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creëer
“entHousiasme
op basis van

emotie”

CrowdfundIng Is hot

Ondernemend?
Gezellig?
nd?

Cultuurminne

Sportief?
Breda, groen en historisch, modern en Bourgondisch.
Snel en goed bereikbaar met auto en trein. Om te wonen,

“inDenken
anDere

”

oplossingen
slIm vestIgen

werken, winkelen, sporten, ondernemen en studeren.
Levendig, vol erfgoed, creativiteit en beeldcultuur.
Breda, een stad waar veel te beleven is!

“Het is niet
allemaal

rozengeur

en manescHijn”

Breda, ook jouw stad!
www.breda.nl

www.viabreda.nl

www.breda-museum.org

www.vvvbreda.nl

www.motimuseum.nl

starten Is hard werken

in drie
maanden
je naam op
de kaart?
think online with no tomato

Heel de wereld laten weten dat je bestaat? Waarom
zou je, als je Coca-Cola (nog) niet bent? Dan
is het veel slimmer om te investeren in goede
naamsbekendheid in de regio waar je actief
bent. Met display advertising - een van de meest
effectieve online marketing kanalen - kan dat. Snel,
betaalbaar én ook nog eens op landelijke topsites
als nu.nl, buienradar en alle grote dagbladen.

Met opvallende banners met je naam, logo en een
sterke boodschap zet je ook jouw bedrijf binnen
drie maanden op de regionale kaart. En adverteer je
precies daar waar je doelgroep zich bevindt. Maar
dan wel mooi midden tussen de grote merken…
Meer weten over je online mogelijkheden? Kijk
meteen even naar onze superdeals voor Business
Coach Breda op thinkonlinewithnotomato.nl/bcb

www.thinkonlinewithnotomato.nl

“Middelpunt”
Business Coach Breda in cijfers
Totaal intakegesprekken
Totaal screeningsgesprekken
Loketgesprek starters
Loketgesprek bestaande ondernemers
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Hand

wEthoudEr BoB BErgkamp
ondEr dE indruk van
BusinEss coach BrEda
Overal in de stad kom je ze tegen: Bredanaars die met hulp van Business Coach
Breda een eigen bedrijf zijn gestart.
Ongeveer 500 mensen hebben...
lees meer op pagina 8

8

Farid, Hans en Freek zijn Business
Coaches. Logisch dat ze graag...
lees meer op pagina 22

coVer

Joran van Dalsum, eigenaar van Fit20 in Breda,
zie je terug op pagina 38 in een inspirerend artikel
over financiering middels crowdfunding.

16

BusinEss coachEs
ziEn EnormE divErsitEit aan
niEuwE ondErnEmingEn

“Vertrouwen

“Verder
kijken dan je

porteMonnee

dik is”

Er is mEEr dan allEEn dE kalE winstcijfErs

Ondernemen stond lange tijd gelijk aan veel
geld verdienen. Maar vooral de laatste jaren is er
meer... lees meer op pagina 24

is al Veel

waard
Voor een

“Het is niet

starter”

alleMaal

De resultaten van Business Coach Breda
zijn zo ver boven verwachting dat zelfs de
coaches er beduusd van zijn. Het zijn niet
alleen de...... lees meer op pagina 16

15
4

Handig
in Het Handje
Smartphones hebben voor ondernemers een hoop voordelen.
Buiten het bellen, sms’en, appen, e-mailen en het bijhouden van
de agenda, bieden ze... lees meer op pagina 15

24

rozengeur
en ManescHijn”

28

De start van een onDerneming
betekent vaak harD werken en
veel onzekerheiD

Het project Business Coach Breda heeft tot de start
van vele mooie ondernemingen geleid. Toch gaan
achter de... lees meer op pagina 28

5

35

“zit
waar
je Met je
zaak?”

lees’t,
l

weet’t!

volg jE hart En laat
andErEn jou volgEn

“Achteraf… is het rustig wonen.” Ja, achteraf kun je inderdaad gemakkelijk zeggen
waar het... lees meer op pagina 44

Van een goed boek word je altijd wijzer. BCB maga
magazine heeft voor jou... lees meer op pagina 35

38

wat Had je

gedacHt?

gEld halEn Bij hEEl vEEl
klEinE BankjEs

Voordat je start weet je
veel, niets, een beetje, alles,
twijfel je, ben je overmoedig,
voorzichtig of... lees meer op
pagina 48

“creëer
entHousiasMe
op basis Van

44

eMotie”
De tijd dat je als startend ondernemer even bij de
bank naar binnen liep en met een financiering op zak
buiten kwam, ligt al wel een tijdje achter ons. Maar
hé, Nederland telt ook... lees meer op pagina 38

37

de 7 Meest
geMaakte
Verkoop-

blunders
Verkoopblunders overkomen
iedereen. In de trainingen en...
lees meer op pagina 37

54
denken in

43
zelf

gescHoten
Een selectie uit de selfies met glimlach
die ondernemers... zie meer op pagina 43

66

48

andere
oplossingen

53

niEuwE tijdEn En niEuwE klantwEnsEn
vragEn om EEn innovatiEvE aanpak
in BEdrijfshuisvEsting

Door de crisis en de opkomst van het winkelen
op internet ontstond veel leegstand in de binnensteden. Maar zoals... lees meer op pagina 54

geopend
Openingen moeten op de foto
en... zie meer op pagina 53
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wEthoudEr BoB BErgkamp
ondEr dE indruk van
BusinEss coach BrEda
8

Tekst: Orkun Akinci, Fotografie: Aad Meijer TKST & BLD en Fotografie: Perry Roovers (pag 10 en 13)
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ovEral in dE stad kom jE zE tEgEn: BrEdanaars diE
mEt hulp van BusinEss coach BrEda EEn EigEn
BEdrijf zijn gEstart. ongEvEEr 500 mEnsEn hEBBEn
gEEn wErkgEvEr of uitkEringsinstantiE mEEr nodig
om in hun EigEn inkomEn tE voorziEn. EEn prachtig
rEsultaat, vindt wEthoudEr BoB BErgkamp
(arBEidsmarkt En EconomischE zakEn). “Er zit zo
vEEl talEnt in mEnsEn. als zE in hun EigEn kracht
gElovEn, ontstaan dE mEEst crEatiEvE idEEën.”
In de Boschstraat is dit jaar een nieuw
eettentje geopend. Grote groene letters
lokken de hongerige consument naar
Emirdag Köftecisi. De eigenaar houdt
van tegenstellingen en serveert traditionele Turkse (vlees)gerechten in een trendy omgeving. Tijdens een werkbezoek in
september raakte wethouder Bergkamp
met hem in gesprek. “Refik had een uitkering en wilde niet achterover gaan hangen. Samen met zijn familie is hij de zaak
begonnen om voor hun eigen toekomst
te zorgen. Hij doet dat ook als voorbeeld
naar zijn kinderen toe. Nou, dat vind ik
dus een goede instelling.”
Het is dit soort mensen waarvoor het
project Business Coach Breda drie jaar
geleden werd opgezet. Veel mensen heb-

de starters er binnen een paar jaar mee.
Ook geven de starters aan een goede omzetontwikkeling te zien en zichzelf een
betere ondernemer te vinden. De Business Coaches helpen en denken blijkbaar
enorm goed mee en dat vertaalt zich in
duurzaam ondernemerschap.”

