en 
het ondernemen centraal, en zeker niet alleen 
de onderneming; de organisatie die daar het 
resultaat van is. Wij zijn er rotsvast van overtuigd, 
zeker in de start- en de doorgroeifase, dat onder
nemer en onderneming een onlosmakeli jke twee
eenheid vormen, waarin kapitaal en management 
nauw zijn verweven. 

Toegegeven, na de doorgroeitase zijn deze 
factoren beter scheidbaar, met name als de 
oprichter-ondernemer al zijn inspanningen 
verzilverd ziet. We moeten echter niet doen 
alsof er haarscherpe scheidslijnen te trekken zijn 
tussen die theoretische fasen in het theoretische 
ontwikkelingsmodel van een onderneming. 
De praktijk van het ondernemerschap is talloze 
malen genuanceerder dan wat wij, als 
wetenschapsmensen, menen te hebben 
gesynthetiseerd. 

De ondernemers in dit boek getuigen daarvan. 
De meesten van hen staan inmiddels aan de 
leiding van een groot, solide en soms zelfs 
beurgenoteerd bedrijf. In die zin zijn zij meer 
manager dan ondernemer, wat zijzelf ook 
voortdurend benadrukken. Dat neemt echter niet 
weg dat zij oprichter zijn van de onderneming die 
zij hebben groot gemaakt, en dus ten minste ooit 
ondernemer waren. In de meeste gevallen boven
dien zijn de kapitaalsbanden nog verre van losge
weekt, hoe formeel hun onderneming ook geor
ganiseerd moge zijn . De elf mensen die we hier 
presenteren, zijn echte ondernemers, in de klas
sieke betekenis van het woord. 

Deze elf ondernemers kunnen in vele opzichten 
als voorbeeld dienen voor de nieuwe generatie 
van aanstormend ondernemerstalent. Hun is het 
woord gegeven door elf ouderejaarsstudenten 
van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Ogenschijnli jk hebben deze studenten weinig 
gemeen; hun technische achtergrond is verschil
lend. Daarnaast is hun bedrijfskundige kennis niet 
omvangrijk: op een korte inleiding na, ter voor
bereiding op dit project, hebben zij geen specifiek 
onderricht gekregen. Wat zij echter wel gemeen 
hebben, zijn hun ambities, hun grote belangstel
ling voor het ondernemerschap en uitstekende 
studieprestaties. 
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Waarom deze confrontatie tussen geslaagde 
ondernemers en veelbelovende studenten / 
Omdat theorie alleen onvoldoende is om te 
beseffen wat ondernemen inhoudt. 
Ondernemerschap en bedrijfskunde verhouden 
zich tot elkaar als kunst en kopie. Zelf vergeleken 
we dit project vaak met een masterclass, waarbij 
de meest getalenteerde muzikale talenten 
oog-in-oog mogen staan met de maestro. 

Daarnaast zijn er steeds sterkere maatschappe
lijke en ook politieke signalen die erop duiden 
dat universiteiten nog steeds niet dicht genoeg 
bij het bedrijfsleven staan - alle inspanningen uit 
het verleden ten spijt. Met het 'veldonderzoek' 
waarop dit boek stoelt, hebben wij althans in dat 
opzicht een eerste stap gezet. 

De ontmoetingen tussen ondernemers en stu
denten zijn door beide partijen als uiterst aange
naam en interessant ervaren. De opzet was als 
volgt. Tijdens elk gesprek namen twee studen
ten, die het interview het meest intensief had
den voorbereid, het voortouw. Na ongeveer een 
uur nam de groep het gesprek over, zodat een 
bredere discussie ontstond. Alle gesprekken zijn 
zoveel mogelijk volgens een vast patroon 
gevoerd, zodat vergelijkingen achteraf gemakkelij
ker te maken zouden zijn Een rode draad in de 
gesprekken vormden de kruispunten in de 
ontwikkel ing van zowel ondernemer als bedrijf. 
Zoals gezegd, zijn die twee volgens ons namelijk 
niet te scheiden. 

Wat is het beeld van de ondernemer dat uit de 
gesprekken naar voren komt? Welke lessen 
kunnen wij van hem leren / Om op die vragen 
antwoord te geven. moeten we ons richten op 
de onderwerpen waarover de ge·1nter·.:iewde 
ondernemers het in grote lijnen eens waren. 

Opvallend is dan in de eerste plaats het wel
bewuste streven om de continuïteit van hun 
onderneming niet afhankelijk te maken van hun 
ondernemerschap. Met andere woorden: werk 
aan een volwassen, professionele organisatie 
waarin kapitaal en management gescheiden zijn. 
Geen van deze top-performers had de ambitie 
van een klassiek familiebedrijf waarin de oudste 
zoon de gedoodverfde opvolger is. De meesten 
zijn in deze opzet reeds ruimschoots geslaagd, al 
proef je soms duidelijk een vorm van weemoed 
en verlangen naar die spannende pioniersfase. 
Duidelijk is dat de rolwisseling van ondernemer 
naar manager veelal niet zonder emotionele hor
ten en stoten gepaard gaat. Een van de onder
nemers werd in zijn startfase beschreven als 
een Nikkelen Nelis; iemand die in z'n eentje alle 
instrumenten bespeelt. Je moet welhaast een 
Flexibele Freddie zijn om in een volgende ontwik
kelingsfase van je bedrijf jezelf te kunnen om
vormen tot non-playing captain. En toch waren zij 
allen daartoe in staat; ongetwi1feld is flexibiliteit 
een doorslaggevende kwaliteit voor succesvol 
ondernemerschap. Ook leerzaam was de nadruk 
die de ondervraagde ondernemers legden op de 
noodzaak om kennis te hebben van ieder detail 
van je product en je markt. Wat daarnaast niet 
met zoveel woorden naar voren kwam, maar wel 
duidelijk waarneembaar was, was de liefde voor 
datzelfde product en diezelfde markt. Een andere 
rode draad in de interviews was de factor toeval 
en geluk. Vrijwel alle ondernemers noemden ze, 
maar haastten zich eraan toe te voegen dat je 
geluk w el moet kunnen afdwingen en kansen 
moet benutten zodra ze zich voordoen. Met ande
re woorden: het vermogen om situaties naar je 
hand te zetten lijkt ons nog een succesfactor. 
Daarnaast kwamen een paar gemeenschappelijke 
uitspraken naar voren, die vooral betrekking had
den op de startfase. Vooral dan moet je een rots-



vast geloof in je product hebben, een enorme 
dosis ambitie en bereid en in staat zijn om kei
hard en lang te werken. Zoals een van de onder
nemers zei over dat begin: "Een gezin kun je er 
dan eigenlijk niet bij hebben." Opvallend is ook 
dat geen van de ondernemers de factor geld 
noemde als motief om ondernemer te worden. 

Met een beetje goede wil zouden we in staat zijn 
nog wat 'rode draden' toe te voegen aan deze 
oogst. Laten we echter niet vergeten dat de 
ondervraagde top-ondernemers het op tal van 
andere punten hartgrondig met elkaar oneens 
waren in hun motieven en strategie. Om bij de 
start te beginnen: voor de een was het onder
nemerschap een negatieve keuze, voortkomend 
uit slechte ervaringen als werknemer, een ander 
was er 'vanzelf ingerold', terwijl een derde het 
ondernemerschap doelbewust ambieerde. 
Opvallend was de wisselende rol die adviseurs 
van de ondernemers in hun startfase kregen toe
bedeeld; bij de een was deze nihil en bij de ander 
doorslaggevend. De ene ondernemer sprak van 
een vastomlijnde lange-termijnvisie waarvan je 
absoluut niet mocht afwijken, terwijl de ander 
niet eens een ondernemingsplan op papier had 
gezet. De ene ondernemer hield zich keurig aan 
z'n care-business, als een schoen-maker bij z'n 
leest, terwijl de ander een veel-kleurig palet van 
bedrijven neerzet. En toch zijn dit allemaal zeer 
succesvolle ondernemers. 

Dus nogmaals: wat is het beeld van de onder
nemer dat uit de gesprekken naar voren komt 7 

Als we al een conclusie kunnen trekken, dan is 
dat wel, voorzover we het nog niet wisten, dat 
het beeld van de ondernemer niet bestaat. Wat 
de geportretteerde ondernemers gemeen heb
ben, zijn hun verscheidenheid en hun volstrekt 
unieke plaats en oriëntatie in de samenleving. 

Hun succes is niet toe te schrijven aan enkel
voudige economische oorzaken of mentale 
kwaliteiten. Het zal nog heel wat moeite kosten 
om in deze mix van vaak ogenschijnlijk tegen
strijdige factoren een lijn te ontdekken die het 
begrip ondernemer nader kan duiden. 

Op zichzelf is dit toch een waardevolle notie. 
Beleids- en smaakmakers op het terrein van 
ondernemerschap, waartoe Stichting Nieuw 
Ondernemen zich mag rekenen, vinden erin 
bevestigd dat standaardoplossingen niet het 
antwoord zijn op de unieke behoeften van onder
nemers. Afstandelijke vormen van advisering aan 
starters zullen dan ook een beetje moeten 
inschikken om ruimte maken voor een intensievere 
begeleiding, om niet alleen in de keuken van de 
ondernemer te kijken, maar ook mee te helpen 
met de bereiding van de gerechten. 

We spreken de hoop uit dat Stichting Nieuw 
Ondernemen zijn belangrijke werk ook de komen
de jaren in deze geest zal voortzetten. 12:1 

Prof dr. Leo Verhoef 
Drs. Fred van Bel 

9 
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Aalberts Industries. gevestigd in Driebergen. is een. beursgenoteerde onderneming die zich, v~rspreid over 

diverse vestigiitgel]." in E1,1.ropa, bezighoudt met de veruaardigirJg van spe.çiale producten uit hoogwru;irdige 

aluminiumlegeringen, staalsoorten en kunststoffen. Tapsystemen voor bier en frisdranken zijn een 

belangrijke markt. De omzet over 1996 bedroeg ruim f 4 70 miljoen, behaald met zo'n 2000 mensen. 

Kenmerkend voor Aa[berts Industries zijn de hi-tec-markten waarin het concern zich als co-maker en 

toeleverancier beweegt, zoals de lucht- en ruimtevaart, de IT-industrie en de medische apparaten. De 

afgelopenjaren heeft het concern in Europa een actief acquisitiebeleid gevoerd. Nu koestert Aalberts ambities 

in de richting van Noord- en Zuid-Amerika en het Verre Oosten, waar a[ diverse samenwerkingsverbanden 

zijn aangegaan. Daar moet de komende jaren een belangrijk deel van de omzet vandaan komen. 

Jan Aalberts (57) is oprichter; president-directeur en grootaandeelhouder van het concern. Door de omvang en 

de structuur van zijn bedrijf ziet hij zichzelf niet langer als ondernemer. "Mijn rol is veranderd tot die van 

manager", zegt hij zonder zichtbare emotie. Inderdaad lijkt het bedrijf in slechts 20 jaar de formalisatiefase 

volgens de klassieke ontwikkelingstheorie te hebben bereikt. Wat echter niet wegneemt dat dit succes tot 

stand is gekomen dankzij het ondernemerschap van niemand anders dan Jan Aa[berts. 

@ Aalberts Industries"' 



Jan Aalberts, oprichter Aalberts Industries : 

"Kan:sen·, genoeg, maar je mo~et wel je 
oren en' ogen _o_penhouden." 
Als Jan Aalberts van de middelbare school 

afkomt, ergens in Het Gooi, wil hij eigenlijk 

het liefst muzikant worden. De saxofoon is 

zijn instrument. En inderdaad, in zijn diensttijd 

speelt hij in een orkest, om er slechts achter te 

komen dat hij in het muziekvak nooit zal kun

nen uitblinken. Daarom gooit hij het over een 

andere boeg . Via een onafgemaakte hts-studie 

belandt hij in de metaalbewerking. Daar 

maakt hij naam, waarna een headhunter hem 

in 1965 naar het hightech concern lndivers 

haalt. Hij ervaart het werk bijna als het runnen 

van een eigen bedrijf. Zijn inzet is dan ook 

groot. "Het moet niet uitmaken of je voor 

jezelf werkt of voor iemand anders." Hij brengt 

het tot vice-president. Na tien jaar 

verlaat hij lndivers zonder concrete plannen 

voor de toekomst. 

Onbekend maakt onbemind 
In de VS heeft Aa lberts kennisgemaakt met de 
techniek van aluminiumextrus ie om prof ielen te 
maken. Omdat de techniek in Europa nog onbe
kend is, ziet hij perspectieven. In 1975 richt hi j in 
een fabriekshal in het Limburgse Reuver een 
bedrijfje op met de naam M IFA, wa t staat voor 
Mlni-FAbricage in verband met de kleinschalige 
productie. De start verloopt slecht. Door gebre k 
aan orders wordt een fors verlies geleden. Als 
het bedrijf na zes maanden op papier failliet is, 
heeft Aa lberts inmiddels vier ton eigen geld ver
loren. Zijn verklaring: "Er was geen markt omdat 
we zo uniek waren. Inkopers kenden het product 
niet:' 

Plotselinge meevaller 
Maar dan, na de rampzalige start. kri JQt M 1 FA 
plotseling de wind in de zei len. Van Volvo krijgt 
het bedrij f de opdracht om sierstrips te maken 
voor 20.000 autoramen. " Hoewel deze order het 
bedrijf weer op w eg heeft geholpen',' waarschuwt 
Aalberts, "moet je jeze lf niet te afhanke lijk maken 
van één branche. Vooral in de auto-i ndustrie dreig 
je als toeleverancier snel als 
jobber door het leven te moeten gaan." 
De stra tegie van Aalberts is echter volledig tegen
overgeste ld: hij wil zijn bedrijf laten uitg roeien tot 
co-maker van zijn klanten. Onafhankelijkheid en 
continuiteit als toeleverancier zi jn daardoor beter 
gewaarborgd. Om dit doel te bereiken, is Aa lberts 
bereid bovengemiddelde investeringen te doen in 
de kennis van zijn 
mensen en in de flexibiliteit van zijn product ie
apparaat . 

1 1 
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Ongetwijfeld hebben die investeringen hem een 
grote voorsprong op de concurrentie gegeven. 
Er breekt een periode van forse groei aan van 
gemiddeld zo'n 20 procent per jaar. 

Groeistrategie 
De wil om te groeien heeft er van meet af aan 
ingezeten. Al bij de start, hoe ongelukkig ook, 
heeft Aalberts de ambitie om een grote onder
neming op te zetten. Een groeistrategie maakte 
onderdeel uit van zijn allereerste ondernemings
plan. "Een formele plan-

Verdere expansie 
Het forse groeicijfer van Aalberts Industries is 
natuurlijk voor een groot deel te danken aan de 
vele acquisities, vooral in Europa. Om de geogra
fische spreiding van de omzet nog verder te ver
beteren en dus de risico's te beperken blijft 
Aalberts streven naar verdere globalisering, nu 
vooral in de richting van Noord- en Zuid-Amerika 
en het Verre Oosten. Daarvoor is inmiddels een 
stevige basis gelegd in de vorm van verkoopkan
toren en samenwerkingsverbanden. In zijn over-

namebeleid laat Aalberts 
ning is belangrijk',' zegt hij 
"Je moet een plaatje heb
ben van je toekomst. 
anders red je het niet. 
Zelfs moet je een plan 
gereed hebben voor het 
geval je failliet dreigt te 

"Je moet een hoger doel hebben, 
zich zeker niet alleen door 
financiële gegevens leiden. 
"Cijfermatig klopt het toch 
altijd',' zo relativeert hij. Veel 
eerder betrekt hij een 
begrip als synergie in zijn 

een strategie, die je vastlegt in 

een ondernemingsplan, datje 

nauwgezet naleeft." 

gaan." Maar dat gebeurt niet. Integendeel, de 
zaken gaan voor de wind doordat Aalberts zich 
sterk richt op hightech sectoren en maatproducten 
uit aluminium en staal. In die periode - we schrij
ven begin jaren tachtig - was het nog geenszins 
gebruikelijk dat een industriële toeleverancier 
zoveel toegevoegde waarde levert. Aalberts 
Industries doet het wel. Het concept van 
co-makership, flexibele productieautomatisering 
en hoogwaardige productie, desgewenst op 
maat, blijkt ook aan te slaan in enkele overgeno
men bedrijven. De ambitieuze groeiplannen 
moeten echter wel gefinancierd worden. Daarom 
brengt Aalberts in 1987 65 procent van zijn aan
delen naar de beurs. Sindsdien heeft het bedrijf 
de aandeelhouders niet teleurgesteld . Aalberts 
Industries is inmiddels uitgegroeid tot een van de 
lievelingen van het Damrak. 

overwegingen, met name 
doelend op het vermijden van overlap en op de 
mentaliteit van de mensen in het over te nemen 
bedrijf. Er gaat ook wel eens iets mis, maar over 
het algemeen mag men het acquisitiebeleid van 
Aalberts als zeer succesvol bestempelen. 

Ondernemerschap 
Hoewel hij grootaandeelhouder is. ziet Aalberts 
zichzelf niet meer als 'de ondernemer' in zijn 
bedrijf. Waarschijnlijk stoelt deze mening op het 
feit dat Aalberts Industries als beursgenoteerde 
holding inmiddels een formele organisatiestruc
tuur heeft aangenomen, waarin geen plaats meer 
is voor de klassieke ondernemer als onmisbare 
spil in het geheel "Ook ik ben vervangbaar',' zegt 
Aalberts, "zonodig schuift een ander door naar 
mijn positie." Toch is het waarschijnlijk dat de 
privé persoon Aalberts grotere financiële en ver-



moedelijk ook hechtere emotionele banden met 
zijn bedrijf heeft dan een gemiddelde manager -
en daardoor nog sterke elementen van onderne
merschap in zich draagt. Bovendien valt niet te 
ontkennen dat Aalberts ten minste ondernemer is 
gewéést. Over dat ondernemerschap-pur-sang, 
als de motor van elk startend bedrijf, heeft 
Aalberts een uitgesproken mening. "Om als 
ondernemer te slagen moet je bereid zijn alles 
opzij te zetten. Je privé-leven is volledig onder
geschikt. Een gezin kun je er eigenlijk niet bij 
hebben. Je moet bereid zijn 80 uur per week te 
werken voor een schamel inkomen. Je drijfveer 
moet dan ook zeker niet het geld zijn . Je moet 
een hoger doel hebben, een strategie, die je 
vastlegt in een ondernemingsplan, dat je nauw
gezet naleeft." 

Creativiteit 
Als bepalende kwaliteiten voor ondernemerschap 
noemt Aalberts creativiteit en innovativiteit. 
"Ondernemers·: aldus Aalberts, "zijn mensen die 
van niets iets kunnen maken." Hij gelooft ook 
stellig dat ondernemerschap een talent is: "Je 
hebt het of je hebt het niet. Als ik in een andere 
branche was begonnen, was mijn bedrijf waar
schijnlijk ook succesvol geworden." Verder noemt 
hiJ doorzettingsvermogen en lef als belangrijke 
persoonlijke eigenschappen waarover een onder
nemer dient te beschikken. "Als je niet bereid 
bent hard te werken en geen tegenslagen kunt 
verwerken, moet je er niet aan beginnen:· Een 
ander doorslaggevend talent is het vermogen om 
mensen te stimuleren: "Je moet klanten ertoe 
kunnen bewegen je product te kopen en mede
werkers het gevoel geven dat ze mede-eigenaar 
zijn van je bedrijf." Tot slot is vakkennis een kriti-

sche succesfactor, terwijl je daar als onderne
mer juist een brede kennis van zaken aan 
moet kunnen toevoegen. "Maar ook op pro
ductniveau moet je weten waar je over praat. 
Gek genoeg zie je dat juist bij veel 
kleine bedrijven die specialistische kennis 
onvoldoende is." 

Toeval 
Is veelzijdigheid een succesfactor! "Ja, na
tuurliJk. Als ondernemer moet je in de begin
fase alles zelf doen." Aalberts dicht externe 
adviseurs in die opbouwperiode dan ook 
slechts een zeer beperkte rol toe. "Die kunnen 
maar weinig toevoegen. Ze gaan echt niet 
mee om je product te verkopen . En als je de 
bank nodig hebt. gaan ze ook niet mee om je 
hand vast te houden." En toeval? " Ook dat 
speelt natuurlijk een rol, al zul ie het geluk ook 
wel eens moeten afdwingen . Constant doen 
zich tal van kansen voor waar je als onderne
mer op zou kunnen inspelen. Maar je moet 
natuurlijk wel je ogen en oren openhouden. Er 
zijn van die sufferds die er telkens langslopen. 
Maar wat ik wi l benadrukken: veel van de 
eigenschappen die in de opbouwfase van je 
bedrijf van belang zijn, zijn in latere fasen veel 
minder relevant. Dat komt doordat je langzaam 
van ondernemer in een manager verandert. 
Kijk naar mij : t ijd om als ondernemer klanten 
te werven heb ik nu niet meer. Wel wil ik het 
directe contact met de mensen in het bedrijf 
bliiven behouden; dat is de basis voor het 
succes. Maar nogmaals, onmisbaar ben ik al 
lang niet meer; daarin verschil ik duidelijk van 
een ondernemer." 

~ 
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· aan de a,ndere ·kaht van 'de heµvel'. Qrîdei;.
1
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mer 'benchmarking' proberen veel ondern~mers· . 
dan ook stiekem het geheim van hu:n con'cun:ent 
te achter)1al'en. Deze pogingen verzanden ech,ter 
yaak in een reeks 'nuttelozê actieplannen en de · 
conc;Jusie 'dat ze tÓch ècbt beter zijn'. Bencl)marldng 
omvat echter meer dan alleen co.ncurrenti~-onder
zoek. 'camp be;chrijft het ais een metboqè om -ui 
alle openheid de oorzaken te achterhalen V,é!JJ · 
betere effeètiviteit van toonaangevende bedrijven'. 

1n ·een tijdperk waarin de ondern~ffiïni'."~~er e1'J. 
meer moet èoncurrei;en 'op de margês~ zijn d 
prestatie~ van eigen :ptacessen ván ~sseptieel ' 

' beiang. Benchmarking is' een continu ep system,q.'-
. tlscb ,instrument om •deze prestati~s;rnäximaal te · ". 
· v~rbeteren. Daarom heeft het de la':tste tljd veel ",. 
aan belangstelling gewonnen. Het is een :Proces · ' 
waarin ~e eigen prèstatje~ worde1,1 vergeleken met . 
'die vari een "best-jn-class'~bedrijf.· In deze vergelij-· 
•ltjng worden de processen van beide ondéi;nemin- . 
gen. geanalyseerd teneinde ·de .versch,il]en in, pres
tatie te kunnen verklaren. Ecfüer. dit is n6g maar 
het begin van het benchmarktraj.ect. Een juiste 
aÓalyse' van de' resultaten m:ciel-'leid.en .tot zodaru

. ge .verbdetingsacties ' il\ he.t eigei:i proè~s . . ~at het 
uitmondt in structurele prestatieverbeteririgèn. . 
Zo~e~ de ke,uze v~ de berl~hmarkpartni:r a,Ür de 
prnces.analyse bepq.alt. ]jet:ulfeifidelijke succes van 
de ei<èrêitie. eeide dieneh' äus·mèt de grodtsté . ,.~ --· 

1iorg te· w~rc\en ·uitgevoerd. _ , ' • 
: ' . ·., f ·" \' ., ,· ;",. 'fl 

•c " • . 'r , ' ·~ 
Als de \)nµerneming 1h!teft beP.fi.al~ op welkproc;es 
b.ehchmi:\rlting zal wórd~n toegepast; kan áe 9elec
tie, vah <;1e J;ie,noh,mái:kpàrt,ner b'eginnen. H,ier-~ij .i.s 
heJ de uitdaging de onderneming te z9èken die • 

''inet'. een gelijksoqrug.~próces Ûitl:ilirik,t, Pit kan de . 
direc~e conçu,rrent zijn. of eeq' andére business-
1,mit binnen.dezelfde groep1 maar.ook OIJ,derne
'mingen bu~ten de eigen"pe.diijfstak zijn .de moeite 
van tiet be!tiJken waard. Juist daar is .vaak de · 
"best-in-Class' te vinden. HèÜs een 'm,isverstand 

· De beri,óc:ligde informatie verkrijg je door grondige · 
proèesanalyse. Kwantitatieve gegevens verschaf
fen qaarbij ïnZicht in prestaheverschillen . . . · 
Kwalitatieve gegevens verkla,ren v.:;;rvolgens de _ 
àchtergroride'n daar:Van. Deze metingen kunnen, 

. indien niet nauwkeurig uitgevoerd, eéhter ook 
foutieve conclusies opleveren - met bijbehorende 

' gevolgen vpor het natraject. · 

De metingen 'uitde analy5èfase moeten nu tot 
conclusies leidep: wat zijn de achterliggende fac
toren voor de prestati.:;verschillen? Wat kunr,1en 
we daaruit leren en welk .niveau kunnen wè dan 
,bereiken? Deze inzichten ·moete,n venic;iigens tot 
concrete actieplannen leiden, zodat de organisa
tie d~ i;eswltateq van het benchmarktraject kan 
verweze.nlij_ken. ', · 

Pe invoering van alle acties en ideeën · die de 
exercitie heeft opgeleverd, is echter niet het 
eindstation. Alleen continue aandacht voor.pres
tatieverbetering garandeert dat de ondernemi'ng 
mee blijft gaan met de ontwi,kkelingen in d.e· .. 
markt. Benchmarking moet dan ook een conti-

" nu proces worden voor, .de orgànisatie. Iedereen 
binnen de: qrganisatie ~moet ·hierbij de doelen, 
ideeëu- en processen v,an benchmark.mg kennen, : 
,begrijpen en. onçlers~euri.en: Zowel h yf inzichtelijk. 
maken van processen 'en de ~ndividuèle,ïnvlcied 
van de mensén daa,róp, .als ·hef'misbtuiken van 
op tichzel(jujste méet;gegevens, kunrien immers 
zeer bedreigend 'zijn voor. het individu' - .en resul-.· 
ti::ren iri tegeriw~rking. Alleen een Juist ·gebruik 

. van gegevens, in C()mbin51tie met door ië.dereen 
gedeeld,e inzic~ten, . kan een bènchmarktrajêct 
succesvol maken. ·' ' · · 
' ' . " .. ~ ' ' 

Het gedachtegoed van benchmarking lijkt iiJleen 
van·toepassirigte .zijn op grote; uit meer bqsi
ness-Unlts best:;iande, ,ondêrnemingeh. •Toch is 
'het voor kleine ondernen)ingen ·'Ook erg nuttig 
qm ..,eeris buiten de.deur te kijken. Het ·gevaar 
van na,veJstaren. kan immers genadeloos toe-

dat benchmarking buiten niedewet~11 vru;i .de ben- ·"" 
chmarkpartner plaats.vindt. ,Volgens.Qe Vlj.es ·is . 
eep optiJ;na~I i;esultaat pas"mogelijk· al~ beidç ·: , . 
~ripep:)erilingen in gbéde Sflmt;ml}erking infor'mafiê · · 
·uitwissele11. Ook',voor de benthrparkpàrtri~r ·is bet" \ 
interessant te weten hoe h~t . ~ig~!1 pJ,"oces fuhctio~ ·(· · 
r,1e,ert ten opzichté van andere, waardoor ·een'win-
winsituatie ofitst'i!at. · " · · · 

. slaan. Een frequente uitwisseling van infor111àtie 
en ervaringen met collega·s levert ook voor de 
jongt;!·'Onderneme.r. intèressantt: nieuwe inzichten 
óp. De beginselen V,an benchmarking kunnen 
hieri'riee ·ook in de kle'ine ondernemihg word.en 
inge,bed en gestruGtureei:d meegroeien" · 
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Brink s laat voor een bonte groep bedrijven die. op het blote oog. weinig gemeen hebben behalve de naam. 

D ie naam is een van de weinige constanten in een rijke gesch.iedenis van onversneden ondernemerschap 

waarin kapitaal en management op onnavolgbare w ijze verweven zijn binnen één familie. Wij praten met 

Ko Brink (60), een van d e drie gebroeders Brink die gezamenlijk d e kleurrijke bedrijvengroep groot hebben 

gemaakt. De belangrijkste bed1ijven van de broers zijn drie productiebedrijven in Staphorst (Brink BV. 

wereldleider in trekhaken; Brink Luchtverwarming BV. de Nederlandse marktleider in verwarmingssys temen 

met warme lucht; Brink Plaattechniek, ontwerper en producent van kantoormetibelen) en de grote 

IT-onderneming Computerij Groep BV in Zwolle. 

Ten tijde van het interview is Ko Brink niet meer als directeur actief in de groep. Wel is hij 

president-commissaris van de bedr!J'ven . Waar hij zoal mee bezig is , wordt duidelijk als we eindjuni 1997 

in cle krant lezen dat binnen Computery· Groep de IT-bedrijven van Hagemey er worden opgenomen. om met 

dochters Borsu-Systema in Nederland en Manudax in België de krachten te bundelen tot een van de grootste 

fT-bedajven in de Benelux. Het management van Computerij lag van meet af aan in handen van "mensen 

die er meer verstand van hebben ". zoals Brink zelf zegt. 

iBRINÎ< 



Ko Bri nk, mede-oprichter van de Brink groep: 

"Je kunt niet overal verstand van 
11 hebben. Zoek de beste adviseurs die er 
.' zijn. Die verdienen zichzelf terug." 

Terug in de geschiedenis. Bijna honderd jaar 

geleden, in 1903, begint Reint Brink in Assen 

een smidse, die uitgroeit tot een bescheiden 

constructiebedrijf. In 1937 zet zoon Roelof de 

zaak voort. Na de oorlog, als transportmidde

len schaars zijn, richt Roelof in Meppel de 

'Nederlandse Kipper-, Aanhangwagen- en 

Trailerfabriek' op. Met succes. De recessie in 

de bouw- en transportsector, eind jaren 50, 

slaat echter hard toe. De aanleg van een 

viaduct dwingt de onderneming bovendien 

te verhuizen. Met de zonen Reint jr. en 'Ko 

besluit Roelof in 1958 een nieuwe start te 

maken in Staphorst. "Net afgestudeerd aan 

de hts ging ik de zaak in. Daar was toen nau-

welijks discussie over': herinnert Ko zich . 

Snelle ontwikkelingen 
Vanaf dat moment voltrekken de ontwikkelingen 
zich in hoog tempo. In Staphorst beginnen de 
broers - inspelend op de toenemende vri jetiJd van 
de consument - met de productie van aanhang
wagens voor personenauto's. In 1960 ontstaat 
daaruit de productie van t rekhaken. Deze worden 
zo'n succes, dat ze de aanhangwagens verdringen. 
Dan komen de jongere broers Gerard en Wim 
erbiJ Daarom wordt in 1963 doelbewust gezocht 
naar divers ificatie. De aardgasvondst in 
Slochteren is aanleiding om een Amerikaans 
systeem voor luchtverwarming te importeren. 
In 1965 volgen de ontwikkeling en productie van 
een eigen systeem. Vader Roelof en broer Reint 
ir. worden in 1978 op eigen verzoek uitgekocht, 
waarna Ko, Gerard en W im gezamenlijk verder
gaan. Het wegvallen van de Europese gren zen in 
1992 biedt enorme expansiemogelijkheden voor 
de afzet van t rekhaken. Gebruikmakend van 
bestaande productie-infrastructuur wordt met een 
nieuwe activiteit begonnen: kantoormeubi lair. 
Ook dit wordt een succes. Ondertussen groeit de 
computerafdeling, waarmee Brink eind jaren 
zestig in Nederland voorop liep, uit van kosten
post tot profit-center: eerst tot servicebureau en 
later met de komst van de pc tot fu ll-service-IT
dienstverlener. 

Notedop 
Aldus de geschiedenis van de Brink-bedrijven in 
een notedop. Thans zetelt ComputeriJ Groep in 
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Zwolle, met vestigingen door heel Nederland en 
België, terwijl de drie productiebedrijven in 
Staphorst zijn gevestigd. De fabrieken in 
Staphorst lijken naadloos in elkaar over te lopen. 
Dat komt niet alleen door de gemeenschappelijke 
geschiedenis, maar is ook een bewuste keuze 
met het oog op flexibele arbeidscapaciteit. 
Waarschijnlijk wordt het beeld duidelijker als we 
de verschillende activiteiten nog eens apart onder 
de loep nemen. 

Het begin van de expansie: trekhaken 
Als Brink eind jaren vijftig haar lichte aanhangwa
gentjes aflevert, komt de behoefte aan trekhaken 
aan het licht. "Die kon je niet kopen, maar moes
ten op maat worden gemaakt. Daarom besloten 
we, iedere keer als dat gebeurde, er meteen een 
tweede van te produceren." Zo vindt Brink het gat 
in de markt: trekhaken op voorraad. Het succes is 
groot, maar concurrenten verschijnen met 
namaak. Door met succes bij de overheid aan te 
dringen op strenge vei ligheidseisen moeten veel 
concurrenten het veld ruimen. De kwaliteit van 
het Brink-product wordt maatgevend in de 
Nederland en Europa. In Hoogeveen wordt een 
tweede productiebedrijf neergezet voor de 
geavanceerde fabricage van onderdelen . In 1990 
zet Brink een t rekhakenfabriek in Engeland op, 
waarna acquisities plaatsvinden van trekhakenpro
ducenten in Denemarken, Zweden, Frankrijk en 
Ital ië. Hierdoor groeit Brink uit tot leider in de 
wereldmarkt van trekhaken . Autofabrikanten van
uit de hele wereld sturen - vaak al één tot twee 
jaar voordat een nieuw type auto op de markt 
komt - hun tekeningen naar het geavanceerde 
ontwerpcentrum van Brink in Staphorst, opdat er 
bij de uiteindelijke introductie meteen een trek
haak met Europees keurmerk kan worden gele
verd; een zwaar verkoopargument voor de 
dealers. Met het oog op expansie en continul'teit 
op de langere termijn gaat de trekhakenfabriek 
van Brink in 1996 een fusie aan met het 
Amerikaanse bedrijf Advanced Accessory 

Systems, actief op het gebied van auto-accessoi
res. Inmiddels heeft de nieuwe holding ook de 
belangri jkste fabr ikant van trekhaken in Ameri ka 
geacquireerd 

Diversificatie naar luchtverwarming en 
kantoormeubelen. 
De vondst van de Nederlandse aardgasbel, in 
1963, brengt Brink op de gedachte gaskachels te 
gaan produceren, maar al snel blijkt dat veel 
andere bedrijven zich daar op hebben gestort. Bij 
bezoeken aan Noord-Amerika en met name 
Canada valt op dat veel huizen daar comfortabel 
zijn verwarmd met luchtverwarming, zonder dat 
er radiatoren en water aan te pas komen. Brink 
besluit de uitdaging aan te pakken en gaat deze 
systemen importeren . De toetreding van de twee 
jongere broers tot het bedrijf is de directe aanlei
ding tot deze uitbreiding van activiteiten. Een con
flict met de Amerikaanse producent en de hogere 
eisen die in Europa worden gesteld, brengen 
Brink ertoe de ontwikkeling en productie van de 
cv-systemen zelf ter hand te nemen. Door een 
behoudende opstelling van adviseurs en installa
teurs accepteert de markt het nieuwe product 
aanvankelijk moeizaam. Als Brink het installatiebe
drijf van een klant overneemt en dit bedrijf 
specialiseert in luchtverwarming, is het succes 
ineens opmerkelijk . Naar dit model stampt Brink 
begin jaren zeventig door heel Nederland veertien 
installatiebedrijven uit de grond . Dit levert de 
gewenste doorbraak en erkenning . Om de andere 
afnemers niet in de wielen te rijden is het aanta l 
installatiebedrijven inmiddels sterk teruggebracht. 
Helaas biedt de Europese markt van luchtverwar
ming voor expansie minder mogeli jkheden door 
het ontbreken van een fijnmazig net voor aardgas
distributie. Om toch mee te profiteren van de 
nieuwe open markt wordt gezocht naar producten 
die zich beter laten vermarkten kantoor-
meubilair. In 1990 wordt daartoe een nieuw 
bedrijf opgericht dat nauw samenwerkt met de 
bestaande bedri jven . 



Afsplitsing automatisering: Computerij 
Als Brink eind jaren zestig de automatisering van 
de administratie en productiebesturing serieus 
ter hand neemt. loopt het bedrijf ver voorop in 
Nederland. Door deze voorsprong moet alle soft
ware zelf worden ontwikkeld en ontstaat er bin
nen Brink veel IT-kennis . De capaciteit van het 
computersysteem laat op een gegeven moment 
toe dat "bedrijven uit de buurt" hun administratie 
'in service' bij Brink laten verwerken, waaruit zich 
rond 1974 de commerciële 

gaande is . Hij is één met zijn bedrijf en koestert 
duidelijk liefde voor het product. In de success
story van Brink kent hij veel waarde toe aan de 
factor toeval. " Ik bedoel daarmee dat je intelli
gent gebruik moet maken van kansen zodra ze 
zich voordoen." De start van Computerij, inhakend 
op een door de overheid gewenste opleidingsacti
viteit voor schoolverlaters, is daar een goed voor
beeld van. Evenals eigenlijk de start van het trek
hakenavontuur, waarbij het goed aanvoelen van 

de markt en de ontwikke-
activiteit van servicebureau 
ontwikkelt. Enkele jaren 

"Een tweede succesfactor is de 
ling ervan doorslaggevend 
is geweest. 

daarna gaat Brink concentratie op één product en het Ko Brink noemt twee 
succesfactoren - eigenlijk 
zijn het adviezen - die voor 
de ontwikkeling van zijn 

Computer Service een streven met dat ene product inje 
samenwerking aan met markt de beste te zijn. " 
een leverancier van soft
ware op het gebied van 
materiaalbehoefteplanning . In 1984 verwerft 
Brink met de nodige moeite een dealership van 
IBM - dat toen nog als het arrogante Big Blue 
bekend stond. Het doet Ko Brink nog steeds veel 
genoegen dat de tijd hem gelijk heeft gegeven. 
Sterker nog, in het toonaangevende Computerij 
Opleidingen heeft IBM een meerderheidsaandeel 
genomen. Na een voorspoedige groei, het opzet
ten van het distributiebedrijf Codis in Hoogeveen 
en de recente fusie met de IT-activiteiten van 
Hagemeyer is Computerij BV nu een van de 
grootste spelers in de Benelux-markt. 

Kruispunten en ondernemerschap 
Is Ko Brink - die voortdurend benadrukt dat hij 
samen met zijn broers Gerard en Wim het bedrijf 
groot heeft gemaakt - de ideale ondernemer7 Hij 
is vriendelijk en gedecideerd. vertelt glashelder 
en luistert aandachtig. Hij oogt jaren jOnger dan 
hij is . Hij reserveert veel tijd voor ons gesprek. 
Tijdens de rondleiding door het enorme complex 
in Staphorst blijkt bovendien zijn oog voor het 
detail vanaf het ontwerp en de productie tot en 
met de emballage en de uitlevering weet Ko 
Brink tot in de finesses wat er op dat moment 

bedrijven bepalend zijn 
geweest De eerste is dat je je als ondernemer 
moet laten omringen door de beste adviseurs die 
er te vinden zijn "Staar je niet blind op hun hoge 
uurtarief'; zo waarschuwt hij, "want een goede 
adviseur werkt niet alleen sneller, maar verdient 
z'n kosten ook dubbel en dwars terug." Een 
tweede succesfactor is de concentratie op één 
product en het streven met dat ene product in je 
markt de beste te zijn. "Wat ik ermee bedoel'; zo 
zegt hij, "is dat je geen imperials moet gaan 
maken als je met trekhaken bezig bent." Dat hij 
samen met zijn broers de bedrijven heeft opge
bouwd, beschouwt hij als een voordeel omdat je 
samen meer schouders hebt om problemen te 
dragen en je aandacht beter kunt verdelen . "Dat 
we ooit de afspraak hebben gemaakt om de 
continulteit van de bedrijven niet afhankelijk te 
maken van eventuele kinderen, is een wijs 
besluit. Niet alleen voor de bedrijven. maar zeker 
ook voor de nieuwe generatie zelf. die als indivi
duen slechts een klein belang zouden overhou
den en baas zouden moeten spelen voor de 
familie. Liever stimuleer ik m'n kinderen tot eigen 
ondernemerschap." D 
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Corpora te 
governance 
"A company ex:lsts to mcrease the wealth of its 
owners." Met .deze zin begin~ het boek "Thin,king 

" Fh;1ancè' van de An'll;~rikanen Joel G. Siegel en · · ' 
J ke K. Shin. Ach.tel,' dit ogenschijnlijk 'onschuJdige 
zln neLje schuilt een vraagstuk dat in hel bedrijfs- _ 
leven de nodige commotie veroor.makt, bekend 
onder de naam ·corporate governanccf. 

De hamvraag is wie het in de onderneming voor 
het zeggen heeft: de eigenaar of de bestuurder? 
BJJ grote beursgenoteerde ondern,emingen is de 
scheidlng tussen management en eigendom 
meestal V'er doorgevoerd. Professionele bestuur
ders door de eigenaars benoemd. leiden de 
ondérnen;i~ng., De .elgenaa,rs zijn de aandeelhou-'. 
ders .. Hh ezil: van ~en a:;i,näeel verschaft de. . 
houder ervan 1l.n:beginl;el twee dement'aire ' . 
rechten: een. verinogehsn.~cht en een ljdmaat
schapsrecht. Beide rechten zijn In principe 
proportioneel. De stelregel luidt 'one hare, 
one vote'. ~ 

De vermogensrechtelijke aanspraken geven de. 
houder recht op een deel van de winst en - bij 
beëindiging van de onderneming - een deel van 
het eventuele liquidatiesaldo. Op grond van het 
lidmaatschapsrecht kan de äandeelhouder . , 
zèggensch 'p y.it()'efémen. met na'.i'ne door zij'n st~i:n- ·: 
recht te geljruikf;n in de algemene vergadel'ing:vair ·. " 
aandeelhoude(s. ' ' · · 

De praktijk is echter·anders. De meeste aandeel
houders zijn anonieme per onen die zich zelden of 
nooit op een aandeelhoudersvergadering vertonen. 
Daarnaast wisselen aandélen aan toonder door 
hun eenvoudige verhandelbaarheid veelvuldig van 
e!gef)aar. De vraag is of een anonieme, individuele 
aàndeelhouder niet te ver van de onderneming 
afstaat om weZenlijke invloed te kunnen uitoefe
nen op pestuursbeslisstngen, zo hij dat a l we,n;:;t. 

. ' r·. . 'r j ~ - • 1 ' f ' ' ' 

('tiet de aançle~llJ.~u'.~~r" 'maM de'b~stuurdér' is in 
d ze visie de eigerilijke 'óndernemer'. Bovendien 
kunnen voor bestuurders andere belangen spele 
Med op grond van dergelijke overwegingen .ste -
len bestu.urders, maai; ook bijvoorbeeld politici. 
de zeggenschap van de aandeelhou.der ter discus-



. . 
sie. Geen wo.n.d.er dat tusse11 bestuur.ders ei,i 
individuele a andeelhouders ·zelàen warrf:je confac

.. ten besbi.~ :·. Aand~è)houders betWijfelen y~ak of 
bestµurcten weJ: rekening ho_uden p iet huh . 
belangen. < . 

1' ·' •• 

~ .• '.l' 
De bélangentegenstelling komt ·sche....-p naar voren 
bij e_en_. 'vijanc;lige· overn~n:iepogi.rig, w~a~bij .een· . 
ko.per. tegen de uitdrukkelijke wil van het , , 
management in . een aanfre.kkefijk bod uitbr engt 
op de uitstaande a.andéte11 · Vél)'l een bedpjJ. ' · / .- · " 
\n bet verleder:i hebben veel veonootschappéri ,zich 
daartegen willell\ besèhermen door de: zeggenc , · 
schapsrecliten van aanaeelhouders té bépèrken; 
onder meer do.or cei:tificer~ va,n aandelen ep·. 
uitgifte .van prderen'te en prioriteit:>aandelen. . 
Ö.érgeli;jke coostructie . kunnen uiterap.'rd, alleen in 

.Ji.et leven worden geroepen met' medeweten ew 
'ihstemmiog van de aandeelhouder~. Dö.od{et ver
strijken van d~ tijd kan dit ech'ter' een ander gezel- 1 

scháp zijl"). Clan de aandeelhouders die - soms · 
jal'en la ter .- wet dè gevolge.ç van deze ccmstructïe 
worder\ geco\ifrooteerd. · 

~ .. 

Dooi: de mogelijke soçiaa1.-eéonomisctie conse
quenties :zijn op het E\lrOpese continent a.TI,dere. 
r±ieer genuancçé~de opvq.ttingen in zvf~g over: 

1 ~egge_ schap over de orl.~erheming" !'fîdalle~ll'"c~e 
, äandeelhouder\>. lll?.ar. allen: ~ie waaJ:q_e creëren 
:vq0t ;çle·Onder·neniipg woraen hier als' pr.incipaàl 
gez;en. JD , td~p_assîng ,vii:Fl d,e b.escp~r:n:ip.gsco}\: . 
stn,.tÇtje beeft ~n Eórbpa dà:r) ook ·een grotere 
vluoh(kÜ~en, nemen d:in Jn de· vs" In 1he~ ~. 1 

Verenigd E.cinin,li:rÛk 11am 'men in cte cons.er:Vatieve 
~egeei;pertçid~s }(art Thatcber-ert Major maatrege-

1 1 . • 

Jen om zeggens chapsreepten V:an, de ;urnde.elbou-. >· 
ders zo veel· niogelij_k, te h,erstepen. , ' · 
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ConPackSys staat voor Consultants, Packagers & Systems Integrators. Met andere woorden: advies, 

samenbouw en systeemintegratie, waarbij het met name draait om turbines en compressoren voor 

installaties in de petrochemie en daarnaast de elektriciteitsopwekking. Dit technisch adviesbureau, gevestigd 

in Dordrecht, werd in 1989 opgericht door zeven mensen. Nu. achtjaar later, zijn er 25 ingenieurs en technici 

in dienst, plus nog een variërend aantal op contractbasis. Aanvankelijk heeft ConPackSys een 

tweekoppige directie: Peter Westerlaken (46) en Jules van der Kraats (52). Later komt een derde directielid 

erbij: Wim Joziasse (50). Beide startende directeuren. net als de v!if andere aandeelhouders, waren voorheen 

in dienst bij Van Rietschoten & Houwens. Hun bedrijf ontstond toen Van Rietschoten & Houwens hun 

af deling wilde afstoten en hen een management-buyout aanbood. 

Wij spreken met de heer Westerlaken. Hoewel - of misschien wel doordat - hij zichzelf een Einzelgänger en 

"in de eerste plaats een echte techneut" noemt. besteedt hij veel aandacht aan een goede communicatie op 

het kantoor. Het is - kenmerkend voor ingenieursbureaus - een echte mannenwereld, waarin functionaliteit 

het wint van de franje. Wester/aken zegt een grote emotionele binding te hebben met ConPackSys. maar toch 

vooral op het technisch-inhoudelijke vlak. "Van der Kraats, mijn mede-directeur, is sterker als manager:" 

Ze kennen elkaar al 14 jaar. "Het is niet altijd even gemakkelijk om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

In sommige opzichten zijn we duidelijk elkaars tegenpolen. Maar we komen er altijd uit. Zo blijven we 

tenminste beiden scherp. Tegelijkertijd zijn we elkaars klankbord." 

ConPackSys 



Peter Westerlaken , mede-oprichter en mede-directeur van ConPackSys: 

"Voorop staat dat het evenwicht dat we • · 
r 1 nu gevonden hebben, in stand blijft." 

"Ik ben een telg uit een familie van techneu-

ten . Met name de weg- en waterbouw is bij 

ons sterk vertegenwoordigd. Toch ging mijn 

belangstelling de kant van de chemie op. 

Die interesse ontstond toen de Botlek en de 

Europoort in aanbouw waren - dus zeg maar 

midden jaren zestig. Door die ontwikkeling 

waren er vooral voor chemici goede perspec-

tieven op de arbeidsmarkt. Daar lette ik als 

student wel op. Nee, de flower-power-tijd is 

groterideels aan me voorbijgegaan." 