Nieuwe concepten

De diversiteit in starters is enorm. Bijna
de helft komt uit een uitkeringssituatie.
Sommigen van hen hadden altijd al de
drive om ondernemer te worden en grijpen de situatie aan, voor anderen is het
meer een gedwongen keuze. De andere
helft komt uit loondienst, van school
of had al een onderneming. Bergkamp:
“Het zijn stromingen die er met een totaal andere insteek aan beginnen, maar ze

ik vind hEt fascinErEnd
om tE ziEn dat mEnsEn totaal
niEuwE concEptEn BEdEnkEn
ben het in zich om een eigen onderneming te starten. Alleen hebben sommigen een extra zetje nodig om hun twijfel
te overwinnen of gewoon hulp bij praktische zaken. In de tussenliggende tijd
hebben de Business Coaches ongeveer
duizend potentiële starters op bezoek
gehad. “Ze hebben hen een kritische
spiegel voorgehouden”, zegt Bergkamp.
“Ongeveer 500 zijn daadwerkelijk voor
zichzelf begonnen. En weet je wat mij zo
blij maakt? Het hoge slagingspercentage.
96 Procent is nog steeds actief, dat is gigantisch. Landelijk stopt een derde van
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In de Boschstraat is op 5 september 2014 de
nieuwe eetzaak van Refik Ibis, Emirdag Köftecisi geopend.

kunnen even gedreven zijn. Ik vind het
fascinerend om te zien dat mensen totaal nieuwe concepten bedenken. Laatst
kwam ik een mevrouw tegen, Gwen Peters, die identieke shirts en rompertjes
ontwerpt voor moeder en baby. Haar
bedrijf heet Mama Wear en de producten liggen inmiddels in winkels door
heel Nederland en zelfs België. Ook was
ik pas bij de Nieuwe Winkel, waar in de
winkel schapruimte wordt aangeboden
aan creatieve makers. Geweldig concept.
Voor dit soort succesformules kan ik veel
waardering opbrengen.”

Zeker in economisch moeilijkere tijden
is ondernemingszin een welkome eigenschap. Veel mensen verkeren in onzekerheid over hun baan, terwijl ander werk
niet voor het oprapen ligt. Bergkamp
memoreert aan de sluiting van sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op
Zoom. “Er wordt minder gerookt, dus
verdwijnt de werkgelegenheid. Soms
op grote schaal. Dat doet aan de ene
kant zeer. Maar je ziet ook meteen de
dynamiek van de economie: er ontstaat
nieuw ondernemerschap. Zulke ontwikkelingen geven mij vertrouwen in de
toekomst.”

Heuvel 100

Bergkamp kan zich nog goed herinneren
hoe het coachen van starters ooit begon
als initiatief in Heuvel. Om de wijk te
maken tot wat die nu geworden is, stopte
de gemeente de afgelopen tien jaar veel
energie in de herstructurering. Dat gebeurde onder andere met ‘Heuvel 100’,
waar starters onder begeleiding van een
coach onderdak vonden in een voormalig
schoolgebouw aan de Dr. Struyckenstraat.
“Die locatie bestaat niet meer, maar veel
ondernemers van toen zijn elders doorgegaan. Dat moet ook, als starter moet je
na enige tijd doorstromen. Het principe
van Heuvel 100 hanteren we trouwens
nog steeds. Binnen het project Business
Coach Breda moedigden we nieuwe huisvestingsvormen aan. Leegstaande panden
kunnen prima worden gebruikt als locatie
voor startende ondernemers. Zo heeft de
gemeente een leegstaand schoolgebouw
aan de Oranjeboomstraat omgevormd
tot Incubator, een broedplaats voor
starters. Ook moedigen we eigenaren
van leegstaande winkels aan om er een
andere ruimte van te maken. Hub88 in
de Boschstraat vind ik daar een prachtig
voorbeeld van. Voor pandeigenaren kan
het een mooie tijdelijke oplossing zijn. Ze
ontvangen minder huur, maar dat is altijd
beter dan leegstand. Zo maken ze van de
nood een deugd.”

Financiële
voordelen
Dat zo veel mensen via Business Coach
Breda als zelfstandig ondernemer zijn gestart, heeft veel voordelen. Ook financiele, erkent Bergkamp. Uit een evaluatie
uit 2013 bleek dat de starters samen
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West-Brabant
West-Brabant
logistieke
hotspot!
topregio

ook nog eens voor 200 extra arbeidsplaatsen zorgden, doordat ze geen zzp’er
meer waren en personeel in dienst hadden genomen. Van alle werkenden had
een behoorlijk deel anders in de WW
of de bijstand gezeten. “De kosten van
de Business Coach varieerden van 400
tot 700 euro per deelnemer. Een uitkeringsgerechtigde kost de gemeenschap
veel geld. Voor iemand uit de bijstand
is dat bijvoorbeeld 16.000 euro per jaar.
Dan kun je zeggen dat het project de
investering ruim heeft terugverdiend.
De exacte winst is natuurlijk niet uit te
rekenen, omdat we niet weten hoe lang
iemand in een uitkeringssituatie zou
zijn gebleven. En sommigen waren misschien zonder Business Coach ook wel
een eigen bedrijf begonnen. Maar los
van het financiële, vind ik de persoonlijke ontwikkeling van deze mensen zeker zo waardevol. Ze draaien weer volop
mee in de samenleving, daar gaat het
vooral om. Het geloof in eigen kracht is
iets heel positiefs.”

Elke euro telt

Toch zijn de kale cijfers indrukwekkend.
Op een totaal aantal uitkeringsgerechtigden van ruim 10.000 in Breda (bijna gelijk verdeeld over bijstandsgerechtigden
en WW’ers) betekent het dat Business
Coach Breda relatief veel mensen aan het
werk heeft geholpen. Bergkamp: “Sommigen gebruiken hun uitkering de eerste
periode als opstart, ook prima. Daar bestaat een regeling voor. Als je vanuit je
talent vertrekt en naar mogelijkheden
zoekt om er iets mee te doen, kun je een
eind komen op de arbeidsmarkt. In Geeren-Zuid zijn in het buurthuis coöperaties ontstaan van mannen en vrouwen
die samen ondernemen. Ze runnen een
cateringbedrijf en hebben een atelier. Ze
halen er geen volledig inkomen uit. Maar
wat ze verdienen, wordt verrekend met
hun uitkering. Een uitstekend idee, want
ik ben blij met elke euro die mensen zelf
verdienen.”

West-Brabant is de ideale vestigingsplaats, van éénmanszaak tot multinational.
Uitstekend bereikbaar en gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen. Een breed aanbod
geschikte vestigingslocaties. Wij helpen u bij het nemen van gefundeerde beslissingen.

BEL GRATIS: 0900 - 6000 600

Kritische selectie

Dat 96 procent van de starters nog steeds
actief is, zegt ook iets over de selectie aan
de voorkant. Hoewel de Business Coaches niemand tegenhouden, hebben ze
wel mensen nadrukkelijk afgeraden om
een bedrijf te beginnen. Een op de drie
ideeën strandde daardoor al na het eerste

gesprek, omdat het plan niet levensvatbaar was of de persoon in kwestie geen
geschikte ondernemer bleek. Bergkamp:
“Ook met de juiste hulp geloof ik niet
dat het ondernemerschap voor iedereen
is weggelegd. Het is goed om mensen
voor teleurstellingen te behoeden, want
je kunt er erg ongelukkig van worden als
het niet lukt. Je moet er redelijk zeker
van zijn dat je echt een goed idee hebt,
anders slaag je niet. De Business Coaches
zijn daar terecht kritisch in. Als ze iemand helpen, ligt er een goed doordacht
plan en bekijken ze samen met de ondernemer wat er moet gebeuren.”

Voortzetting

Vanwege de successen en het beleid van
de huidige coalitie, waarbij werkgelegenheid een van de speerpunten is, heeft
de gemeente besloten om het afgeronde
project Business Coach Breda voort te
zetten. Er blijven coaches actief die hun
standplaats hebben in Incubator Breda,
de broedplaats voor startende ondernemers aan de Oranjeboomstraat. “Met het
college hebben we afgesproken om structureel 200.000 euro vrij te maken voor
het ondersteunen en huisvesten van ondernemers. We gaan dus absoluut door.
Breda is een ondernemersstad. Naast
Business Coach Breda geven we dat invulling met bijvoorbeeld het ondernemersloket, BrIM en onze meedenkende
houding bij vergunningaanvragen. Daarnaast start ik dit voorjaar een spreekuur
voor ondernemers.”
Bergkamp constateert dat de gemeente
niet alleen staat in het stimuleren van
ondernemerschap. “Ook in het onderwijs komt er steeds meer aandacht voor.
Bij veel mensen wordt daar al de kiem
gelegd. Leren en werken worden gecombineerd, dat werkt stimulerend. Neem
nu de afgestudeerden van Sint Joost, van
hen komt bijna niemand in loondienst.
Ondernemerschap wordt als vak steeds
vaker onderdeel van het vaste curriculum, een prima ontwikkeling. We hebben het liefste dat niet alles van de overheid hoeft te komen. Maar waar nodig,
steken we een handje toe. Met Business
Coach Breda hebben we met beperkte
middelen veel bereikt. Maar ik realiseer
me ook dat het alleen is gelukt doordat
zo veel mensen bereid waren hun eigen
dromen na te streven. Dat maakt mij
trots als wethouder.”
Veel succes betekent ook veel bloemen.