Back-to-the-core 
Als hij in Delft zijn studie afrondt en vervolgens 
zijn dienstplicht vervu lt, begint Westerlaken begin 
jaren zevent ig bi j 08 Petroleum in Rotterdam. 
Procestechnologie is zijn vakgeb ied. Dat komt 
neer op veel laboratoriumwerk en research. Dan 
maakt hij in 1980 de overstap naar het grote elek
trotechnisch installatiebedrijf Van Rietschoten & 
Houwens in Rotterdam. Hij wordt vervangend 
hoofd Industriële Engineering van de afde ling 
Buitenland . "Bij Van Rietschoten & Houwens 
stond mijn afdeling min of meer los van alle 
andere installatie-activiteiten. Eind jaren '80 w ilde 
het concern van de hele afdeling af. Back-to-the 
core-business was toen een veelgehoorde kreet. 
Men besloot een management-buyout voor te 
bereiden." 

De start 
De management-buyout geldt voor zeven men
sen, onder wie Westerlaken en Van der Kraats als 
managers van de afdeling. Zij krijgen de meerder
heid van de aandelen plus het bestuur in handen. 
Gezamenlijk wordt een bedrijfsplan opgesteld. De 
groep van zeven besluit het bedrijf Con PackSys te 
noemen; een tamelijk exacte omschrijving van de 
beoogde activiteiten: consultancy, packaging & 
systems integration Was het eerder bij 
Westerlaken opgekomen om een onderneming te 
beginnen/ "Nee, absoluut niet. Ik kende geen 
mensen in mijn familie of omgeving die een 
eigen onderneming hadden opgezet. In feite zijn 
we door de omstandigheden ertoe gedwongen 
ondernemer te worden. Gelukkig hebben we veel 
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tijd gehad om alles grondig voor te bereiden en 
door te denken. De plannen voor het afstoten van 
mijn afdeling staken niet van de ene op de ande
re dag de kop op, maar ontwikkelden zich eigen
lijk heel gestaag . Mijn gezin, ikzelf en andere 
mensen uit m'n directe omgeving hebben dus 
alle tijd gehad om aan het idee te wennen." 

"In die voorbereidingsfase zijn we op zoek ge
gaan naar adviseurs die ons konden steunen bij 
het opzetten van een bedrijf. Een collega, die con
necties had bij Shell, werd verwezen naar NION. 
Uiteindelijk hebben we daar de ondersteuning 
gekregen die nodig was om het bedrijf van de 
grond te krijgen. Natuurlijk hebben we wel eerst 
een doortimmerd ondernemingsplan geschreven 
en daar intensief met NION over gesproken." 

Voorsprong 
De prijs voor de management-buyout is vriende
lijk. Bovendien kunnen Westerlaken, Van der 
Kraats en de vijf andere aandeelhouders een deel 
van de klandizie meenemen. Vanzelfsprekend is 
het ook in het belang van Van Rietschoten & 
Houwens als ConPackSys de lopende contracten 

Hoe geruststellend het ook is om met lopende 
orders van start te gaan, op zichzelf geeft dat niet 
voldoende garantie voor continuïteit. ConPackSys 
zal ook zelf aan de weg moeten timmeren. Dat 
gaat niet vanzelf. Om de markt te kunnen pene
treren accepteert het bureau opdrachten tegen 
zeer kleine marges. "Dat was puur uit nood. We 
waren klein en net begonnen. Veel opdracht
gevers vinden dat eng, ook al zijn het dezelfde 
ogen die naar je kijken We waren min of meer 
genoodzaakt om te groeien . Ook dat was geen 
sinecure als je in de opbouwfase van je bedrijf 
verkeert." 

Strategische samenwerking 
Langzaam maar zeker krijgt ConPackSys meer 
massa. Het bureau groeit uit tot een herkenbare 
speler in de techn ische adviesmarkt, maar het 
gaat met horten en stoten. De continuïteit, een 
van de belangrijkste doelstellingen van het 
bureau, is nog steeds niet voldoende veiligge
steld. De belangstelling die het Zwitserse mega
concern Su lzer in 1993 toont voor een strategi
sche alliantie, klinkt dan ook als muziek in de oren 
van ConPackSys . Als producent speelt Su lzer een 

"Wat wij willen, moet d e markt 
overneemt en onder 
dezelfde voorwaarden uit
voert. " Natuurlijk waren 
we daar blij mee. Je werkt 
toch in een wereld van 

ons wel toestaan. En wij lalen ons 

volledig door die markt leiden. " 

toonaangevende rol in de 
wereldmarkt van compres
soren. Besloten wordt dat 
Sulzer voor 30 procent in 
ConPackSys gaat deelne-

enorme concerns die je opdrachtgever zijn . Als je 
in die wereld, vanuit het niets, eerst nog al je 
contacten moet opbouwen, ben je wel even 
bezig . De management-buyout heeft ons in die 
zin waarschijnlijk een voorsprong gegeven in 
vergelijking met andere beginnende onderne
mers. Onze orderportefeu ille was in het begin 
niet leeg. Bovendien kenden we de markt en had-
den we contacten." 

Kleine marges 

men met een optie om dit aandeel uit te 
breiden . Westerlaken: "In ruil voor aandelen 
hebben wi j een groot stuk continu1teit terugge
kregen . Sulzer is voor ons niet alleen een voor
aanstaande producent van compressoren, maar 
ook opdrachtgever. De toegevoegde waarde die 
w ij aan hun producten kunnen leveren, was voor 
hen interessant genoeg om een strategische 
samenwerking aan te gaan ." 
Pieken en dalen 



De eerste vijf jaren gaan in financieel opzicht 
gepaard met pieken en van dalen. De bruto
omzet groeit in het eerste boekjaar met 500 pro
cent f 1 naar f 5 miljoen, om het volgende jaar 
uit te komen op f 6 miljoen en dus 'slechts' met 
20 procent toe te nemen. Vervolgens echter 
verdubbelt de omzet tot maar liefst f 12 miljoen 
om in 1995 en 1996 enigszins te stabiliseren op 
zo'n f 15 miljoen . Ondanks dit onvoorspelbare 
omzetverloop neemt de winst - gelukkig - wel 
gestaag toe. In zo'n wispelturige markt is het 
uiteraard moeilijk een beleid te ontwikkelen, bij
voorbeeld een groeistrategie. In feite is zo'n gril
lig verloop kenmerkend voor de adviesmarkt van 
ConPackSys waarin opdrachten vaak een door
looptijd hebben van diverse jaren Flexibiliteit, 
met name van arbeid, is voor ConPackSys dan 
ook vanzelfsprekend. 

Groeien met beleid 
Ondanks de onvoorspelbare markt waarin 
ConPackSys opereert, heeft het bureau de ambi
tie om te groeien. "Zij het voorzichtig',' benadrukt 
Westerlaken. "Wat wij willen, moet de markt ons 
wel toestaan . En wij laten ons volledig door die 
markt leiden. Zo nemen we alleen mensen vast 
in dienst bij structurele groei Tijdelijke ondercapa
citeit moeten we flexibel oplossen . Anders moet 
je later maatregelen nemen die pijnlijk kunnen 
zijn . Met zo'n behoedzaam groeibeleid moet het 
lukken; ik heb alle vertrouwen in de toekomst. 
Voorop staat dat het evenwicht dat we nu gevon
den hebben, in stand blijft. We zullen ons nu 
vooral richten op een verdere ontwikkeling van 
de kwaliteitsklassen . Overigens heb ik, ondanks 
alle strubbelingen, nooit het gevoel gehad dat we 
het niet zouden redden . Wel dachten we dat de 
markt die we ons voor ogen hielden, misschien 
een beetje krap zou zijn. Het kan riskant zijn om 
je nadrukkelijk op compressoren te richten." 

Communicatie 
Pratend over zijn werk, komen het enthousiasme 
en de bevlogenheid van Westerlaken duidelijk 
naar voren. Hij noemt zichzelf perfectionistisch, 
maar ook een Einzelgänger. Dat lijkt hij ook over 
te dragen op zijn mensen, die niet alleen zijn 
expertise op het gebied van proces-engineering 
bewonderen, maar hem ook veeleisend noemen. 
In de wandelgangen valt te beluisteren: "Bij 
Westerlaken moet je je blijven bewijzen. Hij werkt 
hard en verwacht hetzelfde van zijn 
mensen. Maar hij is ook een echte vakman. 
Hij wil voortdurend nieuwe dingen leren . 
Daardoor is hij iedereen altijd een stap voor." 
Duidelijk is in ieder geval dat Westerlaken zeer 
alert is om de goede sfeer op het kantoor op een 
hoog peil te houden. "Dat vind ik belangrijk, ja. 
Doordat we gegroeid zijn, verloopt de communi
catie tegenwoordig wat moeizamer en formeler. 
Het is minder gezellig geworden. Dat is jammer. 
Ook de coördinatie tussen de verschillende 
afdelingen kan beter. Daar moet ik dus aan 
werken. Als 'echte techneut' zal me dat waar
schijnlijk extra veel moeite kosten:' D 
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Customer 
loyalty 
Nog steeds zijn er ondernemers die zich te veel en 
oms zelfs ui tsluitend Ii hten op h t werven van 

nleuwe klanten. Toegegeven, startende onderne
mers hebben doorgaans geen andere keus. Vaak 
echter raken ze zo gewend aan die blinde focus op 
acquisitie. dal ze na verloop van Lijd vergeten dat 
er ook nog bestaande klanlen zijn. En dat is 
doodzonde. 

Iedereen zal op z'n klompen aanvoelen - daar hoef 
je g en onderzoek naar te doen - dat het behou-
d n van een bestaande klant niet alleen gemakke
lijker. maar ook vele malen goedkoper is dan het 
werven van een nieuwe klant. En van bestaande 
klanten moet je het hebben: dat Is de basis van je 
omzet. waarop je verder kunt bouwen. 

Een simpel verhaaltje. uit het leven gegrepen. kan 
deze stelling Illustreren. Het gaat om een restau
rateur. die zich suf advenecrde in allerlei ondui
delijke blaadjes. zonder enig zichtbaar resultaat. 
Maar ja. zo dacht de ondernem r. de concurrentie 
doel het ook, dus Ik moet wel me . Totdat een 
goede vriend de lumineuze sugge tie deed om een 
kwart van 7jjn reclamebudget te besteden aan het 
uitdelen van champagne aan i der en die zijn 
zaak binnenliep. De gasten waren daar zo van 
gecharmeerd. dat ze in wtjde kring hun positieve 
ervaringen verkondigden. Zij fungeerden als 
ambassadeur. waardoor nieuwe klanten als 
vanzelf toestroomden. 

H t belang van customer loyaJl i inmiddels goed 
b kend In de meeste bedrijven. met name in de 
detailhandel. Daar vormen de instrumenten die 
de klantentrouw moeten bew rk telllgen . denk 
aan Alr Mile . zegelboekje of klantenpassen , 
vaak zelfs een concurrenli wap n . Maar ook in 
andere branches worden bes taande klanten 
inmiddels steeds minder gezien als een onwel
kome verstoring van de w rk.zaamheden. 

En terecht. Amerikaans onderzoek !aal zelfs een 
recht treeks verband :r.ien tu sen gerlchth id op 
cu lomer loyalty en win trtevendheld. Klanten en 
rned verkers zijn de kern lil zo'n vl Ie, waar vroeger 



juist winst- ' ·of marktaandeeldoelstellingerr :, , 
previileer<l'en. In/ PUtting the Sèr:vice-Prö.fit Cháin, 
to Work' verschaffe:p, James Heskétt c.s. een inte~· 
ressante viSi!ë.: Zij ihtr?ducerert de sefy.ice-profit ' 
chain. Dit modellaat de relá.ties zien' tussen . ·· 
Wins!girvend!ieid, y.usto.nier loyalty .~rt arbeid.s.: 
vrettgde enerzijds en klantentrouw·eo arbeids
productiviteit anderzijds. Volgens di.t mode.l zijn 
w.IDst en groei een direct resultaat'. van customer 
loyalty. Bepalen~e factor zijn de werknemers.: 
naarmate zij tevredener, loyaler er,i, p.oodµctièy;er, 
zijn. kan de onc.jerneming hpogwaardig~r d;iensten 
leveren. Door 'o(Vè.rlmemets t'e mótiveren· en heO:ï:le 
jµiste instrµmente,n te verschaffen, kan hel 
bedrijf een goede service aan de klan.t geven. 

, • • '. r 

wn' een dergclijke strategie gesfaite krijgen In. een 
9nderneming, dan zal hèt topmanagep-ient 'zkh . 
moeten verplichten aan deze visie. Volgèns Alan . 
Orant en Leonard ~chlesfnger, schrijvers van , ' 
'Realize your customers· full profit potentiál'. is 
he( niet gendeg.om een· handvol nieuwe oe~azes 
uit. te vaàt:dige,n . . Nodig •is een fundamentele ,; 
herorièrita.tie óp de\ri.er basiselementen van het. ·. 
9nde~em1pgsmod.él: ,stiätegie, in{resterings~ .. - · ~ 
Ql.aB.agen)ent. . operatio~efo .p.roc~!>.sen . erf. dé . 
br,g~sat,orische inrichtibg daan;'.an. · ~ 

•• ,.. • • 1'" . ' 

In de <?nderi;lemingssfyategie staafde.kJb · ' . 1 ·, 

centraal. Welke bèb.oeften 'l~n welke,klant·willen 
. we vervullen? Een grnndige anfilyse ·van · de 'klant"; · 
· behoefte en de klaptgtoepen is onqn(q~erlij){.'. De: ' 
wensen van de belangrijkste klan:tgroepen kun
nen-immers alleen wordén vervulç:l als h,ierover 
kennis beschikbaar is. De onderneming zal 
tevens haar investeringsbeleid ' moeten a_anpa:~sen. " 
Waarin moeten we jnvesterèn om de waarde van 
onze dienst te kµrÎn~.q verhogen? liet ontw,~rp 'van 
de operationele processen is de v~lgehde· stap._ BÎj 
traditionele OI).derrienµbgen vorm~n .qe p~ocessen 
va~k et;!n van de beperkingen voor h'çt lev,eren· va.n 
de optimàle dienst. Een op'timaal nivêau ·ván·'dè · " .. 
ç:lienst)s ~cht~r jui_st het' uitgangspuflt y9or hèp . 
pro.cesontweJp: Pe laatste' en qok Vl,l.ak·.lá.stjgste 
stap is· cÎ6 verándei;ing van de houding en het , ,: 
gedrag van de med-ewerkers. Hoe.kunt;iên we .fieµ 

zodanig motiveren dat ze de ideeën en instrumen-· 
.ten. qie .het.nieuwe ser\Tice)5frlChte denken roet . 
zich meebrengt. ~m~men . en toe'p~ssén? :Juist.·.' , 
hierbij is de mentaliteit, van het, management van . , 

.'ess~ritl~eL belang . .Kia·nt~. en serv'icegérfcht clenk~n 
Qoudt niet op bij de medewerkers in de froritlinie, 
Deie houding moet in de gehele organis,atie·le'!'e_n. 
Het management muet deze ·éu1ttmr uitd;ragen. . - . 

De sei;vic:egeri~hte pn;statie staa~ o(valt met de ' 
i:nens~i\11) Cle <;>rg:mïsa~e. Zij moeten J.iet (indirec
te) ·contact met de klant opbouwen, oride1:hop<!en 
e.Ó. V~rs\evigeh. Jan V/àge betoogt in Zijn poek 
'Refätiemariagement·als verkoopkracht' dat de 
onderneming aan de ene kant vee1 moeite zal , 
mqeten doen om de juiste. men.s~n:·~;i.q te )i~men, 
en aan de andere kant deze r,neasen de in'stru- ;,; 
rrienten en 'de vrijheid zal woeten verschaffen' om 
de klant optimaai t~ bedietien. be b.e1e oi'ganisa
ue, Van çlirecteur tot baJ.iemeq~v;erker" Zal , zi~h. 
moeten inzette.n .om de wensen van iedere klqnt 
optimaal te vervtilleq. Ai.leen dan kun je ptq~teten 
van het life-time-potentiee1.van.de klaiit en.van : 
dleru> poteli.tiële rol àls ~bassaàeur. . . 

( .. , 
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Schoon en vellig; daarmee zijn de kernactiviteiten van CSU Total Care uit het Brabantse Uden treffend 

samengevat. De moeder He ven Group richt zich met toenemend succes op bredere en soms ook totale f acility 

services, maar schoonmaak en beveiliging blijven de kernactiviteiten van CSU Total Care. Nu telt de gehele 

groep zo'n 8000 mensen die gezamenlijk werken aan een omzet van ruim j 270 miljoen. Door geplande groei 

en strategische overnames is de huidige onderneming tot stand gekomen, en de groei is er nog steeds niet 

uit. Momenteel telt Heven Group vier onafhankelijke werkmaatschappijen: CSU Total Care. CSU Total Care 

Belgium, Frame Services en Asset Pacility Management. Naast schoonmaak en beveiliging omvat het 

dienstenpakket van CSU Total Care zogenaamde specialistische reiniging (zoals brand- en roetreiniging) 

en services (waaronder receptie- en chaujfeursdiensten). 

In 1968 gaat Cor van der Heijden, thans 57, van start met één glazenwasser in dienst. Zijn ambitie was een 

schoonmaakbed'11f op te bouwen met honderd personeelsled en: "Dat Leek me een mooi menswaardig 

bedrijfle met een beheersbare omvang." Uiteindelijk blijkt hij tomeloos door te groeien, feitelijk gedwongen 

door de markt. "Het is inderdaad een beetje uit de hand gelopen," zegt hij achteraf 



Cor van der Heijden, eigenaar CSU Total Care: 

"Van mijn beginjaren heb ik de warmte 
voor de werkvloer overgehouden." 
In 1940, terwijl donkere wolken zich boven 

Europa samenpakken, wordt Cor van der 

Heijden geboren in het Brabantse Nistelrode. 

Zijn vader is landbouwer. Als hij elf is, heeft hij 

maar één ambitie: het priesterambt. Hij ver-

trekt daarom naar het seminarie, maar breekt 

deze opleiding af om op aandringen van zijn 

ouders hbs-A te gaan doen. Na zijn hbs begint 

hij als boekhouder op een klein aannemings

bedrijf, waar hij kennismaakt met de handel in 

onroerend goed. Vervolgens maakt hij de 

overstap naar een makelaars-kantoor in Den 

Bosch, waar hij opklimt tot chef van de afde

ling Beheer en zo'n 3000 woningen onder zijn 

hoede krijgt. 

De kiem 
Als beheerder van duizenden woningen komt 
Van der Heijden voor het eerst intensief in con
tact met een professioneel schoonmaakbedrijf. 
De eigenaar van dit bedrijf biedt hem een 
managementbaan aan, "die ik meteen aannam. 
want het betekende een verdubbeling van m'n 
salaris. Met z'n tweeën waren we een gouden 
koppel. M'n baas kon uitstekend verkopen en ik 
kon mooie brieven schrijven. Binnen twee jaar 
wisten we het bedrijf uit te breiden van 120 naar 
350 man. Die baas was een echte handelaar. 
Ik heb veel van hem geleerd; niet alleen wat je 
moet doen, maar voora l wat je moet laten." Toch 
ontstaat er na twee jaar een meningsverschil 
tussen de twee, waarna Van der Heijden besluit 
op te stappen. Daarmee wordt de kiem voor zijn 
ondernemerschap gelegd. "Ik ben ervan over
tuigd dat onvrede met je werkgever voor veel 
ondernemers de aanleiding is om een eigen 
bedrijf te beginnen." 

De start 
In 1968 richt Van der Heijden het schoonmaak
bedrijf CSU (Cleaning Service Uden) op met één 
glazenwasser in dienst . De eerste vier jaar hou
den Van der Heijden en zijn vrouw kantoor aan 
huis, terwijl de garage dienst doet als magazijn. 
De woonkamer is kantine, een slaapkamer het 
secretariaat. "Die eerste jaren heb ik zo'n tachtig 
tot honderd uur per week gewerkt: klanten bel
len, achter klanten aanlopen, geld ophalen, brie
ven schrijven, zelf schoonmaken, magazijn oprui
men, noem maar op. Mijn vrouw heeft me daarbij 
enorm gestimuleerd. Zij is vanaf het begin betrok-
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ken geweest bij het bedrijf en ook zij is meege
groeid. Niet zozeer als medewerker, maar als 
klankbord. Aan haar kon ik mijn ideeën toetsen. 
Zij was degene die mij opving als ik een moeilijke 
dag had gehad'.' De start verloopt moeizaam. Van 
der Heijden: "De glazenwasserij zorgde voor 
brood op de plank voor m'n gezin. Als er overdag 
genoeg opdrachten lagen voor de glazenwasser. 
ging ik naar huis om brieven te schrijven met 
mooie woorden erin als 

De groei 
Het oorspronkelijke doel, een bedrijf met honderd 
personeelsleden, " is een beetje uit de hand gelo
pen'; geeft Van der Heijden toe. Hij heeft daar 
twee verklaringen voor, waarin 'kritische massa' 
het sleutelwoord is. "Klanten verwachten van 
jouw bedrijf een zekere infrastructuur met de 
nodige ondersteunende diensten: een manager 
voor kwaliteit, automatisering, noem maar op. 

Maar om dat alles te kun-
'adequaat' en 'equipment' 
Ik wilde schoonmaakwerk 
doenvoorbed~ven. De 
brieven overhandigde ik 
persoonlijk aan m'n poten
tiële klanten, zodat ze mijn 
gezicht een beetje leerden 

"Ik ben ervan overtuigd dat nen beta len, heb je weer 
een grotere omzet nodig : 
meer massa. Je móet wel 
groeien, wi l je landelijke 
orders binnen kunnen 
halen. Daarnaast willen 

onvrede met je werkgever voor veel 

ondernemers de aanleiding is om een 

eigen bedrijf te beginnen. " 

kennen. Na een maand of vijf kreeg ik m'n eerste 
opdracht bij een klein bedrijf; een opdracht van 
misschien f 25,-." 

De opbouw 
Niet lang na de start sluit Van der Heijden zich 
aan bij de branchevereniging. Daar volgt hij 
cursussen over bedrijfsvoering, waaronder een 
opleiding Leidinggeven en een opleiding waarvan 
ondernemerschap een onderdeel was. "Ik heb 
toen veel geleerd'; zegt Van der Heijden. "maar 
toch vooral uit de praktijk van mede-onderne
mers." De opbouwperiode kenschetst Van der 
Heijden als "zwaar. maar heel plezierig. Ik was blij 
als ik weer een nieuw adres had om aan te schrij
ven, als ik een telefoontje kreeg dat ik mocht 
komen praten, als ik een offerte mocht indienen. 
als ik de offerte had ingediend en als de order 
binnenkwam. Vijf keer hosanna. Een mooie tijd, 
ook door het goede contact met mijn personeel. 
Met huid en haar was ik met hen verbonden. Van 
deze beginjaren heb ik de warmte voor de werk
vloer overgehouden:· 

grote klanten niet dat je te 
zeer afhankel ijk van hen bent. Zelf vind ik dat 
natuurlijk ook niet gezond. Toen ik bijvoorbeeld 
een order van Center Parcs binnenkreeg die 
40 procent van mijn omzet zou uitmaken, was ik 
dus wel gedwongen om de omzet elders vele 
malen te vergroten. Tien procent bij één klant, dat 
vind ik aanvaardbaar. Momenteel heb ik orders bij 
de KLM van f 40 miljoen. Dit betekent dat we 
f 400 tot f 450 miljoen in omzet moeten groeien 
om de verhoudingen weer recht te trekken . Ja, 
en zo blijf je dus groeien." 

Samenwerking 
1 n 1993 gaat Van der Heijden een strategische 
samenwerking aan in de Europese organisatie 
S3A. Deze alliant ie van toonaangevende, autono
me schoonmaakbedrijven is het antwoord op de 
huidige trend in Europa tot internationalisering 
van de schoonmaakbranche. De leden van S3A 
hebben beloofd niet op elkaars terrein te komen. 
"Overigens heb ik veel geleerd van mijn interna
tionale partners·; zegt Van der Heijden. "Het uit
wisselen van technische knowhow blijkt een 



ontzettend sterke troef te zijn. Daarnaast is deze 
samenwerking een uitstekende manier om snel 
internationale trends te signaleren." 