MAAK ‘T IN WEST-BRABANT!

NV REWIN West-Brabant | Postbus 3182 | 4800 DD Breda | www.rewin.nl
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Handig
in Het Handje

Superhandig, want je hoeft nooit meer in spiegelbeeld voor de spiegel te staan prutsen.
Of tijdens de ochtendlijke haast vrouwlief
in te schakelen. Of dat gekreukte en verdraaide exemplaar, dat al jaren voorgeknoopt aan een knaapje hangt, weer om de
nek te schuiven.

dE niEuwstE apps om hEt (zakEn)lEvEn EEn stuk prEttigEr tE makEn Zie jij ook door de enorme berg

‘Van
projectmanager
naar eigenaar
saladebar’
Financiering om te starten
Gertjan maakte een belangrijke stap in zijn leven door zijn baan op te zeggen en te
gaan ondernemen. Hij opende een kleine hotspot ‘Bos’, waar je terecht kunt voor heerlijke sappen, salades en soepen. “Het ondernemen geeft me rust en het enthousiasme
van klanten geeft een enorme kick. Via Qredits heb ik de financiering kunnen regelen
en kon ik van start. De persoonlijke benadering van de bedrijfsadviseur gaf me een
goed gevoel. Ze denken echt met je mee.”

Qredits helpt je verder
Qredits is erop gericht om dromen van ondernemers mogelijk te maken. Vertrouwend
op de kracht van het ondernemerschap, de kracht van een goed idee.
Ben jij ondernemer? Word jij ondernemer? Overweeg je te ondernemen? Ga dan naar
www.qredits.nl voor een zakelijk krediet en de nodige begeleiding bij het werkelijk
waar maken van je droom. Kijk wat we samen kunnen bereiken.
Wij zijn er helemaal klaar voor!

Bel 0900-Qredits / 0900-7733487 (€ 0,55 per gesprek) • Postbus 302 • 7600 AH Almelo

www.qredits.nl

Smartphones hebben voor ondernemers een
hoop voordelen. Buiten het bellen, sms’en, appen, e-mailen en het bijhouden van de agenda,
bieden ze ook de mogelijkheid tot het installeren van apps. Nee, niet om spelletjes te spelen
onder werktijd. Ze maken het dagelijkse leven
als ondernemer prettiger. Van hulp bij het knopen van je stropdas tot het opslaan van visitekaartjes: deze apps wil je echt hebben!

Even naar een klant of leverancier en geen kleingeld op zak?
Een van de bekendste parkeerapps is die van
Parkmobile. De app is al een tijdje beschikbaar
in de app store en werd door tv-programma
Kassa uitgeroepen tot de beste en voordeligste
in zijn klasse. Na gratis registratie kun je vanuit
de app je kenteken en parkeerzone opgeven en
de parkeertijd starten. Met een druk op de knop
start en stop je de meter; het is dus niet nodig
om terug naar de parkeerautomaat te lopen om
er extra geld in te gooien. Je betaalt achteraf,
hebt snel inzicht in je parkeerkosten en kunt op
een kaartje zien in welke zone of garage je het
goedkoopst uit bent.

Onderweg naar een volgende
afspraak in de auto een berichtje
sturen zonder ondersteboven in
de berm te eindigen?
Met de app Dragon Dictation kan dat. Zonder een gevaar in het verkeer te worden, kun je
onderweg je e-mails beantwoorden, een Facebookbericht of tweet plaatsen, of wat dan ook.
Je hoeft alleen maar hardop tegen je telefoon
of iPad te praten. Op het beeldscherm verschijnt razendsnel wat je zegt. Aan het einde
van een zin zeg je ‘punt’ en er verschijnt een
punt. Wil je een komma of een vraagteken?
Je hoeft het maar te zeggen. Moet de e-mail
naar Jan Janssen? Vertel je mobiele apparaat
dat de e-mail naar die specifieke persoon in je
adresboek moet en hij doet het voor je. Wil je
in plaats van een e-mail liever een bericht op
Facebook of Twitter plaatsen? Gewoon zeggen.
De spraakherkenningssoftware van Dragon
kan in het begin wat moeite hebben met je

tongval, maar leert je stem gaandeweg steeds
beter verstaan.

Snel een kopietje maken, maar
geen kopieerapparaat of scanner
bij de hand?
Waarvan heeft de gemiddelde ondernemer van
nu géén kopietje nodig? Bonnetjes, legitimatiebewijzen, zomaar een pagina uit een boek,
een foto, een post-it die niet vergeten mag
worden, noem maar op. Een kopieerapparaat
is meestal niet in de buurt, maar dankzij de
app Genius Scan heb je alleen je smartphone
nodig. Je maakt een foto met je telefoon: van
de brief die je moet bewaren, het bonnetje van
de koffie onderweg of een krantenartikel. Genius Scan zet de foto direct om in een handig
pdf-formaat en mailt het document desgewenst direct naar jouw mailbox, GoogleDocs,
Dropbox of Evernote. Ofwel, je
raakt het dus nooit meer kwijt.

visitekaartjes niet meer hoe je
zelf heet?

Na elke borrel of netwerkbijeenkomst komen
er weer een paar bij. Steeds meer visitekaartjes
slingeren rond op je kantoor, en dat tijdens je
voornemen om er een schoon bureau op na te
houden. ScanBizCards is een oplossing die
uitblinkt in technisch vernuft. Je maakt een
foto van een willekeurig visitekaartje en de app
schrijft alle belangrijke gegevens (naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer(s), mailadres) in
het adresboek van jouw smartphone. Desgewenst legt de app direct contact met LinkedIn,
Facebook, Outlook of elk ander adressenbestand op je toestel. Het is elke keer weer verbazingwekkend dat de app zelfs alle gegevens van
de meest creatief vormgegeven visitekaartjes
weet op te slaan. De kaartjes kunnen dus snel
bij het oud papier.

Lastig om even snel die
stropdas te strikken?
Een hebbe-app voor de mannelijke ondernemers. Althans, zij
zullen er meer gebruik van maken
dan de dames. TieRight is een
app die helpt bij het strikken
van een stropdas of vlinderstrik. Van de Windsor
tot de four-in-handknoop, de TieRight app kent
ze allemaal en
helpt je vanuit
de positie
van de
strikker.
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BusinEss coachEs ziEn
EnormE divErsitEit aan
niEuwE ondErnEmingEn