Sponsoring 
Sportsponsoring - met name als middel tot rela
tiemarketing - heeft altijd een grote rol gespeeld 
in de bedrijfsvoering van CSU Total Care. Al in de 

startfase dacht Van der Heijden erover na: "Je 
kweekt op een aardige manier goodwill en boven
dien is het makkelijker om ja dan nee te zeggen." 
Inmiddels is CSU Total Care sponsor van PSV. 
Ajax en MVV. "Met sponsoring beoog ik twee 
doelen: relaties onderhouden en klanten werven 
Vanaf 1989, het jaar waarin wij met de spon
soring van PSV begonnen, weet ik nog precies 
welke klant ik bij welke wedstrijd heb binnen
gehaald. Vergeet niet dat 70 procent van de 
aanwezigen in de bestuurskamer tijdens een 
voetbalwedstrijd decision-maker is en elke 
decision-maker heeft een gebouw dat moet 

worden schoongemaakt." 

Veranderende rol ondernemer 
Door de enorme groei is de afstand tussen Van 
der Heijden en de werkvloer toegenomen, wat 
hem erg spijt. "Maar met de mensen die ik nog 
wel persoonlijk ken, of met wie ik regelmatig te 
maken heb, voel ik me zeer betrokken. Met 
personeelsleden uit bijvoorbeeld Friesland heb ik 

jammer genoeg weinig binding meer." Als 
algemeen directeur van de holding bemoeit 
Van der Heijden zich tegenwoordig grotendeels 
met de koele cijfers. "Overigens ben ik wel blij 
dat ik niet meer mee hoef in het jachtige opera
tionele bestaan van dit moment. Vroeger kreeg je 
contracten van tien of twintig jaar, maar nu mag 
je blij zijn als ze een jaar met je willen samenwer
ken." Over zijn rol in het bedrijf in de nabije 
toekomst is Van der Heijden nog onzeker. In ieder 

geval is zijn vaste overtuiging dat de groei er nog 
niet uit is. Ter sprake komt ook nog zijn zoon 
- mogelijkerwijs diens opvolger - die over een 
kleine tien jaar in de zaak zou kunnen komen. 
Ondertussen bouwt Van der Heijden steeds meer 
functies af, zowel binnen Heven Group als daar
buiten, zoals in diverse brancheorganisaties. Hij 
hoopt daarmee zijn drukke werkweek van soms 
80 uur te kunnen beperken tot een gangbare 30 à 

40 uur. "Ik denk wel',' aldus Van der Heijden, "dat 
CSU Total Care en Heven Group inmiddels verder 
kunnen zonder de ideeën van de oprichter. Alleen 
bij heel zware ondernemingsbeslissingen ben ik 
nog in het spel" 

Succesfactoren 
Gevraagd naar succesfactoren antwoordt Van der 
Heijden: "Ja, natuurlijk moet je opmerkzaam zijn 
in het signaleren van trends en een goede neus 
hebben voor ideeën. Maar pas op, je kunt je 
organisatie ook oververmoeien met teveel 
ideeën. Als ik voor mezelf spreek, dan zijn durf, 
leergierigheid en signalen kunnen opvangen 
bepalend voor mijn karakter. Vooral leergierigheid; 
dat heb ik van mijn vader meegekregen. Ik zoek 
moeilijkheden op; ik probeer er niet omheen te 
lopen. Ik ga er recht op af; daar ben ik verkikkerd 
op." 12J 
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De wetenschap heeft relatief weinig aandacht v.oor 
de lnkoopfun,ctie·van een.bedrijf. Zeker in vergelij.
l<,lng met ,Jièt rródu.ctiè- en v,erkoopproces, wall:r
over boekenkasten wdrden vpl geschFeven. Da~ . 
komt ongetwijfeld doordat Inkoop traditioneel als 
een ondersteunende functie wordt gezien: een 
kostenpost. Het enige waar inkopers op moeten 
letten. is de prijs. En soms ook op de verhouding 
van die prijs tot de kwaliteit. 

Echter, de laatste jaren is op inkoopgebied een 
ware revolutie gàande. De inkoop maakt steeds 
meer deel 1,1it van de primaire processen en levert, 
met ander,e woorden. inmiddels bi~nq toegeyoegde 
waarde1 Deze heroriëntatie op de lnkoopfun'ctie 

" ~taat hatuurlijk Îl,iel op z~i::hzelf; ze' maakt deel ,uit 
van' de totale ·orri'i.v~~tdling In het ondernemings
äenke'n1 die weer h~t gevolg Is van de nog steeds 
aanzwellende dynamiek en turbulentie in het 
bedrijvenlandschap. 

Voigens prof. dr . . A:J. van Weele. auteur van 
'Inkoop in strategisch perspectief. is een van de 
belangrijke oorzaken van de groeiende aandacht 
voor Inkoop de toenemende concentratie op kern~ 
activiteiten. Daardoor wordt immers meer uitbe
stee'd. zodat' de inkoopfunctie een navencµJ.t gr~te
re rol gaat spelen. Een klein beetj~ meer aandacht 
vçior' de Inkoop kan dan· al gauw fllnk,e . bespacin~ 
gen opleveren . . · . , · ' •: 

Maar er zijn meer redenen waarom inkoop meer 
aandacht krijgt. Door de strakkere systemen voor 
productiebesturing en materlaalbehoefteplanning 
moeten veel bedrijven slriktere afspraken maken 
met hun toeleveranciers. Niet alleen op het gebied 
van kwaliteit, mil.ar vooral op dat van leverbe
trouwbaarheid. Vaak is het de Inkoop die deze 
afspr~en vastlegt en toeziet op de naleving. · 

~eestal blijft de rol van inkoop <;laartoe beperkt; . 
de adrrÜnistrátiè.ve ,\<~t. '.foch Is het t)jet ge,k o:m 
de· inkopers qok ,bij de productopt:Wikkellng 'te 
betrekken; daar valt heel wat te Winnen. 

'1iier vallen immei:s~déoeslissingen over d~ 



· specificat~es en matetÎa~keuze. Inkoper~· kunne:t 
hierbij een adyi~erei;iqe rol spelen. met name ~s 
het·gaat óm een kos~en-baternµ'weging. • 

Vooral. de grote '.beélrtjven nemen hun 'inkoopfun:; -
tie ste~ds krjtiscper 'opder de lqep. D!t'blijft niet 
zonder gevolgen voor de rol yan het t0eleverençle · 
bedrijf~ Hef groótbedrijf wil:zijn 'uifüestedingen' ' 
buridden ewonderbrengen bij een beperkter ": . , 
aantal ' toeleverancièrs" de zogeheten .co-makers: " 
Vooral de klêinere toèleveraticiers mét de minste . 
tpegevoegde waa:tde'. de 'jobbers'. v,Çi]),~n 'dan bt i-:, '' 

. ten de· qpot. . · , · < · / .· 

" .. " . ,· ' . 1 
De 'preferred p~ers: die pverblijvel), zijnd~ · 
vaak gedwoIJ.gen sneller te groeien dan ze wellicht . 

·. ambiëren': Andere tod_evetaiiciers ma,ken juist ·' 
. gretig gèb~ ".ai1 ._deze kans en gaçill l).aarstig op 
acquisitiepad. _ sariienwerk.ing en krachtenbiln'dë-· . 

. ling ,zijn · o~~ op.deze uitdàgîng het aangéwezen ,: 1. 
antwoo,rd,, De ·motivatie. k~ van oorsprong' defen:
sief zijn tègdiov:er· de grote afnemer. maar ·de 
P,raktijk )~at ,fri.µlle~voorbeelde_ri zien van, samen- } . 
w'erkendé .toeleveqmcters die inmiddels een. echte: 

vu~~-t ~~-e~ :aj~~n . :.! : -~- : : ,: _ ~· .;.: '. :". :; · -~ 
Ong(f~jfe'cl~ullen ve~l inkopers :geri,eig'd ~IJn . 
.töeleverar;i.ciérs .tegen elkaar u)t te spelea. Het 
streven naar ·co"'makership en' bundeling van 
uitbestedingeriwerl<t ,dat ook eèh beetje iO: de . ·1 

" na9
1
d . ._Co-Q1akersh:ip,. öfwei 5amen ontwikkelen. . 

~oqdt bot,endien in dat de afnem~r inv.l_oed wi1 ·'. 
uitoefenen op het productieproces v.a'n"· de leveran
cier; D~ toelèveranèier is . dàn bijna gedwongen . - ' 
0ok iijn irikoop'funèti~,' in casu foelev,erahciers. , 
'Uiterst k ctÜsch onderi'de .Joep te nemèn. ' E~n rol ~. 
hiefin speelt·jn toe:i;iemend,é' hiate de wil' van· grote 
!J.tnem:rs .om de totale 'supply ·and demand c~ail(l,; 
te beheersen. althans in kwalitatieve zin. tpt en· 

:·~et, hét_ gedrijf da~ aan ,\let begin ' vafi . oe keteti di 
gtopdstoffen wint.. Het resuJt<tat van dit alles ,' , 
ho'ewel op. zichzelf een professionaliséring van de : 
inkoopfürictîe, Is wel dat een hele k~ten' van fu~- · 
feverafièj~rs afhJtrikèlfjk~r 'f'Ordt van een afrie)ller . ... , 

' •. . . . . 
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Damen Shipyards in Gorinchem is gespecialiseerd in de bouw van sleepboten en werkboten tot 15.000 pk en 

vrachtschepen tot 10.000 dwt. Het bedrilf vindt zijn oorsprong in 1927 . . We maken kennis met c;ie directeur. 

eigenaar en oprichter van Damen Shipyards. Kommer Damen (53). Zijn kantoor is een klein museum. een 

kapiteinshut met schaalmodellen van scheepjes en relikwieën uil de scheepvaart. Tl..tssen de drukke 

werkzaamheden door vindt hij tijd om zijn talenkennis bij te houden. Eens in de maand heeft hij twee 

uurtjes les in Frans en Spaans. 

Damen begon zijn bedr!if zonder ondernemingsplan. Inmiddels is het w ewe van toen tot volle wasdom 

gekomen. Op de huidige scheepsweif werken nu 260 mensen, op het hoofdkantoor nog eens twintig. In totaal 

echter telt de Damen-groep zo'n 1600 medewerkers. Gezamenlijk zijn zij goed voor een omzet van zo'n f 600 

miljoen. Ondanks groei-ambities ziet Damen het voorlopig niet zilten om zijn bedr!if te lanceren op de 

effectenbeurs. "In de scheepsbouw fluctueren de winsten nogal. Dat is iets watje dan plotseling tegenover 

al die aandeelhouders moet verantwoorden." Momenteel breidt Damen Shipyards zich voorzichtig uit in de 

richting van China. "Vanwege de lage loonkosten doen we daar nu de arbeidsintensieve processen, zoals 

de bouw van grotere schepen." 



Kommer Damen, eigenaar-directeur van Damen Sh ipyards : 

"Bij hoog :water liep de boel onder 
en moesten, we de elektromotoren 
omhoog hijsen." 
Kommer Damen ziet midden in de hongerwin

ter, in 1944, het levenslicht. Hij groeit op in 

een beschermde, calvinistische omgeving. Zijn 

vader en oom hebben samen een paar 

scheepswerfjes, bij elkaar een typisch familie

bedrijf van redelijk omvang. Het is bijna van

zelfsprekend dat ook Kommer in de scheeps-

bouw verzeild zal raken. Na de middelbare 

school gaat hij daarom naar de hts om 

scheepsbouwkunde te studeren, een bijna 

onvermijdelijke stap. De studie valt niet mee. 

Hij blijkt geen al te ijverige student en wordt 

voor een jaar van school gestuurd. De over-

stap van het beschermde gezin naar de vrij

heid van het studentenleven is kennelijk wat 

groot. Hij komt echter niet meteen in de zaak; 

hij mag zijn geluk eerst elders beproeven. 

Eerst elders 
"H et zou niet sli m zijn geweest om meteen bij 
mijn vader in het bed rijf te stappen. Dan zou ik 
later de leiding hebben gekregen over mensen 
die eerst de baas waren geweest over mij . Ik kon 
gelukkig ergens anders aan de slag als ijzerwer
ker." Achteraf gezien beschouwt Kommer het jaar 
op de w erkvloer als een leerzame periode. "I k 
zag hier hoe geweldig gedemotiveerd je kunt 
raken door van bovenaf maatregelen opgelegd te 
krijgen die totaal geen uitwerking hebben." Een 
prima leerschool dus voor een manager in spe. 

'Dit is je stoel ' 
Als hij ondertussen toch de hts heeh afgerond. 
is het tijd voor de mi litaire dienst. Damen kr ijgt 
een offici ersopleiding bij de marine. "Alweer een 
nuttige ervaring voor mijn latere loopbaan ." Na 
diensttijd komt onmiddellij k het bedri jf van vader 
en oom Damen in zicht. " Eigenlijk had ik hele
maal geen zin om bij hen te gaan werken, maar 
m'n vader was nu eenmaa l 65 en hij w ilde er 
gewoon mee stoppen. Eigen lijk had ik we inig 
keus, want zijn gezondheid liet behoorlijk te w en
sen over." Om te beginnen wordt Kommer 
Damen bedrij fsleider op de kleine scheepswerf 
waar ook zijn oom en neven werken . " Op de dag 
dat ik er binnenkwam, zei mijn vader : 'dit is je 
stoe l' en vanaf dat moment zat ik tegenover m ijn 
oom. Samen met hem leidde ik het bedrij f. Hij 
was maar twee jaa r jonger dan mijn vader. Ik was 
echt nog een snotneus, net bij de marine van
daan. 
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Het kostte dan ook heel wat discussies met de 
mensen onder mij voordat zij me als baas wilden 
accepteren." 

Verse ideeën 
Meteen in zijn eerste jaar bij het bedrijf stuit 
Damen op braakliggende kansen. De scheeps
werf levert voornamelijk aan Rijkswaterstaat en 
baggermaatschappijen. "Die baggermaatschappij
en kregen vaak klussen te doen in het buitenland . 
Meestal hadden ze dan meteen materieel nodig. 
Hingen ze weer bij ons aan de telefoon of wij niet 
even een schip van zus of zo afmetingen hadden 
klaarliggen. 't Liefst wilden ze natuurlijk dat wi j 
nog dezelfde dag zouden leveren. Zo kwam ik 
erop dat er markt was voor snel te leveren 
schepen ." 

Standaardisatie en modulebouw 
Damen vermoedt dat het ook strategisch niet 
slim is om op dezelfde 

voordat men besluit om het bedri jf op te delen. 
Oom krijgt twee werven, terwijl Kommer in 1969 
een werf en een kleine timmerfabriek van zijn 
vader overneemt. Daarvoor sluit hij een lening af 
bij de plaatselijke bank. Hij noemt zijn bedrijf 
Damen Shipyards. De w erknemers van het 
voormalige familiebedrijf mogen kiezen voor wie 
ze willen werken. Slechts zes medewerkers zien 
iets in de plannen van Damen junior; en masse 
kiest het personeel voor de oom. 

Een nieuw begin 
Damen vervolgt zijn weg samen met zes enthou
siaste en hardwerkende jonge mensen. "Wie 
twee draaibanken tegelijk wist te bedienen, kreeg 
een beloning;· zo weet hij zich nog uit die 
opbouwfase te herinneren . Hij heeft frisse 
ideeën, maar nauwelijks geld om te investeren. 
"Voortaan moest ik het allemaal zelf rooien'.' Wel 
mag hij putten uit de jarenlange ervaring van zijn 

vader en gebruikmaken 
van diens contacten. Toch voet door te blijven wer

ken. De werf onderscheidt 
zich nauwelijks van de con
currentie. De productieme
thoden. de kostprijs en de 
verkoopprijs van de pro
ducten - en de producten 
zelf natuurlijk - verschillen 

"Het is een tweede natuur van komt het bedrijf slechts 
met de grootste moeite 
van de grond. In feite ver
keert de werf in het begin 
in erbarmelijke omstandig
heden. "Bij hoog water 
liep de boel onder en 

me geworden om steeds iets 

nieuws aan te pakken. Je ziet 

dingen, nwgelfjkheden. Daar 

haakje op in. " 

in de markt amper van 
elkaar. Als je je niet onderscheidt, valt er op den 
duur weinig meer te verdienen, doordat de 
opdrachtgevers je tegen je concurrenten uitspe
len. meent Damen. Daarom dient hij bij zijn oom 
en neef een ambitieus plan in om de productie
methode drastisch te wijzigen. "Ik wilde scheeps
rompen, schroefassen, motoren enzovoort in 
voorraad nemen om de boten sneller te kunnen 
leveren." Uiteraard brengt het aanhouden van 
voorraad ook investeringen en navenante 
risico's met zich mee. De familie is niet voor het 
plan te porren, maar Kommer is overtuigd van z'n 
gelijk. Het kost negen maanden onderhandelen 

moesten we de elektro-
motoren omhoog hijsen. Het terrein was dan 
alleen te bereiken met roeibootjes ." 

Tegenwind 
Het is echter juist de tegenwind die Damen een 
enorme impuls geeft om de schouders er flink 
onder te zetten . Het gebrek aan alternatieven 
dwingt tot creatieve oplossingen voor de 
financiële aanloopproblemen. Damen stapt met 
zijn ideeën naar een relatie van zijn vader, Arie 
Boogaard, makelaar in baggermateriaal in 
Sliedrecht. die bereid is in zijn groeiplannen te 
investeren. Met Boogaard komt Damen een bi j-



zondere financieringsconstructie voor de voorraad 
overeen. Vervolgens weet Kommer bij Geveke, 
de leverancier van de scheepsmotoren, een leve
rancierskrediet van een vol jaar te bedingen. Met 
deze twee financieringen op zak heeft Kommer 
genoeg armslag om aan zijn plannen te werken. 

In de lift 
De baggermaatschappijen vormen, zoals Damen 
had voorzien, een belangrijke schakel in de groei 
van het bedrijf. Vooral tijdens de oliecrisis weet 
hij grote aantallen schepen te verkopen. Tevens 
begint het bedrijf aan een nieuwe activiteit: de 
verhuur van schepen. Langzaam maar zeker krijgt 
Damen Shipyards de volle wind in de zeilen. Voor 
een deel voorziet Damen in zijn groeiambities 
door andere bedrijven over te nemen. De over
genomen werven koppelt hij aan de verkoop
organisatie van Damen Shipyards, maar iedere 
werf krijgt voldoende ruimte om zijn eigen 
bedrijfscultuur intact te houden. De verkoop
organisatie krijgt grote prioriteit. Damen: "Je 
moet meer kunnen verkopen dan je daadwer
kelijk produceert." 

Speerpunten 
Speerpunten in het beleid van Damen Shipyards 
blijven hoge eisen aan kwaliteit en korte levertij
den. Damen Shipyards komt hier onder meer aan 
tegemoet door casco's kant-en-klaar in te kopen. 
Deze hoeft het bedrijf vervolgens 'slechts' te 
assembleren naar de wensen en de specificaties 
van de klant, om toch een maatproduct te kun
nen afleveren. De casco's worden zo veel moge
lijk bij één leverancier ingekocht, zodat deze veel 
ervaring en kennis krijgt in het produceren voor 
Damen. Door standaardisering van de onderdelen 
kunnen de schepen efficiënter onderhouden of 
gerepareerd worden. Daarnaast onderscheidt 
Damen zich door de toepassing van geavanceer
de productietechnieken. Om de concurrentie voor 
te blijven houdt Damen continu de ontwikkelin
gen in de markt in de gaten: "Daar besteed ik 

veel tijd aan." Zowel binnen als buiten zijn eigen 
branche onderhoudt hij contacten. "Ik kijk bijvoor
beeld naar bedrijven in andere branches die min 
of meer dezelfde productiemethoden hanteren. 
Daar kunnen wij dan misschien weer wat van 
leren." 

Ondernemerschap 
Over zijn eigen ondernemerschap zegt Damen: 
"Ik heb veel geleerd van mijn fouten, die ik dan 
ook volmondig durf toe te geven. Maar mijn rol 
als ondernemer blijft toch die van initiator; degene 
die onophoudelijk ideeën aandraagt, maar ze door 
anderen laat uitvoeren. Het is een tweede natuur 
van me geworden om steeds iets nieuws aan te 
pakken. Je ziet dingen, mogelijkheden. Daar haak 
je op in. Dat is eigenlijk altijd zo gegaan. Wel is 
belangrijk dat je echt gelooft in wat je doet. 
l\Jatuurlijk, ook een dosis geluk speelt een rol, 
want niet alles is te plannen." 

Adviseurs zijn niet van grote betekenis geweest 
voor de ontwikkeling van Damen Shipyards. "Ik 
heb één tip wel opgevolgd, namelijk om in het 
begin mijn zusters uit te kopen. l\Jatuurlijk is het 
soms handig om goede raad te krijgen, maar je 
moet ervoor zorgen dat je altijd het laatste woord 
houdt. Je moet niet steeds compromissen hoe
ven te sluiten." 

Damen heeft duidelijk zijn stempel op het bedrijf 
gedrukt. Veel waarde hecht hij aan betrokkenheid 
en motivatie van zijn mensen. Vanaf het begin zit 
het voltallige personeel iedere laatste donderdag 
van de maand aan de borrel, onderwijl toegespro
ken door Damen. "Zo kweek je een gevoel van 
saamhorigheid. Zulke tradities moet je in ere 
houden. Ik wil graag open en direct met de men
sen communiceren. Als er wat aan de hand is, 
kan iedereen naar me toe komen. M'n deur staat 
altijd open." 
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De wereldhandel wordt. steeds ~ljer, Dät. .hetiben 
• ' • )'. 1 / 

we niet alleen aan de Europese eenwording:en " 
GATI te danken. maar ook aan de ·e,normê viûcht 
die de communicatietechn91ogie heeft gen~men .. , 
In dat laatste kader spreekt men váak van 'global 
village': een wereldgemeenschap waiir\ed~reén ' .. 
·elkaar I.<ent. Toch Zijn het Q.Og stëeds vooral qe 
grote ondernerpingen die het meest 'profiteren van 
de, grotere toegangelijkheiq·'van intemationp,J~ 
markten: Internationalisering. àctief én aa'nwezig 
zijn in het buitenland" is vanwege de ~iddelen 
voor de meeste kleine bedrijven ni<:t weggelegd; 
zij. b.epe"rken zich 'da~o~ tot import of export. 

1, ; 

'Helen Dere~ky- bepchrijft in ·19temational 
· Manageinent, managing across borders and ·t ~ 
culturés' .twee·_motieven voor een onderneming 
'om i.Ilterhationaal te-ga9-n opereren. Het eerste 
motief is .>eaçtief van aard: reagerend op de 
ontwikkelingen iri_ de eigen omgeving. Oenk · 

"<lp,_arbij aàn' een defensj~ve strategie gericht tegen 
buitenlandse concurrentie, of aan vraag .uit het 
buitenland· of groefüepetkende maatregelen in 
eigen land. Het tweed1i mo~ief is proactief van 
aá;rd: inspelend op kansen in 'het buiteolapd. 
'Voorbfelden zijn schaalvoordelen~ kostenvoor- . 
delen dooi- P.ichter bij. de afnemer, bij eèn goed
kope ar~ejdsnia,r'kt of b~j de grondstpffenle;veran~ 
cier .tè produci:!'ren. Qf prerÎ;lieS wegel).S ve,Stigfi:ig 
in or.ItWikkelingslanden.· · ., . · ·' .". · .• : 

1 • ' ' t ' '·' .-! ' ' ~ . !· . 

Ó©,o.r de vo0rtsc höjdende.eenwording in Europa 
op eêonpmisch' en m~n~tair gebied k,ri.jgt in feite 

•!ed:ere '.ondernemer - gr~ot ·of klein " met het ver.-. 
. schijnsel internationalisering te makeri. Zelfs wie 
• 

1
'Jp:èent zich Jè kun.nen te~gtrekken in ~ijn schulp ,' 
. zal' plotselihg i~ ,zijn ·;eigen', vertrouwqc:;," 19ka:Je 
. r:na:rkt ·~e màk~.J?- l}linrie11 krijg~n '.met een grote ', 1 , 

bl,\.itenl?Ddse qoncurre11t. Veel ondernemers heb- , . 
. l;>eh A"!-P ·ook geen flrldere k.eus1

: ze moéten wel 
· , · grt;!nsçiver~oJ:irijderid m~~-concui;reren. Gelukkig 
·,. l<j>nkt daar ge verleiding .ván ~en !Datkt met èen 

' eµór~ potentieel. ' I;Ielaas bedriegt dè schijn foaar 
al tè .va?k-~ Want al. streven we iu EuFopa econo-

.. misch èn mcmetair naar eenheid, op het Culturele 
·:en:sociale:vjak zijn we nog .Uitermate verdeeld, en 
'misschien gelukkig maar '9ok. . . 