Tekst: Orkun Akinci, Fotografie: Kees Bennema

“Vertrouwen
is al Veel

waard
Voor een
starter”
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tachtig gastouders bij haar netwerk aangesloten. Het lijkt erop dat ze
strategisch gezien goed heeft gekozen.”
Hans: “Twijfel is iets wat ik ook tegenkom. Als een coach dan zijn
vertrouwen uitspreekt, is dat veel waard. Starters hebben bevestiging
nodig. Ik begeleid iemand die heel lang in loondienst heeft gewerkt
en zich afvroeg of hij wel een goede ondernemer was. Hij had ook
nog eens een uitdagend concept bedacht, want hij ruimt huizen op
van mensen die zijn overleden of naar een ouderenvoorziening verhuizen. Daar is best een markt voor, maar er zijn genoeg voorbeelden
van mensen bij wie een soortgelijk plan is mislukt. Nadat hij genoeg
vertrouwen had, en zich grondig had voorbereid, is hij gestart. Een half
jaar later heeft hij nog niet de omzet die hij nodig heeft -dat kan ook
niet- maar het gaat wel goed. Vind ik mooi om te zien.”
Farid: “Veel ondernemers hebben moeite hun product onderscheidend in de markt te zetten. Ik ben voor de ‘blue ocean strategie’. Als je
je op alle mogelijke klanten richt, krijg je een rode oceaan van bloed.
Al je concurrenten doen hetzelfde, je ontketent een prijzenoorlog en
bedrijven vallen om. Wie zich specialiseert in een niche, wordt een
grote vis in een kleine oceaan. Hij is daarin de baas, want consumenten zoeken de beste in een vakgebied. Daarnaast kijken we natuurlijk
kritisch naar verdienmodellen. Want een goed idee leidt nog niet altijd
tot een florerend bedrijf.”

een lening aangaan en dan kijken of het uitgedachte concept werkt.
Het moet andersom. En groot denken is goed, maar vaak is het beter
om klein te beginnen.”
Freek: “Het lastige is dat niemand op school leert wat ondernemen
inhoudt. Het aantal werkzoekenden is aanzienlijk, mensen moeten
op een of andere manier voor zichzelf gaan zorgen. Maar een eigen
onderneming beginnen, is niet iets wat tijdens de opleiding is behandeld. Het is lastig, al heb je er ook natuurtalenten tussen. Ik sprak met
iemand die twintig jaar bij een baas had gezeten. Een goede verkoper
en dat wist hij van zichzelf. Met een kort plan kwam hij naar me toe
en legde uit hoe hij zich wilde onderscheiden. We hebben het wat
aangescherpt en hij begon. Hij verkoopt werkkleding, pennen en

Hans

Partners

dE rEsultatEn van BusinEss
coach BrEda zijn zo vEr BovEn
vErwachting dat zElfs dE coachEs Er BEduusd van zijn. hEt
zijn niEt allEEn dE cijfErs diE
indruk makEn. ook dE crEatiEvE
concEptEn sprEkEn zEEr tot dE
vErBEElding. “BrEda is Echt dE
mEEst ondErnEmEndE stad van
nEdErland gEwordEn”, zEggEn
hans van agt, farid darkaoui
En frEEk kraus.
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farid
Farid: “De doelstelling was om in drie jaar tijd 200 mensen te helpen
met het opzetten van een eigen onderneming. Dat vond ik al best
ambitieus. Ik ben 12 jaar actief in de stedelijke economie en weet
hoe de markt in elkaar steekt. Veel gemeenten investeren in de grote
economie, omdat het tot werkgelegenheid leidt. Breda bewijst met
dit project dat investeringen in kleinschalig ondernemerschap ook
lonen.”
Freek: “Door de crisis staan veel mensen voor de vraag hoe ze in
hun inkomen gaan voorzien. Vroeger werd je nog wel eens geholpen
door de overheid, maar dat is er in veel plaatsen niet meer bij. Breda
onderkent dat belang wel. Mensen kennen veel twijfels als ze overwegen een eigen bedrijf te beginnen. Dat is normaal. Ze hebben coaching en het inzicht van een ervaren ondernemer nodig om niet te
veel fouten te maken. De een is goed in verkopen, maar loopt zonder
hulp tegen belastingzaken aan. Een ander heeft alle randzaken goed
voor elkaar, maar komt niet aan omzet maken toe.”

Twijfel

Farid: “Het is onze taak om in te schatten of iemand een goede
ondernemer is en of zijn businessplan levensvatbaar is. En we geven
richting aan de plannen. Er kwam een dame bij mij die twijfelde
of ze gewichtsconsulente wilde worden of een gastouderbedrijf ging
starten. Twee totaal verschillende richtingen. Nadat we er goed over
hebben gepraat, adviseerde ik haar het tweede. Een jaar later zijn

Hans: “Gelukkig hebben we veel partners waarmee we goed samenwerken. De hele keten van ondersteuning is een van de pijlers van het
succes. Naast de sessies die wij zelf met de starters hebben, helpen studenten van Avans de ondernemers met de opzet van een administratie
of marktonderzoek. De NHTV verzorgt een basiscursus ondernemen,
de belastingdienst houdt een voorlichtingsavond. En dankzij korte lijnen kunnen we onze cliënten direct in contact brengen met de juiste
personen binnen het UWV of Sociale Zaken.”
Freek: “Je kunt niet zeggen dat een hoger opgeleide per definitie geschikter is als ondernemer. Er zijn mensen die in hun concept blijven
geloven, terwijl het echt onhaalbaar is. Ik kreeg een student tegenover
me die een tandtechnisch product wilde verkopen. Echt een mooi product, daar was niets mis mee. Maar – en misschien kwam dat wel door
zijn universitaire achtergrond – hij deed veel te ingewikkeld. Verkopen
betekent heel simpel inspelen op de behoefte van de klant. Deze jongen wilde het onnodig ingewikkeld maken. Er zat te veel franje bij,
dat zou de verkoop niet ten goede komen. Op die manier geloofde ik
er niet in, maar hij was niet te vermurwen en wilde het per se op zijn
wijze. Als Business Coach kan ik zo’n jongen dan niet helpen.”
Hans: “Het kan heel bevredigend zijn om mensen te adviseren juist
van een plan af te zien. Dat klinkt gek, maar ons werk houdt ook in
dat we starters moeten behoeden voor te hoge risico’s.”

Marktonderzoek

Farid: “Mensen willen soms snel te veel. Een ondernemer mag risico’s
nemen, maar dat moeten wel beheerste risico’s zijn. Ik begeleid iemand
die een specialistische drankenwinkel in het Ginneken wilde beginnen,
voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Dan praat je over
gigantische opstartkosten. Deze vrouw wilde ook drank aan horeca
verkopen. Ik heb geadviseerd het idee van de winkel even te parkeren
en eerst eens goed uit te zoeken of de horeca daar wel open voor staat.
Daar kun je best achter komen. Ze gaat nu met pakketten langs allerlei
zaken om te ervaren wat de reacties zijn. Dat is het meest praktische
marktonderzoek dat je kunt houden. Als ondernemer kun je niet eerst
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ander promotiemateriaal. Die markt zit behoorlijk vol, moet je weten.
Met zijn bedrijf Promotion Gifts had hij de eerste maand twaalf mille
omzet. Twaalf mille! Natuurlijk zat daar veel inkoopwaarde bij, maar
het was toch een mooie prestatie.”

Dr. Worst

Hans: “Het meest bekende voorbeeld van iemand die succesvol is
gestart, is Dr. Worst. Oftewel Jeroen de Bont. Hij heeft een hotdogkraam op de Oude Vest, op de kop van de bibliotheek. Het is echt
een apart verhaal. Jeroen was betontimmerman in de bouw. Ook hij
raakte zijn baan kwijt, maar wilde pertinent niet thuiszitten. In recordtijd hebben we zijn idee uitgewerkt. De grootste uitdaging was
de standplaats. Het gemeentelijk beleid staat een aantal vaste plaatsen
toe, waarvoor een grote wachtlijst bestaat. Nu bleek de grond waar hij
staat particulier bezit te zijn en onder bepaalde voorwaarden mocht

wiE zich spEcialisEErt
in EEn nichE, wordt
EEn grotE vis in EEn
klEinE ocEaan
hij daar gaan staan. Inmiddels sluiten de Bredanaars hem in de armen.
Zijn worsten zijn heerlijk, hij is razend populair. Voor succes moet je
knokken, is mijn persoonlijke slogan. Nou, Jeroen is een voorbeeld
van iemand die graag aanpakt.”

Betrokkenheid

Farid: “Eigenlijk bestaat het project Business Coach Breda uit drie
pijlers: een scholingsprogramma, grootschalige netwerkbijeenkomsten en persoonlijke coaching. Dat laatste is bedoeld om de juiste
strategie te bepalen en bestaat uit maximaal vier sessies. In de praktijk komt het echter voor dat ondernemers lang na de start toch
nog met vragen bij ons komen. Sjoerd Gabriel is de oprichter van
Ovenschotel & Zo. Hij had een concept bedacht dat hij vanuit
huis wilde uitrollen. Na een jaar had hij alle doelstellingen bereikt
en kon hij het niet meer alleen af. Terwijl zijn idee eigenlijk was
om alles zelf te doen. Zijn strategie werkte gewoon te goed. Ondanks dat het dan buiten ons reguliere programma om is, voel ik
me betrokken genoeg om zo iemand verder te helpen. Want Sjoerd
wist niet zo goed wat hij moest doen. Met personeel aannemen had
hij geen ervaring. De eigenaresse van Gastouderland had hetzelfde
probleem. Ze belde me op. ‘Farid, wat wordt de volgende stap?’
Dan voer je natuurlijk totaal andere gesprekken dan dat je met
starters doet.”
Freek: “Ik ben wel verrast door het enorme succes. Er zijn zo veel
mooie initiatieven ontstaan. Blijkbaar is de behoefte aan Business
Coaches enorm groot. De groei van het aantal zelfstandige ondernemers lijkt niet te stoppen. Zo bekeken, heeft de gemeente Breda in
2011 precies op het juiste moment besloten om dit project te starten.”
Farid: “Het is niet voor niets dat andere steden interesse tonen in het
concept. In Eindhoven en delen van Amsterdam is het al uitgerold.

freek

Van Panteia, het bureau dat Business Coach Breda vorig jaar evalueerde, hoorde ik dat het resultaten als in Breda nog nooit was tegengekomen. Terwijl het al jaren economisch onderzoek doet in Nederland.
Er is gewoon zo veel inventiviteit. Ik ben nu weer met iemand bezig
die een Elvis Presleyhotel wil beginnen in Breda. Deze man moeten we
nog wel leren om als ondernemer te denken, het hotel moet exploitabel worden gemaakt. Maar ook daar gaan we weer ons uiterste best
voor doen. Business Coach Breda is echt het mooiste project waarvan
ik ooit deel heb mogen uitmaken. Onze ambitie was om van Breda de
meest ondernemende stad van Nederland te maken. Ik denk dat we
daar aardig in zijn geslaagd.”
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tips
uit de
eerste Hand
farid, hans En frEEk zijn BusinEss coachEs.
logisch dat zE graag tips gEvEn. op dEzE pagina
EnkElE van dE vElE tips diE zE dagElijks
uitstortEn ovEr ondErnEmEnd BrEda

dream it,
tHinK it,
do it.

“Acquisitie is een hoofdzaak,
geen bijzaak. Reserveer daarvoor
ruimte in je agenda.”
ziE hEt falEn als markEtEEr als EEn
lEErmomEnt En niEt als tEgEnslag
Tegenslag betekent niet dat iets nooit zal lukken en dat je niets hebt bereikt. In tegendeel,
je moet het zien als leermoment en een teken
dat je geduld moet hebben. Zorg ervoor dat
je jezelf herpakt. Immers, Steve Jobs en Henry
Ford hebben ook eerst gefaald en zijn later
grote bekendheden geworden.

avans ondernemerscentrum
verbindt bedrijfsleven en onderwijs
Het Avans Ondernemerscentrum legt verbindingen.
Tussen bedrijfsleven en onderwijs. En tussen instellingen
en onderwijs.
Managers en ondernemers uit de regio kunnen terecht bij
het Avans Ondernemerscentrum. Bijvoorbeeld voor het
oplossen van vragen, begeleiding bij een innovatief idee
of voor ondersteuning bij het op de markt brengen van
nieuwe producten of diensten.

ondersteuninG oP maat
Het Avans Ondernemerscentrum ondersteunt, stimuleert en
bouwt aan structurele relaties met bedrijven in de regio. En maakt
gebruik van de beschikbare kennis binnen academies en kenniscentra van Avans Hogeschool voor het vertalen van vragen
vanuit bedrijfsleven en instellingen naar oplossingen. Bedrijven en
instellingen ontvangen begeleiding op maat. Als een project nog
niet binnen het huidige onderwijs van de academies valt, onderzoekt het Avans Ondernemerscentrum de mogelijkheid van een
programma op maat.

avans HoGescHool: de KennisPartner
Het Avans Ondernemerscentrum maakt deel uit van
Avans Hogeschool. Avans creëert kennis en verbindt mensen,
met als ambitie om dé kennispartner in de regio te zijn. Inmiddels
heeft zij een breed netwerk van partners voor kennisuitwisseling
en stage- en afstudeerplaatsen.

contact
Neem voor meer informatie contact op met:
Avans Ondernemerscentrum
Hogeschoollaan 1, Breda
088 - 525 86 51
Onderwijsboulevard 215, ‘s-Hertogenbosch
088 - 525 81 95
ondernemerscentrum@avans.nl
avansondernemerscentrum.nl

“Het gaat er niet zozeer om
wat je als zzp’er voor kennis en
vaardigheden bezit, maar wat
deze voor de doelgroep/afnemers
waard zijn.”
zorg voor voldoEndE intEractiE mEt
dE klant, waarBij positiEvE ErvaringEn kunnEn wordEn gEdEEld
Door de verhoging van de klantloyaliteit, stijgt
de klanttevredenheid. Het is dus van belang
dat je met je klant persoonlijk contact hebt,
zodat de loyaliteit naar jouw product of merk
stijgt. Uitwisseling van positieve ervaringen
via social media helpt hierbij. De ervaringen
worden opgepikt door potentiële klanten en
andere nieuwsbronnen op internet, waardoor
goed nieuws zich snel verspreidt.

avans.nl

“Zorg dat je jouw doelgroep en
haar koopgedrag beter kent dan
zij zelf doet. Investeer continu in
marktonderzoek. Succes begint
met praten met je klanten.”
koudE acquisitiE, houd hEt vol
Koude acquisitie vraagt veel doorzettings- en
incasseringsvermogen. Je mentale veerkracht
wordt op de proef gesteld. Een aanmoediging
waarmee je jezelf over een dood punt kunt tillen, is het besef dat hoe vaker je ‘nee’ hoort,
hoe dichter je bij een ‘ja’ zit.
Met andere woorden: hoe meer koude contacten je aangaat, hoe eerder de “ja” valt.

“Arrogantie is iets anders dan bewust zijn van je eigen kracht. Wees
succesvol en deel je successen.”
zakEn doEn is ook human intErEst

maak gEBruik van dE ‘waarom’-vraag

Zaken doen is mensenwerk. Menselijke relaties vormen de bouwstenen van je zakelijke
netwerk. Ben je alleen geïnteresseerd in wat
iemand zakelijk voor je kan betekenen? Heb je
op het eerste gezicht - op basis van uiterlijke
kenmerken- direct een oordeel of deze persoon
tot je ‘target-group’ behoort..... ?? Ga dit goed
na bij jezelf, want een open en oprecht geïnteresseerde houding levert op lange termijn veel
meer succes op.

Wat doe je, hoe doe je het en waarom doe je
het? Met de ‘waarom’-vraag kun je als organisatie aantonen waarom je bestaat, waar je
dit voor doet en waarom je jouw activiteiten

“Ken je concurrenten en, nog belangrijker, de alternatieven voor
jouw diensten en producten.”

“Kies voor een niche waarin je
uitblinkt en je de expert bent. Je
wint een wedstrijd op achten en
negens, niet op zesjes.”

facebook.com/ondernemerscentrum
twitter.com/Avans_AOC
youtube.com/avansaoc

ontplooit. Pas als jouw bedrijf die overtuiging weet over te brengen, zal de klant erin
geloven en ook op basis van emotie kiezen in
plaats van enkel naar prijs te kijken. Emotioneel kiezen leidt tot een betere en bewustere
keuze, die aansluit bij het geloof en de wens
van de klant.