,· ·t. ·-~ . '• 
t 

,, 
. ' 

Onderzoek Iaat zien dat Nederlandse ondernemers· 
veie hond~rden' miljoenen guldens 

0

ml~lopen in de · 
handel met Frankrijk. alleen doordat zij de Franse 
taal niet machtig zijn. Slechts één, op de tien . 
bedrijven bleek adequaat op èen telefoontje ·jn het . 
Frans te kuqnen reageren. Én dat.:is dan all.een . 
nog·maar de taal die een struikelblok 'kan vorr:nen 

. vooi; c\e vrije handel binnen qe grei;izen van i::>J!ze . 
. il) terne, markt. Wat te denken van afwijkénde ' · 
omgangsvormen, of primitieve vormen van chauvi
disme, ·waarvan, we .ook in het interne Europa 
alle? l~st hebben. 

1 

In Eti.ropa ii:i het bijzonder en de westerse wereld 
in l'J.et alg~m~en valt het dan eigenlijk neig wel 
mee" Meestal gaat het om fiscale en juridische 
eigç~aardlgh'eden , of om onhebbelijke vormen van 
marktbescherming die binnèn GATT in ieder geval 
J:>espree)<b'aar ~ijn . Wie in exotischer oorden zaken 
wil doen" ·zal zich . - naast de· economische en 
monetáire situatie .'. veelal veel i~tensiever op de 
culturele. sociale en vaak, oqk politieke _omstandig~ 

heden moeten voorbereiden. 

:;-. ' . ' . 
Nog meer dan in het veelli:Ieurige Europa zal de 
grensoverschrijdende ondernemer·in 'nieuwe 
markten' l}ennis moeten !'\ebben van.de Cultu,ur 
van zijn handelspartner. Om hçmdaarbijte hel- . 
p_en heeft Geert Hofstede een bo.ekje geschreven, 
'Cultu al Consequenèes·. waarin qezé au.teur:ïn 
cultureel opzicht vijf dimensie~ onderscheidt óp 
grond Waarvan hij landen kan indelen naar 
cûltuurkenmerken. " . · '.. . · · 

. ,. 
Als he~ .gaat om het vermogen om je in te leven in 
èen."andere cuftuur, heblJ:en wij! in Ned.erland een· 
gtote· yooisprong' op de te'st 'van Europa. Dat is te 
datieri1 aan c:;mze eemy~nlan,ge · ?"aditte als · · 
'har'tdelsnatiei en o.112e grotere gastvrijheid en 

. tolerantie·jegens wee'n:ide culturen. Tot voor kort 
· liepen Wij obk vqorbp iD cte beheersing van vreeni-

'" dé talen buiten 'het- Enge.is. maar althans van deze 
voorsprong is helaas Weinig meer overgebleven. 
Toch zijn Nede~lar;der:S nog 'steeds veel meer 'open 
minded' t~genciver .~Tyemdè cujttiren ,dan vee) Van 
onze· grootste ·conêurrenfon '. ·de Fransen. de · 
Duitsers' en de Engelsen. De waarde van dit 
inlevingsvermogen wordt in ecoi;iomische 
beschotiWingen over internationaliseiing wel 
eens ondèrschat. 

'. 

., ' 

' .• 

.. 
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Twee studenten. Frits Goldschmeding en Gerrit Daleboudt. richten in 1960 Uitzendbureau Amstelveen op: 

het begin van het huidige beursgenoteerde concern Randstad Holding. Naast de welbekende uitzending 

en detachering van personeel houdt de Groep zich tegenwoordig bezig met schoonmaak, beveiliging en 

opleidingen. Het bedr!if opereert vanuit 962 vestigingen in negen verschillende landen. Nederland telt maar 

liefst 600 kantoren. In de Benelux is Randstad inmiddels uitgegroeid tot marktleider. In 1996 boekte de 

Groep een netto-omzet van bijna f 6 miljard en een nettowinst van ruim f 207 miljoen. Volgens sommigen zal 

het niet lang duren voordat Randstad in de AEX wordt opgenomen. 

We praten met Frits Goldschmeding (64). Hij is de enige topman. want Daleboudt stapte al in 1972 op. 

"Hij vond het niet echt leuk om leiding te geven aan een grote onderneming." Goldschmeding noemt zichzelf 

de componist van het bedrijf, degene die de toon zet. "Maar de managers zijn de dirigenten. Zij zorgen dat 

ieder zijn of haar partituur speelt." Wel zou hij. naar eigen zeggen. wat meer schouderklopjes uit kunnen 

delen. "Maar ik wil nu eenmaal alles perfect hebben." Hij lijkt geen genoeg te krijgen van zijn werk. Als hij 

mocht kiezen tussen het schrijven van een autobiografie. de wereld rondzeilen. professor worden of nooit 

meer stoppen bij Randstad "". dan zou ik na Randstad met een boot de wereld rond gaan zeilen." Toch zal 

hij binnenkort zijn functie van president-directeur neerleggen. 

li randstad 



Frits Goldschmeding, president-directeur Randstad Holding: 

"Net als bij boksen gaat het erom 
dat je één klap meer in je buik kunt 
weerstaan dan je tegenstander." 

Op 32-jarige leeftijd beweert hij op zijn 45e te 

zullen stoppen met Randstad. "Om een intro

verte wetenschapper te worden''. Maar ja, een

maal 45 heeft Frits Goldschmeding nog veel 

te veel plezier in zijn werk. En nu hij 64 is, ziet 

hij nog steeds voldoende uitdagingen om 

door te gaan. Enthousiast: "Iedere dag kom ik 

in aanraking met nieuwe zaken, vind ik weer 

aanknopingspunten om op door te studeren. 

Van alles komt op me af: micro-economie, 

macro-economie, arbeidsrecht. Het is enorm 

belangrijk om te weten wat er gaande is in .de 

markt. Je moet allerlei netwerken onderhou-

den. Ik kom met zó veel bedrijven in contact, 

en met allerlei soorten mensen ... " Naar eigen 

zeggen is hij nooit langer dan zes maanden 

met hetzelfde werk beziggeweest. "Dat maakt 

een baan in de uitzendwereld zo uniek." 

Van autobanden ... 
Na de hbs gaat hij in militaire dienst. Daar krijgt 

hij het idee om na de dienstplicht wiskunde te 
gaan studeren. "Maar mijn moeder vond het 
beter als ik medicijnen zou gaan doen." Als hij 
een bloemlezing leest met werk van diverse eco
nomen. wordt hij op een ander spoor gezet. '"In 
dat boek kwamen 17 interpretaties van de werke
lijkheid naar voren. Dat druiste in tegen mijn 
gevoel voor logica." Zijn nieuwsgierigheid is 
geprikkeld. Hij kiest voor een studie economie in 
Amsterdam. Om er tijdens de studie ook nog wat 
bij te verdienen blijkt hij behoorlijk inventief. Zo 
stapt hij naar een handelaar in autobanden met 
een nieuw idee voor de verkoop. "Dat moest 
anders aangepakt worden. Ik wist een bedrijf dat 
alle kentekens van auto's geregistreerd had. Dus 
ging ik de straat op, op zoek naar auto's met 
slechte banden. De eigenaren kregen vervolgens 
een nette folder thuisgestuurd, en daarna ging ik 
bij deze mensen langs om hen persoonlijk 
nieuwe autobanden te verkopen." 

... naar haring 
Op een dag heeft hij trek in haring. "In de wijde 
omgeving was er geen haring te bekennen. 
Samen met een vriend stelde ik toen een plan op 
om tranen van in je ogen te krijgen. We gingen 
naar de reclassering die ons aan tien krachten 
hielp. Bij de gemeente konden we een vergun
ning regelen voor vijf haringkarren en vi jf patat
kramen. De financiering kregen we rond dankzij 
een goede gok met aandelen van Philips:· 
De start 
Tijdens een onderzoek voor een scriptie over tij-

~ 
~ 
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delijk werk stuit Goldschmeding op gegevens die 
de rest van zijn leven danig zullen be1nvloeden . 
" Ik concludeerde dat 4 tot 5 procent van al het 
werk door flexibele werkers gedaan zou moeten 
worden. Samen met een studievriend, Gerrit 
Daleboudt, kwam ik daardoor op het idee om een 
uitzendbureau te beginnen. We noemden het 
Uitzendbureau Amstel-veen." Daleboudt houdt 
zich bezig met het recruteren van uitzendkrach
ten, Goldschmeding met 

verse academicus die enige tijd in Nieuw-Guinea 
heeft gezeten en twee studenten met een vlotte 
telefoonbabbel. Dit geeft de aanzet tot de ontwik
keling van een bedrijfscultuur waarmee het 
bedrijf, dat in 1964 wordt omgedoopt tot 
Randstad Uitzendbureau, zich van andere uitzend
organisaties weet te onderscheiden. "Er ontstond 
een cultuur van hoogopgeleiden, wat in de bran
che niet echt gebruikelijk was." Goldschmeding 

probeert zo veel mogelijk 
de acquisitie. "Met een 
gestencilde folder in een 
keurige envelop benaderde 
ik de bedrijven. De adres
sen had ik gewoon uit de 
Gouden Gids gehaald 
Uitzendkrachten probeer-

"Een groei van 40 procent is 
deskundigheid in huis te 
halen, bijvoorbeeld om zelf 
software te ontwikkelen, 
om psychologische tests 
voor uitzendkrachten op te 
zetten of voor het maken 

niet gezond; 

20 tot 30 procent is wel het 

maximum." 

den we te werven door folders te verspreiden in 
wijken waarvan we dachten dat daar wel adminis
trat ief personeel zou wonen." De verwachtingen 
van Goldschmeding zijn bepaald niet hooggespan
nen. "Maar al na vier dagen belde er een bedrijf 
op: ze waren op zoek naar een secretaresse die 
kon stenograferen en een goede talenkennis had. 
Toevallig had Daleboudt net zijn eerste uitzend
kracht geregistreerd : een vrouw die kon stenogra
feren en corresponderen in vier talen . We belden 
het bedrijf terug met de boodschap dat de uit
zendkracht de volgende dag kon beginnen. We 
hadden nog niet eens besloten wat de tarieven 
zouden moeten zijn." Tegen de tijd dat 
Goldschmeding zijn studie afrondt, heeft het 
bureau 30 tot 40 uitzendkrachten rondlopen. Hij 
speelt even met de gedachte om het bureau van 
de hand te doen, maar steeds weer ziet hij 
nieuwe uitdagingen voor zijn onderneming in de 
startblokken . 

Bedrijfscultuur 
Het bureauteam wordt al snel versterkt met een 

van wiskundige en econo
mische model len om marktbewegingen te kun
nen voorspellen. De hoge overhead-kosten van 
dergelijk personeel dwingt Randstad tot 
snelle groei. 

De onstuitbare groei van een concern 
In de 1aren '70 krijgt Randstad de idealistische 
tijdgeest voor de voeten geworpen. "Wij deden 
alles wat volgens de publieke opin ie verkeerd 
was: ondernemen, winst maken, handelen in 
mensen." Dit maakt het moeilijk om van buiten 
managers aan te trekken. " Een groot deel van 
het management moest daarom intern worden 
aangetrokken. Dat had als voordeel dat veel werk
nemers hun promotiekansen probeerden te ver
groten door zelf filialen te openen. Dat gaf een 
fikse impuls aan de groei van Randstad ." Met 
name de bedrij fsculturele gevolgen van deze 
enorme expansie had Goldschmeding aanvanke
lijk niet helemaal goed beoordeeld. Hij blijft zijn 
medewerkers bestoken met een onaflatende 
stroom nieuwe ideeën. "Op een gegeven 
moment wezen een paar mensen mij erop dat 
het misschien niet gek zou zijn om gedurende 
een jaar alleen maar oude, onuitgevoerde ideeën 
van de plank te pakken en deze rust ig uit te 



werken. Hiervan leerde ik dat een groei van 
40 procent niet gezond kan zijn voor een bedrijf; 
20 tot 30 procent is wel het maximum. Als er te 
veel nieuw personeel wordt aangetrokken. kun je 
de bedrijfscultuur niet meer overdragen . Dan gaat 
het fout." 

Uitbreiding naar beveiliging en schoonmaak 
De economische recessie aan het begin van de 
jaren '80 dwingt Randstad, wil de onderneming 
minder conjunctuurgevoelig worden, nieuwe 
wegen in te slaan. Beveiliging en schoonmaken 
worden nieuwe poten aan het concern. Een 
goede timing , want in deze periode beginnen 
bedrijven dergelijke niet-kernactiviteiten steeds 
meer uit te besteden . " Bovendien zijn de organi
satie, het marketing-concept en de reclame van 
een schoonmaak- of beveiligingsbedrijf goed te 
vergelijken met die van een uitzendorganisatie." 

Tegenvallende beursgang 
Uit verschillende overwegingen laat Randstad zich 
in 1990 op de Amsterdamse Effectenbeurs note
ren . De eerste emissie valt tegen. ABN-AMRO 
bli1tt met een gedeelte van de aandelen zitten. 
Randstad besluit onderzoek te doen naar haar 
bekendheid onder beleggers. " De uitslag was 
schokkend. iedereen bleek ons te kennen. en 
men wist ook wel dat het bedrijf meer dan 
10 vestigingen had, maar dat we meer dan 
f 2 miljard omzet hadden, dat wisten slechts 
enkelen:' Dankzij brede en intensieve reclame
campagnes - die ook nu nog veel lof oogsten -
komt daar niet lang daarna verandering in. Een 
steeds breder publiek krijgt belangstelling voor 
wat Randstad is, doet en wil. "Inmiddels is ons 
imago sterk verbeterd." 

Maatschappelijke rol 
Goldschmeding ziet voor Randstad, zoals voor 
ieder ander bedrijf, een maatschappelijke rol weg
gelegd. "Je kunt de maatschappij beïnvloeden, 
maar de maatschappij beïnvloedt ook jou. Als 

ondernemer komen er allerlei fenomenen op je 
af. Daar moet 1e open voor staan, maar tegelijker
tijd kritisch blijven. Elk belang bestaat weer uit 
versch illende aspecten. Als je dan een grote 
beslissing neemt, moet je net zo lang knoeien en 
donderjagen totdat alle belangen geintegreerd zijn 
in een oplossing. Omgevingsinvloeden zijn daarbij 
erg belangrijk. Ken je omgeving, vertrouw je 
mensen en stel je dienstvaardig op. In het dienen 
van de ander moet 1e de dienst eerst aan jezelf 
bewezen hebben. Met al je uitgangspunten moet 
je een kind zijn van de maatschappij." Verder vindt 
hij het maken van fouten uitermate leerzaam als 
ondernemer. "Maar je moet ze wel snel onder
kennen en vervolgens met een dosis doorzet
tingsvermogen en creativiteit tot nieuwe ideeën 
komen. Daarbij is het essentieel dat je teleurstel
lingen kunt verdragen. Net als bij boksen gaat het 
erom dat je één klap meer in je buik kunt weer
staan dan je tegenstander." lZI 
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Kem.nis
manàg~ment 

' :i.. 
• 1,: 

.Het is inmiddels geeri .tWistpunt meer dat ker)nis 

' .. ·.· . ~:. 
. ' 

Girig het in de eerste twee fàs~n nog qm het wer- · 
ven en toepassen van (dders ,verworven) ·ke)1Il.is, ·in 
de .twee daaropvolgende fasen îs S,P..rake van een · 
con,t;in0e kenniscreatie binnén ·de Ónderneming. In · 

. c;!e :~owle~ge Sociéty: stellen Ikuj~ro Nonaka én . 

.' een belangrijk;è·produc(lefaÇtor is. ln zijn 'boek 'De 
post-kapitalistische maatschappij' d,urft peter 

·;Dz:Uék,:~r. zelfs te stellen dat kennis de bedr.iJfs,mid
delën', kapitaal en arbeid gèheel in d<i! schaäuw 
heeft gesteld. fn een ondernerrung is kenriï,s. de '.: 
enige ware hulpbron. W. H.èndriks. directeur' bi} 
Phifi'ps. onderschrijft déze stelling. Hij spreekt' 
daarom ook .wel van "m.er).tofacturin·g·, ofWel het 
producei;en met de hersenen ïri .plaats van louter 
met de handen.' 

Hirotaka TakeuÓhi dat kenniscreatie de enige· : · . 
' . sleÜtel· is voor duurzaam concurrentievoordeel. 

. . ·· 
Kenni~ dte~gt eèhter ee~ c~ntaiIJ,ei;bégr-ip t~ ;" \' 

. worden .. In "Het kenn!soffensief ondersche.idt . 
Dany Jac'öbs vier stadia in de bedrijfsontwikke
lipg. l).eI)nis heeft in die vier sta~ia steeds een 
andere betekerus. 

' 
De eerste fase.·is· die 'vari infor.matise~g .of digita
lisering. Kennis wordt liierbij toegepast.om de 

·.,bedrijfsprocessen nog efficiënter te organiseren en 
. : be.ter op èlkaa.f af.te stemmen: Öe fase die hierQp 

'volgt, is die van verk9rtjng van d.e: levenscycli van 
1 ,1 . · 1 1 

producten . . Ke.nnis moet z~rgen \root een duur~ · 
-zaani. '.versnelling'spi;oces. De derde. 'goJtwaa.iin 
kennis een bel<U1(:(rijke rol speëlt, is.' die van de " 
immateriallséring. Dat is' de fase.wda1'jn de. invloed ' 

. van de corisuinent op de marktwe,rking groter 
wo,rdt. M'et kennis kan· een bedrijf het gedrag en 

. d~,' waarden van de c,onsument bestuderen. ep 
vervolgens ·een passènd antwoord formuleren.. · 
Ten slbtte breekt dè fase a~n waarin netwerken· 
van belang zijn geworden. , : 

. ·' 
Hoe sne~ler de 'leven~cyç:li ve,rlopen. ·hoe 'meer.je" 
athankel)jk wordt vari andermans kennis. Om te. 
kunil~ri over~~ven en. de: h'Çiogste prestaties t~ 
'leveren, moeten ondernemingen de kennis die 
aanwezig ~s '. iri ' zowel interne als in externe netwer
ken: moqilisèren ,en opNmaal lbe1:.mtteo.. Volgens.· ~· 
Jame~ Quinn·in 'lntelligeI;lt Enterp!lse' is dat d . , ';.. 
reden waar·om modern~ bedfijven zich prganisèren 1 

.... 

rondom cluste'rs van ke!1njsbekwáamhè.d'en·. ' ' 

Kenniscreatie omschrijven zij daarpij als het ver-. 
mogen van een· organisatie a1s geheel, inçlus.ief de 
externe relaties , om nie1,1we ken.nis ·tè c.reërén, .te 
verspréiden .dooi:- dé hele ·bnoernerµJn:g ' en te ve.r
werken in/alle ·prod]'.!cten, diens.ten en systeméi:J. . 

' ' ;:.: { ." 

Gelet o~ dè vele gedaanten die kerini·s aanneemt 
. en de vele plé,t::üsen waar kennis ligt opgeslager;i. 
wordt het beheer. van kennis steeds belap,grijker. 
l\ennfsmanagement moet er\roor zorgen èlàt,de, " . 
juiste kennis, in de juiste hoeveelheid, op & juiste 
plaats.- op bet juiste Üjdstip aanwezige is én op de 
juiste wijze wordt ·gebruikt. Kennismanagement 
dient een passen~ antW9oxd te gevën·op·de nog 
steeds ·stróef. verfopendè interactie tussen prbduc
tiesçhakels en het}angzame leer- en kennisçre
.a,tieproces' bij medewerkers. ' · f .". 

' l: 1 

~'ommige bedrijven hebben hier.voorspeciale . 
projecten opgezet. Een goed voorbéeld .hiervan i's"'·· 
Shéll. Naj::;tar · 1997 .i.s het kenn·5I.l1anàget,rie~tc i • 
project: mw ~rnstti'i:i!ited ·Te.àm Workingf v\Ul ~tart 
gegàan, Drijfyeer vaI1 .hd pr.çiject Js het besef dat _ 
als mep. 'niet ·op een nieuwe manier met kE;r,inis . 
omgaat , Shell binnen afzienbare .tijd niet meer in . 
haar huidige .vorm zal bestaan. ' 

Helaas is nog niet bij iedereen de urgentie ~an ', . · 
kennismanagement doorgecirongeri. Uit 'êel)· recent 
onqèrzo'ek ván H~lman Val) de TO Eindhoven blijkt 
dat kennismanagement sléchts op een derde 
plaats komt op het pr)oriteitenlijstje van het 
bedrijfsleven , · nél: straiegie-ontwikkelirtg en 
progra)l'lmaman;;igeII)ént;· NetwerkVorpiJ~g, een 

. belangrijk element in kenriiscreatie. ko'mt pas .op 
de vierde plaats. · 

, •. f 
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OAD Groep in Holten, Overijssel, is vooral een begrip in het Nederlandse touringcar-toerisme. 

De onderneming telt echter vier divisies - tour-operating, reisbureaus, busbedrijf en streekvervoer - plus een 

aantal participaties in branchegenoten. Momenteel werken er zo'n duizend mensen aan een product dat zich 

vooral door kwaliteit en comfort wil onderscheiden in de uiterst competitieve reisindustrie. Dit gebeurt door 

het samenstellen van hoogwaardige arrangementen en touringcar-innovaties, zoals de fietsbus, de slaapbus, 

de lage-vloerbus. de VIP-bus en de Jumbo Camper. Met name in dejaren zeventig heeft OAD een explosieve 

groei doorgemaakt, die deels te danken is aan een uiterst succesvolle tv-reclamecampagne. 

Directeur-eigenaar van de onderneming is ir. Joop ter Haar (63). die in 1965 een bescheiden busbedryf van 

zijn vader overnam. Die achtte hem de meest geschikte overnamekandidaat. hoewel hij niet de oudste was 

van de vier gebroeders Ter Haru: "Ondanks mijnjeugdige leeftijd wilde Uc graag de leiding overnemen. Maar 

op één voorwaarde: dat we het over een hele andere boeg zouden gooien." Zodoende komt in 1965 gelijk met 

Ter Haar het toerisme het busbedrijf binnen. Sindsdien gaat het met OAD alleen maar bergopwaarts. 



Joop ter Haar, directeur-eigenaar OAD Groep: 

"Persoonlijke contacten, zowel intern als 
extern, daar geloof ik heilig in." 
De kiem van de huidige OAD Groep wordt 

gelegd in 1924, als Ter Haar senior in het 

Overijsselse Borne een eenmansvervoers-

bedrijf begint. Maar liefst 41 jaar lang blijft Ter 

Haar sr. aan de leiding staan van dit bedrijf, 

dat hij, onder meer door fusies, weet uit te 

bouwen tot de busonderneming OAD, met 

enkele tientallen mensen in dienst. 

"Veel heb ik van mijn vader geleerd'; zegt 

Joop ter Haar liefdevol, "hij was een heel wijs 

man. Urenlang voerden wij discussies over de 

meest uiteenlopende onderwerpen . Natuurlijk 

heb ik ook van hem mijn interesse voor bus-

sen meegekregen. Ik ben ertussen opge

groeid!" 

Interesse 
Waarschijnlijk door die "natuurlijke belangstelling" 
gaat de jonge Ter Haar begin jaren zestig, 
na zijn diensttijd, werktuigbouwkunde studeren in 
Delft. "Maar eigenli jk had ik liever een studie 
gedaan die techn iek en bedrijfskunde combineer
de. Helaas, zoiets bestond toen nog niet." 
Daarom vult Ter Haar zijn studie aan met 
commerciële vakken. Dat bevalt hem uitstekend. 
Al snel blijkt zijn hart ze lfs meer bi j de commer
c iële dan bij de technische vakken te liggen. 
"Eerlijk gezegd waren er momenten waarop ik 
dacht. ik zit hier niet goed in Delft ." Toch rondt hij 
zijn studie met succes af. Ondertussen voorziet 
hij zich in zijn levensonderhoud als " reisleider. 
Door heel Europa leidt hij bu iten landse toeristen . 
"Ik wist toen al hoe het toerisme in elkaar stak 
en ik wist zeker dat deze industrietak een gouden 
t oekomst tegemoet zou gaan." 