23

Er is mEEr dan allEEn dE kalE winstcijfErs

ondErnEmEn stond
langE tijd gElijk aan vEEl
gEld vErdiEnEn. maar
vooral dE laatstE jarEn
is Er mEEr aandacht voor
sociaal ondErnEmEn. inzEt
daarBij is vooral hEt
crEërEn van waardE voor
dE maatschappij. BrEda
tElt al BEhoorlijk wat
initiatiEvEn op dit gEBiEd.
hEartful Banking En huB88
zijn daar mooiE
voorBEEldEn van.
Samenwerking en kruisbestuiving leveren mooie dingen op, zo weten Silvia van der Vaart en Danielle Visser. Zij startten in september
Hub88: een bedrijfsontmoetingsplaats voor friskijkende en dwarsdenkende zzp’ers. De oud-collega’s begonnen in juli 2013 allebei
een eigen onderneming vanuit huis.

“Verder
kijken dan je

porteMonnee

dik is”
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Fotografie: Kees Bennema, Tekst: Peter de Jong

“Maar ik merkte dat het thuiswerken niet efficiënt verliep”, vertelt
Silvia. “Ik was snel afgeleid door de kinderen en ik miste sparringpartners. We misten allebei het samen praten en leuke ideeën krijgen. We wilden een werkplek zoeken waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Maar we konden geen ruimte vinden waar we ons ook
echt prettig voelden. Zo ontstond het idee voor een bedrijfsontmoetingsplaats. Daarmee zijn we naar Business Coach Breda gestapt.”
Coach Farid Darkaoui hielp het tweetal om het idee om te zetten
in een realistisch en haalbaar plan. “Hij wees ons ook op het pand
waar we nu zitten, Boschstraat 88. Het was eigenlijk een soort casco,
waarin echt alles nog moest worden gedaan. Er zat zelfs nog enkel
glas in. Maar we waren er meteen verliefd op en wisten: dit wordt
het. We hebben een businessplan en een financieel plan gemaakt
en daar vervolgens een verdienmodel bij ontwikkeld. Dat was in
januari allemaal klaar.”

Ruimte

Na veel werk aan het bedrijfspand, vond de opening in september
plaats. De inrichting kenmerkt zich door het gebruik van louter hergebruikte materialen, zoals lampen uit een fabriek in Vlijmen, stoelen van Hogeschool Utrecht en oude examentafels uit Groningen.
De bureaus zijn gemaakt door een Bredase meubelmakerij.
Vanaf dat moment konden zzp’ers bij Hub88 een werkplek huren.
Een flexplek kost 150 euro per maand, exclusief btw. Voor een eigen
plek betaal je 250 euro en gebruikers kunnen ook een strippenkaart
nemen voor 40 uur. Bij elk abonnement is toegang tot het wifi-

Silvia van der Vaart en Danielle Visser. www.hub88.nl
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netwerk, koffie en gebruik van de printer
inbegrepen. Ook zonder abonnement kan
per uur of per dag een werkruimte worden
gehuurd. En: vanaf het voorjaar zijn er ook
werkplekken in de tuin, waar nu al twee
mobiele cateringcaravans te vinden zijn. Op
donderdag komt Bitterzoet hier met soepen
en taart, op vrijdag staat Tante Ans er met
haar pannenkoeken.

Diversiteit

Silvia en Danielle geven het begrip sociaal
ondernemen hiermee een nieuwe dimensie.
Dat deden ze ook al tijdens de Singelloop:
de deelnemers konden zich bij de flexibele
werkplekken van Hub88 omkleden.
“Omdat we hier allemaal in één grote ruim-

de ruimte op zich. We hebben al een aantal verschillende groepen ontvangen, van de
gemeente Breda tot een netwerkclub met
mannen-in-pak. Iedereen voelt zich hier snel
thuis. Werken kun je overal, maar hier zit je
in een ruimte waar je gemakkelijker anderen
ontmoet. Die behoefte is er, dat merken we.”

Het nieuwe bankieren

Owen de Vries wijst met zijn onderneming
de financiële wereld in de richting van het
nieuwe bankieren. Daarbij kijkt hij niet enkel naar financieel gewin op korte termijn,
maar ook naar ecologisch en sociaal rendement en continuïteit. Het is een opmerkelijke stap van Owen, gezien zijn verleden

jaar geleden ben ik gestopt bij de bank, vorig
jaar kwam het boek uit: Heartful Banking.”
Owen startte een onderneming met dezelfde naam. “Het boek werd goed ontvangen.
Maar ik begaf me in een niche en boeken
verkopen alleen, is onvoldoende voor levensonderhoud. Omdat ik geloof in het
gedachtegoed dat ik beschrijf, ben ik ermee
aan de slag gegaan. Ik laat het speelveld zien
van de bank en de maatschappij. De focus
bij banken is al jaren intern gericht. Ik laat
zien hoe je naar buiten moet kijken en geef
tips waar je dan op moet letten. Daarnaast
besteed ik aandacht aan wat er leeft bij de
medewerkers. Het gaat dan om de intrinsieke motivatie (het hart) en niet om extern
opgelegde regels. Het boek is overigens constructief bedoeld, hoor. Ik doe zeker niet
aan bank bashing. Want ik begrijp wel dat
een bank geld moet verdienen en daarom
risico’s moet afwegen. Ik houd rekening met
de aard van de sector.”

“Het onderwerp
duurzaam bankieren
is belangrijk genoeg.
Het gaat over de
relatie tussen de
banken en de
maatschappij”

Duurzaam

te zitten, gaat het netwerken als vanzelf ”,
zegt Silvia. “Er ontstaat een toffe kruisbestuiving. We hebben ook een aparte ruimte
voor workshops, waar we regelmatig bijeenkomsten organiseren. Ook zijn we nu druk
bezig met onze positionering in de markt:
hoe willen we dat mensen ons zien?”
Hub88 is nu enkele maanden op weg. “Het
is enorm leuk. De gebruikers werken vooral
op de laptop. De diversiteit is groot. We
hebben een grafisch vormgever, iemand
die incentive reizen organiseert, een social
media expert. We zijn zelf ook graag onder
de mensen en omdat we veel starters hebben, organiseren we regelmatig workshops
en presentaties. Ook is er veel vraag naar
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in dezelfde sector. De Bredanaar werkte
twintig jaar lang op diverse niveaus bij ABN
AMRO, totdat hij op enig moment het licht
zag.
In 2004 tekenden zich de contouren af voor
een boek over de sector waarin hij werkte.
“De crisis moest nog beginnen, maar ik zag
hoe de banken zich hadden verwijderd van
markt en maatschappij. Ik had vanuit mijn
eigen bankpraktijk een methode ontwikkeld
om de relatie met de klanten te verbeteren.
Daarvoor had ik tien jaar lang allerlei informatie verzameld. Juist door de crisis kwam er
extra veel naar buiten. Ik heb anderhalf jaar
lang enorm veel gelezen en geschreven. Zo
heeft zich langzaam mijn boek gevormd. Drie
”

Nu helpt Owen oud-collega’s met strategisch advies. Ook geeft hij presentaties op
universiteiten en hogescholen. “Het onderwerp duurzaam bankieren is belangrijk
genoeg. Het gaat over de relatie tussen de
banken en de maatschappij. Ik ben mijn
eigen onderneming gestart. Eerst heb ik
ondernemerscursussen gevolgd. Daar heb
ik veel van opgestoken: marketing, het
product, hoe schrijf je een offerte? De cursussen vormden een goede start. 2014 Was
voor mij een bijzonder jaar dat vooral was
gericht op marketing. Nu ben ik bezig met
het jaarplan voor 2015 en werk ik aan de
ontwikkeling van nieuwe producten.”
Duurzaamheid is belangrijk, weet Owen.
“Banken bepalen wat er met ons spaargeld
gebeurt. Wil je dat jouw bank het spaargeld
investeert in een bedrijf in India waarvan
het gebouw instort? Of wil je dat je spaargeld in een windmolen (duurzame energie)
of juist in olie (fossiele industrie) wordt geinvesteerd? Banken waren altijd gericht op
business to consumer (B2C) en business to
business (B2B) activiteiten. Ik laat zien dat
het speelveld veel groter is. Denk ook maar
eens aan business to environment (B2E)
of human to human (H2H), om maar een
paar voorbeelden te noemen. Mijn verhaal
is een stap in de goede richting voor banken. Ik geef een kaart met een kompas om
uiteindelijk het verloren vertrouwen van de
klant terug te winnen.”
Owen de Vries, www.heartfulbanking.nl
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dE start van EEn ondErnEming

hEt projEct BusinEss
coach BrEda hEEft
tot dE start van vElE
mooiE ondErnEmingEn
gElEid. toch gaan
achtEr dE prachtigE
cijfErs ook vErhalEn
schuil van twijfEl,
onzEkErhEid En soms
zElfs EEn BEEtjE spijt

BEtEkEnt vaak hard wErkEn
En vEEl onzEkErhEid

Het aanzicht van de winkelpui roept de nodige verwarring op. Iraniër Aryan is druk
in de weer met de reparatie van een paar
schoenen, zijn eveneens Iraanse vrouw staat
vriendelijk een klant te woord. Maar volgens de gevel is hier toch echt de schoenreparatieservice van Henk Donkers gevestigd.
Een misvatting, zegt Aryan met een zuinig
lachje. “Ik heb de zaak in december 2012
overgenomen. Maar door het harde werken
is het er nog niet van gekomen om de naam
op de winkel te veranderen. Ik heb er de tijd
niet voor.”
Het is exemplarisch voor de situatie waarin
Aryan verkeert. De man die in Iran een bedrijf in klassieke damesschoenen leidde en
dertig werknemers in dienst had, moet ploeteren om rond te komen. Zes dagen per week
is hij van negen uur ’s ochtends tot tien uur ’s
avonds bezig. En dat terwijl hij bij Livit, een
gespecialiseerd bedrijf in orthopedische hulpmiddelen, een uitstekende baan had. “Die
heb ik zelf opgegeven. Ik wilde heel graag
de opleiding orthopedisch schoentechnicus
volgen. Dat mocht niet. Ze vonden dat ik genoeg wist, ik was in het bedrijf nodig. Toen
besloot ik daar te stoppen en voor mezelf te
gaan beginnen.”

Diep verlangen

Net als bij Aryan, kwam bij Lucy Aarnink
het besluit om ondernemer te worden van
binnenuit. Al had het wel een bijzondere
oorzaak. Want wie legt haar arbeidslot nou
in handen van twee elektriciens die haar
op de Baronielaan van de sokken reden?
“Soms moet er iets groots gebeuren in je
leven. Ik was bijna dood en besefte
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“Het is niet

alleMaal

rozengeur

en ManescHijn”

Tekst: Orkun Akinci, Fotografie: Kees Bennema
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daarna wat ik miste in mijn leven. Ik ben
best spiritueel ingesteld en had een diep
verlangen om iets met zingeving, fotografie en coaching te doen. Dat is heel wat
anders dan mijn baan als directiesecretaresse op het ministerie van VWS, maar ik
besloot ervoor te gaan.”
Lucy is een zogenoemde hybride ondernemer: ze houdt haar baan aan en is daarnaast
de onderneming gestart. “Qua groeimodel
leek het me te abrupt om fulltime te starten.
Als ik een vrije vogel was geweest, had ik dat
wel gedaan. Maar ik ben een zelfstandige
vrouw van 54 en moet voor mezelf zorgen.
Het is niet realistisch om te denken dat ik
er een volledig inkomen uit haal.” Voorlopig is dat ook niet zo. De eerste periode
werkte Lucy zelfs voornamelijk gratis. Niet

Een eigen bedrijf betekent voor Paulien dat
ze nogal eens ergens een mouw aan moet
passen. Voor investeringen is nog geen geld.
Zo heeft ze geen werkplaats, toch niet onbelangrijk voor een pianostemmer. “Het stemmen gebeurt op locatie. Maar voor grotere
reparaties heb ik een eigen ruimte nodig. Ik
heb iemand gevonden van wie ik de werkplaats mag gebruiken als het een keer nodig
is, maar ideaal is het zeker niet.”

Dure lening

Voor Aryan, Lucy en Paulien is de start er
een met horten en stoten, al zijn ze vast
van plan om door te zetten. Sterker nog,
eigenlijk zien ze de toekomst best positief
tegemoet. Ze hadden alleen gehoopt dat ze
daarvoor minder hobbels zouden moeten
overwinnen. Zo zit de sympathieke Aryan

natuurlijk hEB ik
af En toE mijn twijfEls,
maar twijfEl is gEzond
erg commercieel, geeft ze toe. Maar wel goed
om ervaring op te doen. “Ik moet nog een
beetje oefenen. Tot nu toe heb ik me voornamelijk gefocust op profielfoto’s van mensen.
Door middel van coachingssessies, probeer
ik hen zo treffend mogelijk op de foto te
krijgen. Langzaam wil ik de werkzaamheden
uitbreiden.”

Concurrentie

Die luxe heeft Paulien Meeuwsen niet, want
er is geen ander werk om op terug te vallen.
Als professioneel piano- en vleugelstemmer
heeft ze een beroep gekozen waarbij het niet
makkelijk is om ergens in loondienst te komen. Dat het haar desondanks drie jaar lang
lukte, in de praktijk van René Küttschreutter
in Ulvenhout, was een meevaller. Maar een
vaste aanstelling zat er niet in, dus moet ze
sinds de zomer de kost verdienen met Pianoservice Paulien. “Ik wilde niet van een uitkering leven. Maar dit is een vak waarin je veel
ervaring nodig hebt en die heb ik nog niet.
Voor een baas werken, is daarom makkelijker. Er is bovendien best veel concurrentie
in de omgeving, bijna allemaal kleine zelfstandigen.”
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nog een paar jaar vast aan een dure lening.
Rente en aflossing trekken een behoorlijke
wissel op het bedrijfsresultaat. “De start van
een onderneming is niet allemaal rozengeur
en maneschijn. Voor mij is 100 euro op dit
moment veel geld. Met de juiste machines
kan ik op maat orthopedisch schoeisel maken, maar ik kan ze nog niet betalen. Toen ik
bij Livit werkte, belde een chirurg mij eens
op om te zeggen dat hij in 35 jaar nog nooit
zulk vakwerk had gezien. Met dat werk kan
ik ook nog eens veel meer verdienen. Maar
ik moet er geduld voor hebben. Tot die tijd
ben ik als een vliegtuigingenieur die scooters
repareert.”

Brutaler zijn

Om stappen te kunnen maken, is het voor
Paulien vooral zaak om aan haar onzekerheid te werken. In de zoektocht naar opdrachtgevers moet ze mondiger worden,
erkent ze zelf. “Voorlopig werk ik voornamelijk voor twee grotere bedrijven die soms
werk over hebben, waaronder mijn oude
werkgever. Dat is een onzekere basis en levert natuurlijk minder op dan eigen klanten. Tegelijkertijd vraag ik me vaak af hoe

ik daaraan moet komen. Ik weet dat ik door
moet zetten en brutaler moet zijn, maar dat
vind ik lastig.”
Ze heeft wel een plannetje. “Er is in de
regio een stemmer die al behoorlijk op
leeftijd is. Ik denk erover om hem te benaderen. Misschien voelt hij iets voor een
samenwerking. Maar hoe breng ik dat? Uiteindelijk zoek ik werk en ik kan niet zeggen
dat ik zijn klanten kom overnemen.”
En dan zijn er nog de tarieven waar Paulien
een beetje mee worstelt. Ze is al eens hoger
gaan zitten, toen weer lager om zichzelf niet
uit de markt te prijzen. Dat laatste voelde
ook weer niet goed, ze had immers niet voor
niets een vak geleerd. “Mijn Business Coach
zei me dat ik niet te goedkoop moet zijn,
daar heeft hij gelijk in. Ik geloof dat ik nu
niet te weinig meer vraag. Maar er komt alles
bij elkaar veel bij kijken om een onderneming goed op de rails te krijgen.”
Ook bij Lucy moest de coach het verdienmodel ter sprake brengen. Een lastig onderwerp
voor iemand die haar ongeluk als een oproep
ervoer om iets zinvols te gaan doen. “Ik kan
mensen waardevolle dingen geven en geloof
erin dat ik met dit werk mooie dingen kan
bereiken. Die zingeving is mijn drive om dit
te doen, maar tegelijk moet ik ervoor zorgen dat mijn schoorsteen blijft roken. Om
hier mijn geld mee te verdienen, heb ik meer
overtuiging en durf nodig. Daarom is het
goed om mijn bedrijf in stapjes uit te breiden. Bij het ministerie ga ik van vier naar
drie dagen in de week. De vierde dag moet
betaald werk voor mijn eigen onderneming
opleveren.”