Opvolging 
"Het ondernemerschap heb ik eigenlijk altijd wel 
geambieerd. Al tijdens mijn studie ging ik daarom 
speciaal naar Rotterdam om colleges te volgen ." 
Misschien vanwege die ambitie ziet zijn vader 
hem in 1965 als de meeste geschikte opvolgings
kandidaat. Het was ook wel een tijd waarin 
veel busondernemingen hun koers verlegden 
naar het toerisme . Een richt ing waarin ook de 
jonge Ter Haar w ilde. Blakend van enthousiasme 
gaat hij van start. Alleen ... " ik w ist veel van 
bussen en inmiddels ook van toerisme, maar 
van het leiden van een bedrijf had ik weinig kaas 

~ 
Lï:l:J:':J 
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gegeten." Door cursussen te volgen weet hiJ zijn 
kennis bij te spijkeren. "Het was een hectische 

periode. Ik werkte dag en nacht: van maandag tot 
vrijdag in het bedrijf en in het weekend ging ik op 
pad." 

Kick 
In die beginperiode heeft Ter Haar veel steun 
gehad van enkele oud-werknemers. "Ik ging naar 
hen toe om advies te vragen over de ommezwaai 
naar het toerisme die ik met het bedrijf wilde 
maken." Een van die oud-werknemers kwam zelfs 

terug in dienst: "Een man met veel know-how die 

wist om te gaan met goed gekwalificeerde 
chauffeurs. Zo zijn we het land ingegaan." Toch 

gaan de zaken aanvankelijk nog niet voor de wind. 

Het is de tijd van het opkomend massatoerisme 

en Ter Haar meent op die golf te kunnen meedei
nen. Het blijkt een tegenvaller te zijn "Toen werd 

ons goed duidelijk dat we de zaken anders moes

ten aanpakken en ons meer moesten onderschei

den in de markt. We gingen ons niet meer richten 

op kwantiteit, maar op kwaliteit. Populair zaken
doen bleek niets voor ons te zijn. We gingen ons 

richten op een hoogwaardig 

busproduct. Een wijs besluit. Van kwaliteit krijg ik 

nog steeds een kick." 

Geluk 
Deze koerswijziging naar kwaliteit, en daaraan 

voorafgaand de ommezwaai naar het toerisme in 

het algemeen, ziet Ter Haar als twee grote uit

dagingen in zijn ondernemerschap. "1 k moet toe

geven dat we wel een dosis geluk hebben gehad. 

Maar ja, zonder geluk wordt geen enkel bedrijf 

groot." Hij doelt daarmee op de grootscheepse 

sanering die er in de jaren zestig in de bedrijfstak 

gaande was. Deze was het gevolg van de massa

le aanschaf van personenauto's en de daaropvol

gende ontwikkeling waarbij een groot aantal bus

ondernemingen voor het toerisme koos om deze 

sector vervolgens weer teleurgesteld te verlaten. 
Ter Haar hield echter vol, maar voegde tegelijk de 
dimensie kwaliteit aan zijn product toe. Hij per
fectioneerde het busproduct en zorgde er meteen 

voor dat busreizen werden ontdaan van het aure
ool van oubolligheid. Althans OAD staat sindsdien 
gelijk aan kwaliteit en comfort. 

Groei 
Met deze formule gaat OAD in de jaren zeventig 
een periode van forse groei tegemoet. Dat imago 

van kwaliteit komt overigens niet vanzelf. "In die 

beginperiode was het vechten om bedden. Dat 
werd alleen maar erger door de kwaliteitseisen 

die we stelden, zoals de aanwezigheid van een 
lift. Vooral het oudere publiek stelde dat op prijs. 

Als er geen lift was, maar het hotel voldeed overi

gens wel aan onze eisen, dan stelden wij vaak 

een financiering voor om een lift te bouwen, met 
een passende afbetalingsregeling." Ter Haar stel

de alles in het werk om het zijn klanten naar de 

zin de maken. Als er al een sporadische klacht 

binnenkwam, "dan reed ik even naar de Eifel of 

Sauerland om eens duchtig te praten met de 
hotelier die het verbruid had." Aanvankelijk ver

kooptîer Haar zijn product "met de pet onder de 
arm" aan vooral kleinere reisbureauhouders, zoals 

sigarenwinkels en verzekeringsagenten. Dat gaat, 

vanzelfsprekend, niet snel genoeg. Daarom komt 

Ter Haar met het initiatief om zelf een keten van 

reisbureaus op te zetten, Globe genaamd, met 
kantoren in Hengelo, Almelo, Deventer en later in 

de kleinere plaatsen in de regio Nog gaat de 

groei voor Ter Haar echter niet snel genoeg. In 

1972 besluit hij daarom landelijk te gaan adverte

ren op tv. Dit doet hij met een campagne die 

enorm aanslaat. Niet alleen verkrijgt OAD een 

nationale naambekendheid, maar ook - en belang

rijker nog - de tussenhandel weet hem steeds 

beter te vinden. Met name door deze schaal

vergroting van de markt groeit OAD explosief 



Innovatie 
Ook nu nog wil Ter Haar weinig te maken hebben 
met het massatoerisme. Dat komt mede door 
zi1n hoogwaardige, maar dure bussen. die voor 
een massaproduct niet geschikt zijn. Wel is OAD 
voortdurend doende het busproduct te innover
en. Inmiddels heeft het bedrijf diverse innovaties 
op ziJn naam staan, waaronder de slaapbus, de 
fietsbus, de lage-vloerbus, de VIP-bus en de 
Jumbo Camper. Hierdoor zijn volledige verzorgde 
arrangementen mogeli1k op elk niveau en voor 
uiteenlopende doelgroepen. Ook in de vliegreis
markt onthoudt OAD zich van low-budget-reizen. 
OAD richt zich meer op samengestelde pakket
ten, waarin vlieg- en bus-

gen dat we nu een perfecte organisatie hebben . 
Er valt nog veel te doen. Maar één ding is duide
lijk: als ik wegval, heeft dat veel minder gevolgen 
voor het bedrijf." Hoewel Ter Haar de noodzaak 
van de veranderingen inziet, zijn er sommige 
aspecten die hij als ondernemer betreurt. "Nog 
steeds heb ik de neiging nogal diep in het 
product te duiken. Hierbij voorb i1lopend aan de 
verantwoordel ijke mensen." Wat Ter Haar ook 
mist in het huidige grote OAD, is het rechtstreek
se contact met iedereen binnen en buiten het 
bedrijf. "Vroeger kende iedereen mij als de kleine 
1ongen die met schoonmaken begon en die later 
conducteur, chauffeur en tot slot di recteur werd . 

Ze kenden mijn deugden 
reizen zijn gecombineerd, 
naar uitdagende oorden 
zoals Mexico. De Jumbo 

"Ik moet toegeven dat we wel 

een dosis geluk hebben gehad. 

en ondeugden. Het doet 
mij verdriet dat die per
soonlijke relatie tussen 
w erkgever en w erknemer 
niet meer kan bestaan." 

Camper is bijvoorbeeld in 
Australië een groot suc
ces, waar avontuurli1ke 

Maar ja, zonder geluk wordt geen 

enkel bedrüf groot.·· 

toeristen enorme trektochten maken met deze 
bus. Met name door deze voortdurende innova
ties, en navenante investeringen, weet OAD zich 
duidelijk van de concu rrentie te onderscheiden. 

Veranderende rol van ondernemer 
De laatste jaren heeft OAD een ingrijpend veran
deringsproces doorgemaakt. Structureel kwam 
dat tot uiting in vier nieuwe divisies tour-opera
ting, reisbureaus, busbedrijf en streekvervoer. 
Maar ook de bedrijfscultuur is meer in markt- en 
procesgerichte richting omgebogen . In fe ite was 
deze reorganisatie het sluitstuk van de enorme 
expansie; van enkele tientallen naar nu zo'n dui
zend medewerkers, die logischerwijs - de direc
teur incluis - te productgericht dachten. Duidelijk 
is dat het pionieren ten einde is, om plaats te 

maken voor consolidatie. De rol van Ter Haar is 
verschoven van productontwikkelend naar 

beleidsbepalend Hij zegt: "Je hoort mi1 niet zeg-

Toch maaktTer Haar ook nu 
nog telkens minstens een kwart iertje vri1 voor 
een gesprek bij elke nieuwe aanstelling . Ook de 
externe contacten moeten goed, dus persoonlijk 
verlopen, aldus Ter Haar. " Er zijn nog steeds 
hotels waarmee ik in de jaren zestig de eerste 
contacten heb gelegd Alleen praat ik nu met de 
zoon en soms zelfs met de kleinzoon van die 

vroegere eigenaar. Persoonlijke contacten, zowel 
intern als extern, daar geloof ik heil ig in ." 0 
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Valkieser Communicalions, opgericht in 1982, is een vooruitstrevend en allround-mediabedri.lf. Het bedr!if 

levert de mensen en de techniek voor de realisatie en distributie van audiovisuele producties. Denk daarbij 

aan tv-programma's, reclamespots en interactieve programma's. Het bedr!if heeft zo'n 150 medewerkers die, 

opgedeeld in vier business-units, voor omroepen en het bedrijfsleven mediaproducties maken. Het bedr!if 

onderscheidt zich op deze uiterst dynamische markt door gebruik te maken van de meest geavanceerde 

technieken op audiovisueel gebied. Vallcieser Jean met recht een trendsetter worden genoemd in de sterk 

groeiende, maar zeer competitieve sector van irif ormatie. commwlicatie en entertainment. 

We zoeken directeur Arthur Valkieser (43) op in zijn kantoor, in een rustige buurt in Hilversum Hij blijkt een 

vlotte prater. Als hij over zijn bedr!if vertelt, lijkt het soms alsof alles vanzelf is gegaan. Hij komt niet uit een 

familie met ondernemersbloed. Zijn liefde voor hetjilmvak en zijn drang om zich daarin te ontplooien, 

ontstaken de vonk van zijn ondernemerschap. Zijn visie op nieuwe ontwikkelingen, het vermogen om zijn 

intuïtie aan te wenden en een dosis eigengereidheid waren belangrijke ingrediënten voor het gedijen van 

Valkieser Communications. Dat zijn eenmanszaak ooit zou uitgroeien tot een van de toonaangevende 

media-productiebedrijven van Nederland. had hij echter niet kunnen vermoeden. 

{0 } ~~\lrn~ln ~~a~~ n s 
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Arthur Valkieser, oprichter en eigenaar van Valkieser Communications: 

"Je moet niet zomaar aannemen dat 
iets niet mogelijk is." 
"Ondernemerschap heb ik niet van huis uit 

meegekregen. Wel heb ik misschien een artis

tiek, met name muzikaal talent geërfd, omdat 

mijn vader violist is. Zelf maakte ik ook 

muziek. Vanaf mijn vijftiende speelde ik in een 

band. Op schov1 vv11de het daarentegen alle-

maal niet zo vlotten met mij . Toen ik in de 

vierde klas van de havo zat, was ik alweer aan 

mijn achtste school toe." In die periode ont

wikkelt hij zijn liefde voor de fotografie. Hij 

besluit mee te doen aan het staatsexamen 

fotografie. Als hij dat haalt, komt hij voor 

zeven maanden bij het Cinecentrum te wer-

ken. Dan wordt hij negentien jaar en is het 

tijd voor militaire dienst. Hij wordt gestatio

neerd bij de filmdienst van de marine. 

Schnabbels 
Na zijn dienstplicht keert hij niet meer terug naar 
het Cinecentrum. " Ik werd toegelaten op de 
Filmacademie in Amsterdam. Ik was een van de 
dertig studenten die uit dertienhonderd kandida
ten waren uitverkoren. Tijdens mijn academietijd 
schnabbelde ik hier en daar wat bi1 als freelance
geluidsman. Ik kreeg echter zo veel w erk, dat 1k 
na tweeënha lf jaar van de academie werd ge
stuurd. Dat was vlak voordat mijn stage had 
moeten beginnen." Eind jaren zeventig besluit 
hij zich als freelancer te vestigen. Hij leent geld 
van zijn vader en koopt een filmopnameset en 
een Volvo. Hij gaat proberen om als cameraman 
aan de kost te komen. 

Nieuwe toekomstmogelijkheden 
Niet lang daarna komt de handzame techn iek van 
de video opzetten . Film wordt er meer en meer 
door vervangen. " De komst van video was van 
grote invloed op de manier waarop tv-reportages 
werden gemaakt. De videocamera was immers 
veel handzamer. Steeds vaker huurden de klanten 
mij in zonder mijn filmapparatuur." Ook al is de 
beeldkwaliteit van video duidelijk inferieur aan die 
van film, Valkieser voorziet dat er voor video grote 
kansen braak liggen in de toekomst. Hij waagt de 
gok door opnieuw geld te gaan lenen. " 1 n die tijd 
waren er maar weinig plaatsen waar je videobeel
den kon monteren . Ik zag daar w el brood in en 
besloot twee montagesets aan te schaffen. 
Daarmee nam ik een groot risico, want het 
bedrag dat ik leende. was groter dan de hele jaar
omzet die ik draaide als freelancer." 
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Met het huren van een etage 111 Hilversum en 
een opd racht voor de School televi sie staa t er 1n 
1982 een nie w bedrij f in de startblokken. 

Ambachtsman wordt mediagigant 
He1 'Nas voor Valk ieser geen vooropg& .et plan 
om eèn eigen beuri1f te beginnen Laa t staa1 at 
hij kon voorzien dat hij ooit u 11 zou komen op een 
onderneming met 150 man personeel n dienst. 
"Ondernemerschap zat nou niet echt bij mij in de 
fami li e. Ui t m ijn omgeving kreeg ik dus geen 
directe stimulans om zelf iets op te zetten. Ik 
wilrle gewoon een goed a1T1bachtsman zi 1n Het 
ging mi1 voornamelijk om 

l1ad hr j niet. meedeinencl or de geweldige golven 
van cJe aanzwell ende media-industrie. Met alle 
gevolgen van dien. Toen het bedrijf uit begon te 
di1en, werd he1 geheel steeds minder overzichte
lijk met een groot aama l versch il lende werkmaat
schappi11jes "Het bedrijf had op een gegeven 
rnomen l de ~ t ruc lu r var1 een kerstboom. 
Tegeh1kert11d werkten we hoe langer hoe minder 
efficiënt. en dus m111der effectief. Ik heb er een 
extern adviesbureau bij moeten halen ." Daarmee 
wi lde Valkieser een transformatieproces voor het 
bedrij f doorvoeren. Samen met het adviesbu reau 
werkte Val kieser aan twee vraagstukken: "Een 

belangrijke vraag was 
mijn persoonl ijke ontplooi
ing, zeker niet om het 
geld. Hoewel ik er naruur-

"Wij zijn a l/Jjd vroeg ingesprongen op natuu rli jk : 'waarom doen 
we wat we doen?'. 

teclmologische on tw ilc/celinge11 ." 
Daarnaast probeerden we 

lijk wel voor moest zorgen 
dat er brood op de plank kwam ." H11 denkt dm iet 
deo!s aan zijn na"1vetett e zijn intuïtie te danken is 
Jat zijn bedrijf zo enorm gegroeid 1s. "Je mo t 
niet zomaar aannemen dat iets niet mogelqk is. 
Gewoon doen, dat is belangrijk. Het is goed om 
1e intu"itie te gebruiken . Je moet hem niet l)linde
lings vo lgen, maar als 1e hem toetst aan je er
stand kun je er een fl ink eind mee weg komen. 
En je rnoe w ten wat je sterke en zwakl<e ka 11-
ten zijn ltijd kritisch z1111 op iezelf. Fn alt ijd lu iste
ren naar anderen, maar wel zelf 1e conclusies 
trekken . Niet zomaar doen wat anderen zeggen 
dat je moet doen. Wat bi j mi1 ook scheelt, is dat 1k 
kan leren van mi1n fouten ." 

Kerstboom 
Het verdienen van een boterham was voor 
Va ik ieser het voornaamste doel bij de opzet van 
zij n eerste activiteit, de exploitatie van een mo11-
tages tudio . Daarom hield hiJ zich aanvankeli jk niet 
bez ig met de vraag hoe groot zijn bedri1f zou 
moeten worden . Welgedefinieerde groeiambities 

een meer marktgerichte 
bedrr1fss1 ructuur door te voeren." Zo bleek bijvoor
beeld dat veel van de besluitvorming werd ver
traagd door mi communicatie . Om meer over
zicht te scheppen in de bedri jfsvoering, werd 
Valkieser georganiseerd in vier business-units, 
met één product ieafdeling. " Het is in deze markt 
an cruciaal be lang om de beslu itvorming in een 

hoog tempo te laten verlopen . En dan mag je af 
en toe IJesL een steekje laten vallen, maar snel 
reageren gaal voor alles.'' 

De huidige vier business-units bedienen elk een 
duidelijk omschreven segment in de vee lzijdige 
en dynamische markt van Valkieser. United 
Broadcast Facilities houdt zich bezig met de pro-
uctie van onder meer tv-programma's. Valkieser 

Capita! Images is een high-end-bedri jf voor post
producties. Va/kieser Solutions bedient zich sterk 
van de informatie- en commun icatietechnologie 
voor producten op hel gebied van graf ische vorm
geving, interactieve com mun icatie en computer
animatie. De laatste divisie is Va/k ieser Publish ing, 



die zich bezighoudt mei de ontwik keling en distri 
butie van pubhsh ing-producten op elektronische 
informatiedragers. zoals cd-rom en lntemet. 

Technologie als troef 
Een voorsprong in technologie is een van de troe
ven gebleken voor de bloei van li et bedriif "Wi j 
zijn al tijd vroeg ingesprongen op technologische 
ontwikkel ingen. Dat heefl zek r bijgedragen aan 
onze voortvarendheid. J kunt dan profiteren van 
r 1 tiet hoge marges, ter wijl de concurTentre nog 
niet zo groot is . En je kunt Je nog permitteren om 
kleine fouten te maken, omdat ie rn 
zekere zin toch als pio111er w ord t oeschouwd." 

Om vE::n ieuwend te ,·unnen i) lil'1en, en continui
teit te garanderen moet het bedrij f gro te inspan
ningen blijven leveren op liet technologisch front 
Daarom heeft Val kieser aparte projectgroepen in 
het leven geroepen die zich concentreren op de 
nieuwste techn ieken. 
W il hij groeien, dan kan hiJ dat doen d r z1in 
auteursrechten te exploi te ren of door reeds 
bestaande producties te verkopen aan het 
bu itenland . Het is echter voora lsnog niet de 
bedoeli ng dA L de onderneming in het buitenland 
ook producties gaat maken. Om goede produc
ten af te kunnen blijven leveren, noemt Valkr eser, 
naast technolog ie, teamw ork als een belangrijke 
succesfactor. "Goede p1 estatie s leveren en veel 
kunnen lachen zijn de sleu tels tot succes. Deze 
twee factoren zijn nog steeds grote d1 ijfveren 
van dit bedrijf'' 

Visie op toekomst 
Valkieser denkt een rede lij k beeld te k nnen 
schetsen va n de ontwikke lingen die de komende 
tijd be langrij k zu llen zijn in zijn vakgebied. " De 
boekdrukkunst is aanleiding geweest voor snel le 
ontwikke lingen De techno logische stappen die 

daarop volgden waren fotog rafie, telefoon, rad io, 
film, televis ie tot de computer nu. In de toekomst 
za l dat interactieve televisie w orden. Het geeft 
weinig blijk van respect jegens de kijker dat de 
aanbieder het programma bepaalt. Daa rom zal de 
kijker zelf steeds belangrijker worden. Momenteel 
zijn interactieve mogel ijkheden nog onvoldoende 
benut. De markt reageert traag op de ontwikkelin
gen in de techn iek. Dat die ontwikkelingen onze 
were ld de komende tien jaar zu llen veranderen, is 
echter zeker." D 
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Een onderneming en een product hebben ':iri theb! · 
rié ongeveer dezelfde .levensloop: Het ·oegiî!it JÎij · 1 

. een begin , waarna de -Volgende fasen ~lk?(àf ~~ '. . 
' . ·J . ' ' . 

volgen: groei, expansie, afn~m'.ende gi:oei, f!ulgroei 
en neergang. waarna de cyclus eindigt met 
liquid<;i.tie of de dood .van het product 

De':ieveriscyclus van onderneming en die \'.an 
product 'worden ook vaak aan elkaa:r gerelateerd. 
Zonder ingrijpen van buitenaf, zouden ze syn~ 

chroon aan elkaar lopen. In ·dit verband Wijzen · 
theoretici op bedrijven äie ooit suc.cesvol waren. 
maar inmiddels van het toneèl zijn verdwenen. . 
Hun onét'Î'!rga:rlg ·zou te Wijten zijh' aan hun g~brèk 
aan aaQi~cpt voo,r d~ revo'!utionajre . prodliçt~ . 
innovàtiés 'van wat aanvankelijk onbeduidende 
cóncu'.p:enten waren. Tevens stelt men 

1
op basis · 

van .deze redenering dat alleen de b_edrijven weten 
te overleven die, in plaats Van. de neergang af te· 
wachten .. tijdig nieuwe producten introduceren. 

' ·~ . . ' 

Michael Tushm~h en Charles Q'Reilly prikke'o 
·deze mythe .door in Q.1.1n: boek Winning thrçmgh 
innovation'. Aan de hand van diverse praktij~
v.óorbeelden stellen zij vast dat neergang niet 
zozeer schuilt in een gebrek a:an aazjdi:i,cht voor '· 
-nieuwe ontwikkelingen, als Wel iFl vas'tgeroeste : 
stiucturçn. Hierdè)or krjjgen grote v.er.f!J1derit.igeB, 

. b!jyoorbe~ld de intrp.tjuctie van .e,en Ilie:Uwe tech
. nàfàgie. geen. kai:s vah s lagen. Tush'man én , . 
O'Reilly wijzen hi~rbij vd9r<!-l op culturele inertiê', 

"die harder toeslaa'.t naarmate een bedrijf groter en 
9u~er 1~ ~n succes heeft kunnen bo~ken met .de 
bestaande aanpak. Derhalve concluderen de.· 
auteurs dat iedere ondernemï!ig een klimaat moet 
creëren .waarin je\roortdurerid aan de organisatie · 1 

kunLsleutelen en waar je bes'taand~ activlteiten 
kunt 'kannibaliseren' in periddeh van grote ' 
verschuivingen: ' . ' ; · · ' · ' 

.Moet·een or{~er~~.mi~~ in z~'n· situa:lie op andere• 
pa'arà~ii ~è'äde_n. ' zoals de gangbare theorieën 
voórschr;ijven?' De voor dit boek geïnterV:ièwde 
ondernemers 'hebben het tegéndeel gedaaB. 
Ondanks al\e grot~ veranderingen in hun omge.- :_ 
ving voeren ;zi/bijna ailen .oog aJt,ijd ·het prodµct · 
waarmee ze oóit 'i ijn begonnen. Wel hebben zij de : 

. producten voortdurend gemodificeerd. '· 
. 1 .. 

, · 

•. 

Ook Kastun Rangan én George Bowman stellen in 
hun artikel 'Beating thè Cqmmodity Magnet' dat · 
~it de kortste weg!s naar blijvend succes. Zij ... · 
schuiv~n··ae ievênscyclus~theorie helemaal terzijde. · 
i;>eze ·staat h-i hun ogen haaks op de huidige nood-
z~ak tot proactii;_f gedrag. , , ' ' 
,1, ·(· 

Ra:ngan en Bowmari he1Jben .een nieuwe theorie 
ontwi~eld waarin de ·\'>edr!jfsfilosofie centraal . 
sta~t. Volgens deze theorie ~ieI\t de onderneming 
te kiezen voor het cost- of voor het quality-leader-

~ shjp. Alleen' dan kan de onderneming haar 
performance 'verbeteren en minder afhankel,ijk 

· wordèn vän haar omgeving. Eep bedrijfmoet de 
uiteindelijke strfltegie bepalen aan de hand._van de 
posi~ie die het prod1.,1ct op d~t momeüt inne.e!T/t. 

Bij een· prpdtict 'dat reed~ in een· verliesl~tende · 
posipe '. verke~rt, past ee.o 'volkomen· andere strate
gie da~,_bij een product ~at nog winstgevend is. 

" [)e gekozen strategie mag bovendien nooit ten 
. \,·,. koste gaan v;m de afnemer. Succes hangt ar van 

èfe rrrate waarin 'de -onderneming win/win-v~rbete-
ringen weet door te voeren. ·-_ · 

• ; •. \.1 

<?P basis van praktijkstu91es geven Rangan. en 
~owman vier opties, twee voor winstgevende en 
twee yoor,~er)ieslatende situaties. · ' 

' 
. Een onderneming met ài~ doel quality-leadèrship 

moet in een winstgevende situatie 'kiezen v:©or de ,, 
valuecádàe.d strategy. 'bit qeteke.r:i-t- dat ~et becii'ijr: 
nie4we, elementen aan een prpduct.rtioet toevpe·- ,:., " 
ge n ; die de l\lant als een ,duidelijke vérbetei;hig z~l . 

• r • 
ervaren. 3-

, " 
Kiest eeh'winstgevende onderneming daarentegen 
voo~ het cost-l'eádefship, dan moet zij proces
innovatie. doorvoeren. Dit moet resulteren in , i. 
behoud van· de dienstverlenihg_ èn een: gelijkt.ijdige 
pnjsverlaging. Dit is mogelijk door schaa~vergro
ting, technologische ontwikk_elilig."e'niovoorl. ' 

11,1 e~n 'verlieslatende situatie zijn' dè opties: 
·marktfoctjs ' of s~rvice~inn_óvatie. Jn·hét eerste 
gev.al wordt de ~ieristverlening geqptini.aJiseel'd 
en 'afge~temd .op een kleinere doelgroep. In h.et 
t:Weéde ·geval wordt_ dé dienstverlening kwantitatief · 
afgebouwd e_n kwalitatief opgevoerd. · 

" ' 
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VANE InnoJVlanagemcnt, geuestigd in Hengelo, aduiseerl en begeleidt bedr!Juen b!J hel: uoldoen aan de 

zogenw mde MaclLinerichtl!Jn (en uerwante Europese f"ichll!Jnen) en de detetrmee samenhangende 

CE-marlcering. Deze CE-markeling dui.dl in het Europese hanclelsuerlceer de elelctrische en mechanische 

uei/ighc id aan 11an een groot aantal p)°d1tcton. Directeur en opr(ch.le~ >a n hel burPcw, dm thans zeuen 

m<>cl.ewerkers lelt. i Henk tia n E /celenbw 9 . VANE lnnoMai agemc11l w erlçl. onder rp ecr op cle gebieden uan 

acquisitie ell ke111tisonlwil\keli1ty, llle l de aduiesl.mreaus MECID B.V. uil Voor ·t en TecExec Ud. uil Engeland 

samen onder de naam CE CONSULT 

Van Ekelenburg, thans 39 jaar, heeft de weg uan het ondernemerschap met uallen en opslaan afgelegd. 

Zijn eerste - gel!J1cnamige! - project, gericht op de uerkoop uan machines uoor de pluimueesecto1; m islulcte 

jammerlijlc. Van Ekelenburg uerrees echter als een phoen ix uit zijn as, toen hij met de onderneming de geheel 

nieuwe koers uan de consultancy ging uaren. "Ik heb ueel geleerd uan mijnjouten uit het uerleden", zegt hij 

achteraf "In m!Jn geual lcwam de wijsheid met de jaren." 

VANE lnnoManagement B.V. 
lnget,;eur"S!Jureau voor rnnovdtiemanagernent 



Hen k van Ekelenburg, oprichter VANE lnnoManagement: 

"Het meeste leer je van je fouten." 
De carrière van Henk van Ekelenburg heeft zijn 

ups en downs gehad. Na zijn studie 

werktuigbouwkunde aan de Technische 

Universiteit Twente krijgt hij in 1984 zijn 

eerste baan als hoofd Productontwikkeling 

bij de trekhakenfabriek van Brink in Staphorst. 

Inderdaad, dezelfde die elders in dit boek aan 

bod komt. Binnen een jaar vertrekt Van 

Ekelenburg naar Fokker in Hoogeveen. In de 

avonduren volgt hij een 

studie bedrijfskunde aan de TU Twente die hij 

eind 1987 afrondt. Meteen aanvaardt hij een 

baan bij Akzo in Turnhout. Na vier jaar, in 

1991, verlaat hij het Akzo-concern om voor 

zichzelf te beginnen. 

Een slechte start 
Met het geld dat hij bijeen heeft gespaard en een 
renteloze len ing in het kader van TOP, een fonds 
voor startende ondernemers van de TU Twente, 
richt Van Eke lenburg in 1991 VAN E lnnoManage
ment op. In zi jn Akzo-tijd had Van Ekelenburg 
zich beziggehouden met het ontwerp van een 
kleine desinfecteermachine voor het ontsmetten 
van medische apparatuur. Hetzelfde principe 
bleek geschikt voor het ontsmetten van broed
eieren: het idee voor de onderneming is geboren. 
De productiviteit zou daardoor met twee procent 
toenemen. Van Akzo krijgt hij toestemming deze 
techniek mee te nemen. VANE lnnoManagement 
w il deze innovatieve broedei-ontsmettingsappara
tuur afzetten onder vermeerderaars in Gelder
land, Noord-Brabant en de Duitse grensstreek. 
Daarnaast w il Van Ekelenbu rg aan dezelfde 
doelgroep adviezen geven over subsid iemogel ijk
heden in de sector. In april 1992 komt de 
financiering rond door deelnemingen van PPM 
Ondernemend Tw ente en SPMO (Shell Partici
patiemaatschappij voor Kleine Ondernemingen) . 
De eenmanszaak wordt hiertoe omgezet in een 
BV Het wordt geen succes . De extra opbrengst 
van de vermeerderaars valt tegen geen twee, 
maar slech ts een half procent. Daardoor wordt de 
terugverdien ti1d voor de vermeerderaars te lang. 

Nikkelen Nelis 
Ondanks keihard werken slaat het product nog 
steeds niet aan. De startende ondernemer Van 
Ekelenburg bespeelt als een Nikkelen Nelis alle 
management-instrumenten tegelijkerti jd . Hij 
sleutelt zelf aan de machines, doe t de boekhou
ding en gaat op pad als verkoper. 
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Hij besteedt zo weinig mogelijk uit om kosten te 
besparen en de vaste lasten zo laag mogelijk te 
houden. Hij zegt "Nee, ik heb geen adviseurs 
geraadpleegd. Die leveren in de startperiode wei
nig rendement omdat ze niet op de hoogte zijn 
van de gang van zaken in je bedrijf. Meesta l zijn 
ze ook te duur. Wel heb ik een uitstekend 
klankbord gehad aan de projectmanagers van de 
Stichting Nieuw Ondernemen." 

Blijven knokken 
Op pure wilskracht en doorzettingsvermogen blijft 
Van Ekelenburg de tegenw ind weerstand bieden. 
"Je moet ervan overtuigd zijn dat je bedrijf een 
succes wordt Je moet blij-

M issch ien was vooraf de marktbehoefte onvol
doende in kaart gebracht, hoewel de potentiële 
marktomvang in Nederland zeker zo'n 650 appara
ten bedroeg. Hoe dan ook, zowel TOP als de 
twee participatiemaatschappijen moeten met 
Van Ekelenburg overtuigd zijn geweest van de 
levensvatbaarheid van zijn product 

Veerkracht 
Een ondernemer moet over vele kwal iteiten 
beschikken en veerkracht is daar zeker één van . 
Dat is, naast doorzettingsvermogen, in ieder geval 
een van de kenmerkende eigenschappen waar
over Van Ekelenberg beschikt. Hij kruipt niet in z'n 

schulp na het debacle met 
ven knokken. Noem me 
desnoods eigenwijs." Deze 
houding leidt ertoe dat Van 
Ekelenburg verbeten blijft 
doorvechten tegen beter 

"Je moet ervan overtuigd ztjn dat 
de ontsmettingsapparatuur, 
maar probeert juist van zijn 
fouten te leren. Hij knoopt 
gesprekken aan met het 

je bedrijf een succes wordt." 

weten in. " In wanhoop eet je wel eens je tapijt 
op, maar je bedrijf bli1ft als je eigen kind',' zo herin
nert hij zich nog die beginperiode. De schulden 
lopen hoog op. Van Ekelenburg wordt binnen een 
jaar na de oprichting gedwongen het project te 
staken . Doel-bewust beslu it hij geen failli ssement 
aan te 
vragen. " Ik w ilde deze periode netjes afsluiten. 
Een goede naam is van belang, w il ie in de toe
komst nieuwe activiteiten kunnen ontplooien." 

Onvoldoende voorbereiding 
Enthousiasme, geloof in je product en doorzet
tingsvermogen zijn op zichzelf natuurlijk niet vol
doende voor succesvol ondernemersschap Dat 
bleek duidelijk toen Van Ekelenburg - gewapend 
met deze duidelijke ondernemerskwaliteiten - de 
eerste keer van start ging De belangrijkste voor
waarde blijft vanzelfsprekend dat het product 
aanslaat. Helaas bleek de ontsmetapparatuur in 
de prakt ijk zi jn beloften niet in te lossen. 

Innovatie-centrum 
Overijssel waarna hij op het spoor wordt gezet 
van de Machinerichtlijn van de Europese Unie. 
Over dit onderwerp publiceert hij het 'Praktijk
boek Machinerichtlijn', alsmede enkele artikelen 
over CE-markering. De royalty's gebruikt hij onder 
meer om z'n schulden af te lossen. Inmiddels 
heeft hij zo veel kennis opgedaan over veiligheid 
in het algemeen en de Machinerichtlijn in het bij
zonder, dat hij besluit met VANE lnno
Management een geheel nieuwe koers te varen 
met advisering en voorlichting als doelstelling . 
Dit gebeurt eind 1992 met steun van het Inno
vatiecentrum Overijssel, de TU 1wente en de 
Stichting Nieuw Ondernemen. 

Samenwerking 
Al snel komt Van Ekelenburg via de TU 1wente in 
contact met Paul Hoogerkamp van het bureau 
M ECID, die op zi jn beurt David Brown van het 
Engelse TecExec introduceert. MECID uit Voorst 
en TecExec uit Engeland bewegen zich op hetzelf-



de terrein als VANE lnnoManagement. Ze beslui
ten in 1994 hun krachten te bundelen in het 
samenwerkingsverband CE CONSULT, dat zich 
toelegt op het adviseren en begeleiden van 
bedrijven bij het voldoen aan de Machinerichtlijn 
en de daarmee samenhangende CE-markering. 
De samenwerking binnen CE CONSULT is een 
groot succes. De toegevoegde waarde van de 
krachtenbundel ing wordt vooral gevonden in de 
vrije uitwisseling van kennis en ervaringen en in 
de gezamenlijke acquisitie Inmiddels ontvangt 
VANE lnnoManagement 99 procent van haar 
opdrachten in het kader van CE CONSULT 
VANE lnnoManagement groeit gestaag tot een 
omvang van thans zeven medewerkers. 

Leren van je fouten 
"Ik heb veel geleerd van mijn fouten uit het 
verleden',' zegt Van Ekelenburg achteraf. " In mijn 
geval kwam de w ijsheid met de jaren Zonder de 
onvoorwaardelijke steun van mijn vrouw had ik 
het trouwens nooit gered . Nu weet ik dat miJn 
sterke kant niet ligt in het sleutelen aan machines 
en ook niet in de verkoop. Mijn sterke punten zijn 
het ontwikkelen van nieuwe producten, het struc
tureren van gegevens en het schrijven van rap
porten." Ook in zijn klantbenadering heeft de 
ondernemer zich aangepast. 
" Ik ga tegenwoordig veel genuanceerder te werk; 
het ene bedrijf is immers het andere niet . Ik ben 
ook minder impulsief en heb geleerd beter te 
luisteren, al blijf ik mijn mening duidelijk naar 
voren brengen." Een andere belangrijke les die 
Van Ekelenburg van het verleden heeft geleerd, is 
niet op één paard te wedden . "Ook op adviesge
bied is voortdurende vernieuwing van je produc
ten en markten van groot belang. Neem de nieu
we wet op de vei ligheid van speeltoestellen daar 
spelen w ij actief op in richting lokale over-
heden met een aanta l speciaal aangepaste t rai
ningen ." " Nogmaals, het meeste leer je van 1e 

fouten. Maar om je die beginnersfouten te kunnen 
veroorloven, moet je wel jong zijn. Je bent dan 
flexibeler, hebt nauwelijks vaste lasten en je bent 
bereid alles opzij te zetten voor je bedrijf. Als je 
jong bent, denk je dat je alles kunt en over alle 
ondernemerskwaliteiten beschikt. Rond je veertig
ste zie je je beperkingen in; je hebt dan geleerd 
wat je sterke en zwakke punten zi jn." 

Toekomst 
Over de verdere ontwikkeling van VANE 
lnnoManagement verkeert Van Ekelenburg in 
dubio. De huidige omvang van zeven medewer
kers garandeert beheersbaarheid en flexibiliteit. 
Bij doorg roei zou zijn rol sterk veranderen tot die 
van fulltime-manager. Dat li1kt hem niet ideaal. 
Van de andere kan ziet hij het vermogen om 
grotere opdrachten aan te nemen als een wel
kome uitdaging. Het handhaven van de huidige 
bedrijfsomvang heeft voor Van Ekelenburg het 
persoonlijke voordeel dat hij een gedeelde uitvoe
rende en managende rol kan blijven spelen, wat 
hem goed bevalt. Doorgroeien naar zo'n 
25 medewerkers wil hij echter niet uitslu iten . 
Een van zijn ambities is bijvoorbeeld de ontwik
keling van een cd-rom met informatie over 
CE-richtlijnen. De kennis en techniek om zo'n 
cd-rom te ontwikkelen zijn in huis. "Het is 
allemaal een kwestie van goede strategische 
keuzes en een krachtige fol low-up Juist dat 
spreekt mij aan in het ondernemerschap ',' besluit 
Van Ekelenburg. D 
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In de managementliteratuur is het belang van 
· networking Jange tijd sterk onderbelicht ge\\'eest. 
Voor zover er al aandacl;lt voor bestond, werd 
networking .- altban~ va.or kleirie ondernemingen'. -
vooral beschouwd als een "kruiwagen om produc
tiemicldeleri 'en. opdrachten te werven. '\Toor de 

·· grote ondernemingen werd networkiri.g gezien als 
een lobby-instrument om de bestaande .macht en 
invloed uit te bouwen. Tegen deze a~htergrond is 

; : , 

boor je. te .concentreren op je sterke punten. en 
zaken over te dragen waarin je zwakker bent. is 
dit doel· te bereiken, 

het oi-et veri.vonderlijk dat vooral de negatieve 
·asjiecten ervan werden belicht. zoals het ontstaän. _ ~ 
van oneerlijke ·concurrentie door vriendjespolitie;k. · · 
fe grote afhankelijkheid van derden. en 'i:nogehjk 

Het feit dat al deze ·meningen niet strijdig met 
elkaar zijn. onderstree'pt het toenemend belang 
v.an network.ing voor iedere onderneming, groot of 
klein . Networking schept kansen om flexibeler te 
V(Orden. te werken aan upgrading van het product. 
de marges te vergrqten ·of in .stand te houden en 
de klant betér te bedienen. · 

machtsmisbrutk. " 

De laatste jaren is de situatie echter drastisch 
veranderd; vanuit.verscheidene inva)shoekeh 
wordt nu naar het belang van nètworking 
gekeken. In 'Managing with Dual Strategies' _wijst 
Derek Ab"ell op het belang van networking vanuit 
veranderingen in de omgeving. Naarmatè de 
markt zich turbulenter gedraagt, hebben- bedrij 
ven een grotere behoefte aan zekerheden op ande
re fronten . Die zekerheden mt;leten zij dan vooral 

·zoeken ~ samen"".eilpng. Richard Nolan en David 
Croson, 'aüteurs van 'Creative.Destruction'. 
beschouwen networking als het midd.e~ bij uitstek 
o_m de relatie· met de klant veilig te st~llen. Door
dat de afnemer steeds meer de markt dicteert. 
moe"t 'èle ondernemer allè zeilen bijzetten om aan 
zijn toegerrojnen eisen en wensen tegemoet te 
.I<omen. 

In zijn artikel Trust and the Virtual Örganization' 
laat Charles Hardy het belang van networking 
zien vanuit çle aanbodzijde. Hoe hoogwaardiger 
eeh product is of wordt, des te minder: flexibel de 
ohdernèming ermee kan omgaan. Juist.in een tijd 
waapn (hoogwaardige ) keri_nis äan het .produtt 
·wordt toegey0ègd, is ' de onderneining gedwongen 
orrî n é t.Wër!&elaties iian te kp.open teneinde flexi-
bel te blijvep. · · · 

. \ 
. Edith Penrose plaatst in .het boek The Tbeory of 

) ' ' ~ 
the Qrowtb of the Firm' het belang van networ-
klng in het jicht \Tah. de beÇ!rljfsgroei. Naàrmáte 
een bedrijf groeit, wordt het steeds belangr.ijker de 
best.uurlijke structµur efficiënt te houden, · 

Networ.king is trouwens niet alleen extern gericht, 
maar kan oqk een interne dimensie hebben. 
Doordat hiërarchische structuren verdwijnen en 
grote -obdernemingen uiteenvallen -iff kleine. zelf-

-: standige business-muts met 'intrapreneurs' aan 
het hoofd;,wiot de interne rietworking aan belang. 

·ook de' wijze'waarop network.ing plaatsvindt. kan. 
sterk verschiUen. · 

In 'Kennisoffensief onderscheidt Dany Jacobs 
twee hoofdvormen: de directe. contractueel vastge
legde samenwerking en de indirecte, J1iet-contrac
tuelè in_ter~ctie . Tot de eerste categorie behoren 
co-makershlp en cócdevefopinent, me.t name 
toegepast bij de .ontwikkélmg en exploitatie van 
nieuwe techn.oi.ogieën. en ~ran~hising. Tot de 
tweede categorie n ;kent Jacobs de huidige clusters 
die regionaal en per prod_uctgroep ontstaan. 

Jacobs· on.derkef!t de vele problemen die· aan 
samenwerking kunnen kleven , maar ziet samen
werk.mg toch' als. de grootste kans 'voó_r -óndei-
nemingen om in hel economisch krachtenspel 
te ovei:'leven. Aan networking zal men daarom 
bepaalde basisvoorwaarden moeten i:;tellen. 
Be belàngrijkste zijri wederzijds vertrouwen; een 
concreet doel, discipline, zakelijk~ verhou_dingen 
en win/winrelaties .. Hieraan kan niet getornd. 
worden. . - · 

,. 

-. 
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Sdtuflerst:eld NV In Zl;ist Is een houclstennaals~·happij van Il grool aantal productie- en handelsbedrijven. 

voornarru. lijk op het gebîed van kulls tsrof en m 'taal. 11 199 w rd .:en fraaie winst van ruim f 30 miljoen 

behaald over een omzet van circa J 1 miljard. De productiebedryven, opererend in cle Divisie Industriële 

Dienstverlening, leveren kunststof en metalen haUfabrilcaten. De l'Wndelsactiviteiten omvatten elf bedrijven 

die zijn ondergebracht in cle Divisie Vink, Europees marktleider in kunststoffen. Door een recente deelneming 

/can Schuttersveld inmicldels oo/c bogen op ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten. Schutlersveld heeft 

vestigingen in Nederland. Scandinavië, Finland, Zwitserland, RttSland, Tsjechië. Polen. Dttitsland. Oostenrijk 

en Engeland. Algemeen-directeur en grootaandeelhouder (39.85 procent) van het op de Amslerdamse beurs 

genoteerde beclrijf is Jan Bernard Wolters. 

Wolters (1950) laat zich interviewen in d e ltL'<ueuze kantoorvilla in Zeist waar cle holding is gezetelcl. Hij 

noemt het puur toeval dat hij ooit voor zichzelf is begonnen. Toch lijkt d e geboren Gro11ir1ger verdacht veel op 

een ondernemer pur sang: iemand met enorme sociale vaardigheden. die s ituaties naar zijn /1ancl /can zetten. 

weet in te sp elen op nieuwe ontwikkelingen en kansen met beide handen aangrijpt. Eigenzinnig bovendien, 

zoals hij duidelijk zijn eigen weg durft te gaan. Op geen enkel moment is er enige stress merkbaar: watje 

wel zou verwachten van iemand die de dagelijks leiding heeft over zo 'n groot concern. lnlegendeel: een 

informele, goedgehumeurde man, clie met veel vuur en enthousiasme over zijn loopbaan weet te verlellen . 
,.,. 

SCHUTTER~ 
/ 



Jan Bernard Wolters, algemeen-directeur Schuttersveld : 

"Mijn vrouw schrikt nog steeds als er r 
eer1 man in regenjas voor de deur staat 

111 met een akten tas in zijn hand." 
"In mijn familie ging iedereen studeren. 

Ik dus ook. In 1970 ben Ik in Groningen 

begonnen met econometrie. Eigenlijk wilde 

ik medicijnen doen, maar dat was me wat 

te massaal. Achteraf was econometrie geen 

slechte keuze. Ik kon mijn handelstalent 

daarin mooi combineren met mijn wiskunde-

knobbel." Toch stopt Jan Bernard Wolters er al 

na twee jaar mee, om de overstap naar 

economie te maken . "Mijn ouders hadden de 

geldkraan dichtgedraaid vanwege mijn teleur

stellende studieresultaten. Ik moest dus in 

mijn eigen levensonderhoud voorzien ." Aldus 

wordt uit nood een ondernemer geboren. 

Vreemde eend 
Zijn oog valt op de markt in onroerend goed. Om 
een handel op te zetten kan hij wat geld lenen 
van familie en van de verkoper van zijn eerste 
huis. "Op de huizenmarkt was ik echt een vreem
de eend in de bijt. zo tussen al die sigarenroken
de oude mannen. Toch kon ik het meesta l goed 
met hen vinden." Zijn sociale vaardigheden 
komen van pas. "Met en kelen van hen ontstond 
een soort vader-zoonrelatie. Er waren erbij die me 
zo af en toe een handeltje toespeelden." Naast 
deze broodwinn ing en zijn studie houdt Wolters 
nog tijd over om zitting te nemen in al lerle i bestu
ren en commissies van de universiteit. "Studeren 
deed ik vooral om het papiertje binnen te ha len," 
bekent hij . 

Onafhankelijk 
Als Wolters afstudeert, in 1977, kan hij een baan 
krijgen bij Esso in Den Haag. Het bevalt hem 
maar matig . "In zo'n groot bedrijf is er voor mijn 
gevoel te veel controle op de w erknemers. Ik 
moest constant verantwoording afleggen over 
wat ik deed. Het was me ook veel te massaal. 
Dat is me in die tijd w el duidelijk geworden: ik 
moest in mijn werk onafhankeli jk kunnen zijn" 
Door toeval komt hij in contact met een gefortu
neerde belegger. Deze man geeft hem de 
opdracht om mogelijkheden voor participaties in 
Nederland te onderzoeken. Een uitgelezen kans! 
Samen met Johan Schaberg, zijn toekomstige 
zakenpartner, voert Wolters de opdracht uit. 
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"Na een tijdje kwamen we erachter dat de moge
lijkheden in Nederland niet al te dicht bezaaid 

waren. Maar wat we wel in de gaten kregen, was 
dat bedrijven niet zozeer zaten te springen om 
kapitaal, als wel om hoogwaardig management." 
Die gedachte legt in feite de basis voor de eerste 

serieuze onderneming van Wolters. "We besloten 
om in nood verkerende bedrijven aan te schrijven 
met de boodschap dat wij de boel 
wilden oplappen." De twee besluiten tot oprich
ting van een bedri1f, simpelweg Wolters Scha berg 

genaamd. Al snel volgt de overname van de 

eerste ondernemingen. 

Bloed, zweet en tranen 
De aanpak van het duo blijkt te werken. Er komt 
een derde partner bii: Jaap Rosen Jacobsen. Als 

voornaamste succesfactor van dit nieuwe werk
verband noemt Wolters de goede samenwerking 

tussen de partners. Juist vanwege de onderlinge 
karakterverschillen kunnen de heren elkaar uitste

kend aanvullen. Wolters zegt veel te hebben 

geleerd van zijn compag-

ontving." Al het verdiende geld wordt geïnves
teerd in de groei en Wolters leeft continu in schul
den. "Sinds vorig jaar zijn al mijn schulden afge

lost. Mijn vrouw schrikt nog steeds als er een 
man in regenjas voor de deur staat met een 
aktentas in zijn hand." 

Schuttersveld 
In 1985 neemt Wolters Schaberg het noodlijden
de textielbedrijf Schuttersveld over. De textiel-acti
viteiten van dit bedrijf worden volledig afge
bouwd, waarna kunststof-toeleveringsbedrijven 
worden ondergebracht bij Schuttersveld Holding. 

Zijn partner Johan Schaberg stapt in 1986 uit 
Wolters Schaberg. Hij wil van zijn verdiende geld 
gaan genieten. 

Keerpunt 
In 1991 wordt het familiebedrijf Vink door 

Schuttersveld overgenomen. Deze overname 
blijkt een gouden greep te zijn, doordat Wolters 

erin slaagt deze handelsonderneming te laten uit-

groeien tot Europees 

nons. "Schaberg was de 

keiharde onderhandelaar, 
Rosen Jacobsen de rusti-

"De sfeer en de kwaliteit van marktleider in kunststof-
fen, vooral door stapsge
wijze acquisities in vele 

landen. Ondanks de suc
cessen komt Wolters 

Schaberg in deze periode 
enkele malen negatief in 

de publiciteit. Wolters "De 

het managementteam zfjn 

ge, zelfverzekerde man die 
zo nu en dan zeer verhel

derende oplossingen aan 

kon dragen. Ik was de 
ondernemer die snel het 

doorslaggevend voor de toekomst 

van dit bedrijf En dat bereikje 

door leuke dingen te blyven te 

doen en succesvol te zyn." 

vertrouwen van mensen 
wist te winnen." Toch kent het bedrijf startproble

men, vooral door een constant gebrek aan liquide 
middelen, uiteraard veroorzaakt door expansie

drift. "Het op tijd uitbetalen van de 

salarissen heeft vaak bloed, zweet en tranen 
gekost. Dat betekende onder meer dat ik in het 
be(!· -, 1-:1ijn salaris twee à drie maanden te laat 

aantijgingen waren groten
deels onterecht. Goed, in die jaren waren de acti

viteiten van Wolters Scha berg te breed gewor

den, zodat niet alle componenten de nodige aan
dacht kregen. Daardoor werden er soms fouten 

gemaakt. Zeker na 1992 begon dat goed tot me 

door te dringen" 



Vis in het water 
Achteraf blijkt 1992 ook in andere opzichten een 
keerpunt in het ondernemerschap van Wolters te 
zijn. In dat jaar overlijdt de zittende directeur van 
Schuttersveld. Na lang wikken en wegen besluit 
Wolters hem zelf op te volgen. " Op dat moment 
was ik bezig met een studie medicijnen . Dat 
deed ik met erg veel plezier. Toch heb ik besloten 
om de directie van Schuttersveld op me te 
nemen. Al vrij snel kwam ik erachter dat het een 
goede keuze was." Wolters zegt in die tijd voor 
het eerst een emotionele bind ing met een bedrijf 
te hebben ervaren . "I k zag dit bedrijf ineens als 
mijn geesteskind. Bovendien voelde ik me als 
een vis in het water bij Schuttersveld. De activi
teiten van Wolters Scha berg gingen me steeds 
meer tegenstaan. Ik besloot het roer maar eens 
flink om te gooien en me voorlopig vooral te con
centreren op Schuttersveld." De veranderingen 
gaan vervolgens snel. Rosen Jacobsen, die de 
oude lijn wilde voortzetten, wordt uitgekocht, ter
wijl een groot aantal bedrijven wordt afgestoten 

Toekomstplannen 
Schuttersveld is inmiddels uitgegroeid tot een 
hechte eenheid, met duidelijke kernactiviteiten in 
productie en handel en een duidelijke markt. De 
gestage groei komt zowel autonoom als door 
acquisities tot stand. Volgens Wolters is het 
succes van Schuttersveld onder meer te danken 
aan het sterke team van leidinggevenden. "De 
sfeer en de kwaliteit van het managementteam 
zijn doorslaggevend voor de toekomst van dit 
bedrijf. En dat bereik je door leuke dingen te 
bli jven te doen en succesvol te zijn" Over zijn 

toekomstplannen kan hij kort zijn " Ik blijf zo lang 
mogelijk algemeen-directeur bij Schuttersveld. Ik 
ben heel gelukkig met mijn huidige bezigheden . 
Voor geen goud zou ik terug w illen naar mijn 

vroegere baan. Waarmee ik overigens niet wil 
zeggen dat ik in het verleden iets heb gedaan 
waar ik spijt van heb." 

Toeval 
Hoewel Wolters - naar eigen zeggen - niet doelbe
wust voor het ondernemerschap heeft gekozen, 
lijkt het ondernemen hem wel degelijk in het 
bloed te zitten. Vooral zijn sociale vaardigheden 
vallen daarbij op, w at hem vooral geholpen heeft 
een groot netwerk op te bouwen. " Natuurlijk, het 
is erg belangrijk in het zakendoen dat je weet bij 
wie je moet zijn',' beaamt hij. "Kies verder je 
eigen weg, maar zonder oogkleppen op te zetten ! 
Blijf goed om je heen kijken om iets op te steken 
van andere mensen. En tot slot: leer van je 
fouten ." In zijn ondernemerschap constateert 
Wolters een aanta l opvallende veranderingen ten 
opzichte van vroeger. "Zo ben ik het belang gaan 
inzien van een goede rapportage. Ooit was dat 
voor mi1 een reden om bij Esso weg te gaan, 
maar nu hecht ik er veel waarde aan. Ook merk ik 
dat het erg motiverend werkt om 'm ijn' onderne
ming op de beurs genoteerd te zien, en dat alle 
prestaties publiekelijk bekend zijn en beoordeeld 
kunnen worden." D 
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Virtueel 1 

on der. 
Door de grote sn lheid en onvoorspelbaarheid. 
waarmee marktomstaf)digheden veranderen, .. 
p/aalsen ~.tee~s _-ihe~r ondernemers vr~p~tekeit~ . 
bij het nu van· een bedrijfsplan. Voora:l jonge 
ondernemers hebben hi'erlegen veel weerstand , 
g voéd door een onzekere toekomst. 

De kracht van een bedrijfsplan h eft dus aan 
betekenis ingehoel Ondernemers kunnen daar
mee echter niet zomaar het strategisch nadenk.en 
overboord zetten. Sterker nog: vanwege de insta
biele omstandigheden i dit meer dan ooit nodig .. 

In zun artikel 'Uit~t'èlVen öf ~vo)ueren: de reso: ' ~. ·~ 
. , . n~rite ond,Îrn?~mlng· pl~a~st, ~are var'I der ;E'rve. '.~. .~ 
T de stta~êg\sç1'e keute. ~n l;)et;,11cll,t, ".'ar'~e intèr!J~ ;~t, ~->Ï, Î .._ ~ 'î 

b •drijfsontwi . el(hg. rHJ .beweert d,at ied~re i· : ., • ~ ' ~I 
r öntwikl<e!Jngsfase en spécifleke aa,npak \rraàgt. -,;; ) 'J.: 

In de groeifase moet de ondetnemihg streven naar r. / ~ 
autonomie en al h aar onderdelen zoveel .mogelijk f ~ . : , J 
Integreren. Hierme~ kan een b drijf mo elijke "!/ l 
effecten van synergie optimaal 1,1.ilbuiten. ln de .,_ J; J 

/ stagnaliefase daàrentegen kan de onderneming ~ ~ i{ 
maar beter n<iar fragmentatie streven en zich 1 
afhankelijk van derden opstellen. Hiermee ver:. t 
groot de organisatie haar kans om nieu>Are groei- ii: 

mogelijkheçieh te ontdekker." De auteur van het 
artikel constateert dat veel ondernemers in een 
nieuwe ony.rï\$:kellngsfase-van het edrijf dé ·· 
verk erde $lrategie ki,ezern 

De laatste tijd stellen steeds meer onderzoeken 
dal de strategische "keuze niet :lozéer afhankelijk 
is van de interne bedrijfsontWikkeling. maar 
veeleer van verandertngen in de bedrijfsomgeviJ)g. 
1n hun artikel 'Ondernemen zonder onderneming' 
b weren Pim Roest en Hans Strikwerda dat de 
overgang van het indt1$triële tijdperk naar bet 
informatietijdperk Jngrijpende gevolgen ll,eeft voo 
de vpr'i° vap de 0ndernenüng. In he~ verleclen 
waren p~d1ijven v~:vrg~ een ~epe,rkte 'span. of . 
conlrol' gl'!df"ongen.,o zo' veel mogelijk te integ_re- · 
ren. Geringe .spreiding·van kennis, matige com'.. , 
munlcaUemiddelen en prijsconcurrentie vereisten 
een complexe, •samengesteld organisatie:-DooP-cl 
huidige sprP.iding van kennis en de nieuwe com-



' ' " ' l ~~ ". 
f,lenry ~tiesbroügh , en David Tree teven in hun . , 
artikel"Hoe Virh10os innb'V'e en Virtuele \:>edrtjveri'i" . 
toe dat ~irtueie 0tganlsat.ies in, de, h u idige Üj çJ ' · 
grote voordelen•bieden, maar :;;telfen Cláar eégc:m- · 
qver dat b:et de indiviC;tuele orgànisatie tevens ·""· 

.. bvc;:tsbaf(Î: mà~t. Voora\. bedri)ven die Rte( b~rei~ ' 
~f ip s~a;t f-~11 2,~n.gro~e ,ris~co'S te uemeh. ~iepen . 
hiervoor te waken. Indirect verklaren" de auteurs ' 

' - ," waarom veel ondernemers pas iD een latere ·ont-
wik~eliugsfase -Virtueel gaan. · 

•" 
Gi~nni Lorenzion,i en Charles Baden-Fuller· ('Het 
cr.eêrei;i -vàn. ~erl. stratçgisch"centrum onf ·eén net~ 
~erk van1 pa.ïfu'.~r '""te bes~ren ') z~n iets 'opti,rr\isÜ
scher en steller\ dat ·e.en V'ir.tuele -Organisatie oiej'. 
per q,efmî~<vertaald i;no.et worden 9ls e~rÏ vö)ledig · 
horizont'ahl fuctionerénd néiwerk. Wil een Virtuele 
organisatie succesvol opereren. dan móet .èr een · 
' ) " -.i ... ' ~ •' ' ' • 
kernbectryrzijn da~ áls middelpunt in het,t1etwer\t 

,, fun .ti '2tteert._ D1t Jiembec;l:rij f nl,oet zorgei;i vpor eeo 
ee1:ivou dig ·en-uitvoerbaar kern concept. vogt 
Sturing è~ to;ezich t op partners-. Dit tledrijf moet , 
de benodigdê. middelen verwerven eri yersprcfülen. 
inuóvatie stimui~r.en. rtîeuwe partners seleHçren 
eniovoorf. ET is ·dus enig'e hlërÇtrchiè. Betrokken " 
, onden?emër~ :ZiJ11 ];~g-J,sseur ·<!f.gc;!regii;;seenJê. De 

·· auteurs;g~ve~: q~v1èT$e, voörbeelden "at?. '.ker!:lbedrij
.ven iO e~i;i Yi,rtuele organisav e. zoals ·Bene~oll" · 
~cDçnal'ds, . 'Nike, . Nlnte 'do, ·Sun J;!n Toyota. Obk 
e.n -el~ ,vàp··de ~n'·qï{ b,öeis; be~proken ondefneW-1n
&eq/unn~n á~s een dei:g~lîjk kernbedrijf wor_den 
.a<lf1-gertterj<t .' • 1 • 

~e ~a.U~v~igh~ct 'kn. een, df ager, ~et"k~rnbed!)jf. 
is n:iet voldoende voor het s\,1.ccesvol <;>P-ereren van ,, 

een 'virtuele organisatie~ De basisc0mpone11ten 
zljil:: 9J:).èler4ng1;: afstemm ing, c,omplementartteit, 
de}er'l~.vap, qtic;ldelen om optimaal de mar.itt te kûn
nèÎï b'edien'e'n / defen van informatie, co.mmttmeht1 

. 'omd~(li-Pg Jer.frouwen en c'oöperçitje. Bèhálve' e~n ' 
regis~et.i,t ~è~ g~regisseerden 'm 'oet een' virtuelè ,. 
0r.ganisatie dus een bindingsmanager hebben - of 
wle of wat als zodanig funcliol:Îeei,t - met als taak . 
de satnenh~g tussen Çie deelnemende bedrijven 
te on~kkeletJ. en te be.waken. Regisseur ·en bln
diilgsm3./:i ~~er. '.}<unnen. één en dezelfde zijn. maar 

" daé Jioett nie '. · 
'}., ' ._.,1 \.:: 
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DTZ staat voor de Debenhwn Thorpe Zaclellwjf. een inlemationaal sa menwerkingsverband van adviseurs in 

za/cet.yk onroerend goed. Op wereldschaal is diL cle grootste _qroep in haar soort. Nationaal opereren de 

aangesloten bedrijven volledig zelfstandig onder hun eigen naan-i, maar voorafgegaan door de prej1.x 'DTZ". 

Zo ook in Nederland, waar D1Z Zadelholf actief is, en vemit marktleider in d e bemicldeling van 

bedr!1fsvastgoed . Juridisch bestaat het Nederlandse bedri..if uit een VOF. die samengesteld is uit een groot 

aantal BV's. 

Cor van Zadelholf (59) - mede-naamgever van de internationale organisatie - vertelt over zijn zoektocht naar 

een vak dat bij hem paste. Hij lij/et zijn geluk te hebben gevonden in de makelaardij . Ook na al die jaren kan 

hij er nog altijd vol vuur over praten. "Wat is de makelaardij toch een prachtig vak!" Het heeft hem dan ook 

geen windeieren gelegd. Volgens hemzelf is dat vooral te danken aan het plezier dat hij in zijn w erk heeft. 

Eind jaren zestig begonnen, maakte zijn bedri..if een snelle groei door. Daarbij lij/et hij nauwelijks tegenslagen 

te hebben ontmoet. Dit alles resulteerde in een samenwerking die Van Zadelholf verhief tot 'global p layer'. 

Het verhaal van een man die zijn hart verpandde aan commercieel onroerend goed. 

Zadelhoff 
,\b ~·d.1,u ~ L'U T:ixai1._·w.~ (_) l~ . 

lnll.:lll.1tion.1l ?rop\..'.~\ 1 \:h ·q_·,, 



Cor van Zadelhoff, oprichter van DTZ Zadelhoff: 

"Aftellen tot het eind van je dienst
verband ... dat is toch verschrikkelijk? 
Cor van Zadelhoff, geboren in 1938, groeit op 

in de kleine dorpsgemeenschap van 

Ouderkerk aan de Amstel, onder de rook van 

Amsterdam. Als lid van een boerenfamilie is 

het bijna vanzelfsprekend dat ook hij boer zal 

worden. Zonder bewust te kiezen gaat hij dus 

naar de landbouwschool. Maar als hij deze 

opleiding heeft doorlopen, besluit hij niet zon-

der meer in de voetsporen van zijn vader te 

zullen treden. Eerst wil hij wat van de wereld 

zien en een paar andere beroepen 

proberen. Nu, bijna veertig jaar later, heeft hij 

daar bepaald geen spijt van. Het vak dat hij 

heeft gevonden, blijft hem fascineren. "Een 

van de belangrijke dingen in dit leven is om 

tussen je twintigste en je dertigste te zoeken 

naar een beroep dat echt bij je past. Tenslotte 

vul je je dagen voor een groot deel met 

werken. En zoeken doe je niet door middel 

van een beroepskeuzetest, maar gewoon door 

de dingen te doen die je wel wat 

lijken." Hij zou het iedereen op het hart willen 

drukken: "Als je weet uit te vinden waar je 

goed in bent en wat je echt leuk vindt, word 

je vanzelf succesvol." 

Twaalf ambachten, dertien ongelukken 
Van Zadelhotf w eet w aar hij over praat. Voordat 
hij uiteindelijk in de makelaardi j terecht komt, 
heeft hij een w eg afgelegd van twaalf ambachten 
en dertien ongelukken. Hij probeert een keur aan 
baantjes voordat hij op iets stu it w at hem echt 
bevalt. Voor drie maanden loopt hij met een die
renarts mee, alleen maar om erachter te komen 
dat hij daarvoor niet in de wieg is gelegd . Hij 
probeert het een tijd je als reisleider, hij verkoopt 
deur-aan-deur schoensmeer. Voor al deze werk· 
zaamheden is hij moeilijk warm te kri jgen. Hij 
weet maar één ding: hij w il onafhankelijk zijn . 

Een mooie vrouw 
" Na van alles en nog wat gedaan te hebben, 
kwam ik bij iemand in dienst om veevoer te 
slijten. In dat bedrijf w ilde ik w el hogerop. Toen ik 
er na twee jaar hard werken achter kwam dat dat 
helemaal niet mogelijk w as, ondanks eerdere toe
zeggingen, pakte ik meteen mi1n biezen." Met 
w at van zijn spaargeld koopt hij een nieuw pak en 
een auto: op zoek naar nieuw geluk. Dat laat niet 
lang op zich w achten. " Ik reed naar het tanksta
tion om mijn nieuw e auto vol te gooien en daar 
ontmoette ik een zeer mooie vrouw. Ze was net 
in het dorp komen wonen . Het duurde niet lang 
voordat ik ook kennis maakte met haar vader, die 
makelaar bleek te zijn Hij was net bezig met een 
opdracht om alle boerderijen in de Bijlmer op te 
kopen." Van Zadelhotf, die aan alle boeren in de 
omgeving veevoeder had verkocht en hen dus 
goed kende, ru ikt hier een nieuwe kans. Al snel 
drukken ze elkaar de hand. Dit betekent voor Van 
Zadelhotf. die intussen bezig is met een avond
studie economie, een debuut in het makelaars
vak. 71 
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"De ene week aan een boer veevoeder verkopen 
en de volgende week onderhandelen over de aan
koop van zijn boerderij; dat was nog eens een 
imago-promotie!" 

De boer op 
Het lijkt erop dat de jonge Van Zadelhoff hiermee 
zijn draai heeft gevonden Hij heeft plezier in het 
werk en het levert hem goede verdiensten op in 
de vorm van commissie . Hij houdt genoeg tijd 
over voor zijn avondstudie die hij op z'n 30e vol
tooit . Maar hij is nog steeds w erknemer, dus niet 
onafhankelijk . Dat moment 

eerste makelaar met een landelijke dekking. Zijn 
bedrijf maakt naam als Drs. C. van Zadelhoff 
Makelaars. w aarmee hij zich als academicus 
duidelijk onderscheidt in de markt Te duchten 
concurrentie is voor Van Zadelhoff voornamelijk 
afkomstig uit het buitenland, w aarbij vooral valt 
te denken aan Engeland . 

Neusje van de zalm 
Voor de uitbreiding van zijn bedrijf heeft Van 
Zadelhoff veel nieuw personeel nodig . En daarbij 
neemt hi1 geen genoegen met de eerste de 

beste man of vrouw die 
w ordt ingeluid door een 
meningsverschil met de 
baas. Voor hem het sein 
om te vertrekken. Deze 
keer niet om verder te zoe
ken naar een vak. maar om 
voor zichzelf te beginnen . 
In die tijd is de exclusieve 
bemiddeling in bedrijfspan-

"Liefst had ik kinderen van zich meldt In iedere regio 
wil hij het neusje van de 
zalm. "Bij wijze van sollici
tatieprocedure nam ik een 
kandidaat drie dagen mee 
op stap, puur om te kijken 
of het klikte en hoe de 
nieuweling het uithield. 

middenstanders, die net als ikzelf 

in een ondernemend gezin waren 

grootgebracht. Zulke mensen 

weten tenslotte wat het is om een 

gulden te verdienen. " 

den nog vrijwel onontgonnen in de wereld van de 
makelaardij . Van Zadelhoff besluit hier zijn kansen 
waar te nemen . Hij gaat zelf de boer op en biedt 
zich aan bij grote bedrijven als hun makelaar in 
onroerende goed. Al snel zal blijken dat hij een 
gat in de markt heeft aangeboord . Zijn eerste 
klant is Blauwhoed . Dit bedrijf had samen met 
Shell Pensioenfonds de zogenaamde 
Blauwfondsen die belegden in commercieel 
onroerenci goed. 

Snelle groei 
De economische situatie is in zijn voordeel . Het tij 
zit duidelijk mee. Meer en meer bedr ijven gaan in 
die ti1d over to t het huren van bedri jfspanden in 
plaats van kopen. Ook beleggers raken steeds 
meer ge1nteresseerd in commercieel vastgoed . 
Binnen drie jaar bestrijkt Van Zadelhoff met zijn 
onderneming het hele land . Daarmee is hij de 

Liefst had ik kinderen van 
middenstanders, die net als ikzelf in een onderne
mend gezin waren grootgebracht. Zulke mensen 
weten tenslotte wat het is om een gulden te ver
dienen." Ook nu nog wil hij vooral mensen met 
een dergelijke achtergrond . "Iemand die bij ons 
op het kantoor wil komen. moet zowel een goede 
manager zijn als een deskundige makelaar. Die 
twee kwaliteiten zi jn niet altijd met elkaar 
verenigd in één persoon. Eerlijk gezegd ben ikzelf 
bijvoorbeeld een minder goede manager." Verder 
heeft Van Zadelhoff - naar eigen zeggen - in de 
loop der tijd geen bijzondere eigenschappen hoe
ven aan of af te leren . " Je moet jezelf niet probe
ren te veranderen, behalve als je w eet dat je echt 
slechte eigenschappen hebt Zo ben ikzelf 
misschien w at slordig , maar daar staat w eer 
tegenover dat 1k in het bez it ben van een ijzeren 
zelfdiscipline . Het stipt nakomen van afspraken 
vind ik van levensbelang ... 



Partners in het buitenland 
Van Zadelhotf heelt een eigen visie op bedrijfs
huisvesting: "Als je je op je werkplek senang 
voelt, produceer je al snel 5 procent meer. Met 
andere woorden: het loont om te investeren in de 
huisvesting van je bedrijf." De explosieve groei 
van Van Zadelhotf Makelaars zal uiteindelijk leiden 
tot een uitbreiding van de activiteiten naar het 
buitenland. "In Duitsland kenden ze het vak nog 
niet zoals w ij dat uitvoerden, dus hebben we daar 
een netwerk van kantoren opgezet naar 
Nederlands model. In Engeland heb ik met 
Debenham Thorpe, de grote speler in die markt, 
een samenwerkingsovereenkomst kunnen afslui
ten." Samen met Debenham Thorpe zoekt Van 
Zadelhotf in andere landen naar bedri1ven die 
dezelfde filosofie en kwaliteitsnormen hanteren, 
om deze op te nemen in de groep Debenham 
Thorpe Zadelhotf, kortweg DTZ. De betreffende 
bedrijven kunnen daarbij wel hun eigen naam blij
ven voeren. 

Oost-Europa 
Van Zadelhotf is de laatste jaren intensief betrok
ken bij een DTZ-kantorennet in Oost-Europa met 
vestigingen in Boedapest, Moskou, Sint
Petersburg, Kiev, Praag en Warschau . Het blijft 
niet alleen bij bemiddelingsactiviteiten; Van 
Zadelhotf stimuleert ook de broodnodige investe
ringen in onroerend goed. Het zijn vooral de parti
culieren die hij meekri1gt, maar hij verwacht dat 
er binnen vijf jaar institutionele beleggers zullen 
zijn die een speciaal onroerendgoedfonds voor 
Oost-Europa zullen opzetten. 

Het geheim 
"Waaraan ik het succes van mijn onderneming te 
danken heb? Ja, toch wel aan het feit dat ik op 
het juiste moment een tamelijk nieuwe markt kon 
aanboren." Daarnaast noemt hij zijn aanpak bij de 
uitbreiding van het bedrijf : hij zette in iedere regio 

mensen aan het werk, afkomstig uit die regio, die 
goed op de hoogte waren van de situatie ter plek
ke. Eén ding wil hij tot slot niet over het hoofd 
zien: "Je moet altijd een dosis geluk hebben." 
Van Zadelhotf is positief over de toekomst van 
DTZ Zadelhotf: "We blijven groeien Dat komt 
deels door de verbreding van ons 
dienstenpakket, deels door verdieping ." 
Voorlopig ziet hij nog geen enkele reden om zijn 
werk neer te leggen. Hij heelt er te veel plezier 
in. "Het moet toch verschrikkelijk zijn als je zit af 
te tellen tot het einde van je dienstverband! " 
Nogmaals benadrukt hij hoe belangrijk het is om 
van je vak te houden. "Dan word je nooit moe en 
hoef je nooit met tegenzin te werken. Het gaat 
dan vanzelf." D 
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