Complimenten

In winkelcentrum Tuinzigt komt een vrouw
aan de toonbank. Ze complimenteert
Aryan uitgebreid voor de prachtig gerepareerde schoenen van haar vriend. “Van deze
klanten heb ik er honderd”, zegt Aryan.
“Ze zeggen allemaal dat ze hun schoenen
nog nooit zo mooi hebben teruggekregen.
Dat is fijn om te horen, alleen hoopte ik
na twee jaar verder te zijn. Het wordt wel
beter, hoor. In Iran ben ik ook met twee
werknemers begonnen. Maar als ik eerlijk
ben, denk ik nog wel eens aan mijn vorige
baan. Doordat ik zulke lange dagen maak,
houd ik nergens anders tijd voor over. Misschien had ik er beter over na moeten denken voordat ik hieraan begon.”
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De andere twee zijn meer overtuigd. “Natuurlijk heb ik af en toe mijn twijfels, maar twijfel
is gezond”, zegt Lucy. “Langzaam vormt zich
het idee dat ik meer diversiteit in mijn werk
kan aanbrengen, zodat ik zingeving, coaching
en fotografie echt kan laten integreren. Zo ben
ik lid geworden van het platform Afscheidsfotografie. Daar is letterlijk en figuurlijk meer
mee te verdienen dan met het maken van profielfoto’s. Het geeft me ook voldoening als ik
op die manier iets voor mensen kan betekenen.”

Technische klus

Paulien hoopt in de toekomst 25 piano’s per
week te kunnen stemmen. Daar zit ze bij lange
na nog niet aan, maar ze kan in elk geval rondkomen. “Ik verdien net genoeg om uit de vaste
kosten te komen, al kom ik nog niet toe aan
pensioenopbouw of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar de eerste zorg is hiermee achter de rug. Vorige week haalde ik mijn
eerste technische klus binnen. Ik werd benaderd om een offerte te maken voor het verhelpen van vochtschade. Ik had geen idee wat ik
ervoor moest vragen en heb allerlei voorbeelden gezocht op internet. Nadat ik de offerte
uitbracht, kreeg ik nog dezelfde dag akkoord.
Toen maakte ik wel even een sprongetje in de
lucht. Ja, dat maakte me echt trots.”
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Van een goed
boek word je
altijd wijzer.
BCB magazine
heeft voor jou een
paar bestsellers
geselecteerd en legt
uit waarom. Het zijn
boeken waarvan je
zakelijk echt een stuk
slimmer wordt.
Kortom, een must om
in huis te hebben.

dE lEan startup
autEur: Eric riEs
hoE voortdurEnd innovErEn tot EEn succEsvollE
BusinEss lEidt
Het idee van de Lean Startup is
uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Ondernemers en bedrijven
ontwikkelen en lanceren er op succesvolle wijze nieuwe producten mee.
De aanpak, waarin het Lean-denken
wordt toegepast op innovaties, maakt
het mogelijk de juiste dingen te
meten, het product aan te passen en
opnieuw te testen. Resultaat: minder
tijd en geld.
In dit boek lees je alles over de principes en technieken van de Lean
Startup. De methode is ontworpen
om je te leren hoe je een startup opbouwt. Ze biedt daarnaast manieren
om een bedrijf met de grootst mogelijke snelheid op te schalen en te
laten groeien.
Eric Ries, bestseller auteur en ondernemer, heeft diverse startups opgericht en geadviseerd. Zijn Lean Startup-methodiek verovert de wereld en
wordt gezien als de nieuwe innovatie-
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lees’t

filosofie. Voor een gezonde nachtrust
moet je deze dus echt naast je bed
hebben liggen.

purplE cow
sEth godin
vErandEr jE BusinEss
door BuitEngEwoon
tE zijn!
De tijd van massamedia is voorbij.
In vroeger tijden was het mogelijk
om met een flink marketingbudget televisietijd te kopen. Op deze
manier schoot je met een zo groot
mogelijke schot hagel je product af
in de hoop zo veel mogelijk consumenten te raken. Inmiddels krijgt
de consument zoveel beelden en
indrukken op zich af, dat bedrijven
zich echt met hun product of dienst
moeten onderscheiden om een verschil te maken.
Toen Seth Godin jaren geleden met
zijn gezin door Frankrijk reed, kwam
hij langs vele weilanden waarin duizenden koeien aan het grazen waren.
Hoewel dit in het begin bijzonder
was, werd het al gauw oersaai. “Ook
al zijn koeien nog zo perfect en aantrekkelijk, ook al hebben ze een geweldige persoonlijkheid en worden
ze beschenen door prachtig licht,
toch gaan ze je vervelen.” Een paarse
koe, een koe die opvalt in de menigte, een koe die écht opmerkelijk is, is
dan pas interessant.
Bedrijven die zorgen voor een paarse
koe, een eigenschap die absoluut
uniek is voor de markt waarin ze zich
bevinden, bereiken meer en stijgen
boven de kudde uit. Elk bedrijf heeft
er één nodig.

Seth Godin is een bestseller auteur,
ondernemer en voorloper op het gebied van verandering en creativiteit.
In Purple Cow neemt hij de bestaande marketingbenadering op de schop
door te stellen dat een bedrijf meer
nodig heeft om succesvol te zijn. Iets
wat het bedrijf onderscheidt van de
concurrent en ervoor zorgt dat mensen over het bedrijf praten.
Wil je uniek in de markt staan?
Met deze aanschaf haal je niet
alleen een boek in huis, maar
als het even meezit dus ook jouw
paarse koe.

good to grEat
autEur: jim collins
waarom sommigE BEdrijvEn EEn sprong vooruit
makEn.. En andErE niEt
Uit een langdurig onderzoek onder
honderden Fortune 500-bedrijven
kwamen er elf naar voren die in een
periode van vijftien jaar explosief
groeiden. Een tijdlang presteerden ze
even ‘good’ als hun concurrenten in
dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden ‘great’.
Wat onderscheidt deze succesvolle
bedrijven nu van hun concurrenten
en wat kunnen anderen daarvan leren? Collins heeft zijn inzichten in
een aantal principes geformuleerd.
Het zijn tijdloze factoren voor succes, geen hypes.
Jim Collins heeft met Good to
Great een wereldwijde bestseller
geschreven waarvan inmiddels al
meer dan een miljoen exemplaren
zijn verkocht. Dit boek wordt in
bijna alle managementliteratuur
aangehaald als de meest grondige,

inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia.
Ben je goed bezig, maar wil je ook
gróót bezig zijn? Duik hier dan
maar eens in.

rich dad poor dad
autEur: roBErt kiyosaki
wat jE van dE rijkEn ovEr
gEld kunt lErEn
Rich Dad Poor Dad is een verhaal
over de kleine Robert Kiyosaki die
opgroeit op Hawaii. Zijn vader is
hoofd van het schoolsysteem op het
eiland en heeft door zijn opleiding
een belangrijke baan bij de overheid
weten te bemachtigen.
Op een dag vragen Robert en zijn
vriendje Mike zijn vader om advies over geld. Roberts vader lacht
en vertelt hem dat ze niet bij hem
moeten zijn, maar bij de vader van
Mike. De jongens begrijpen op dat
moment nog niet dat de vader van
Mike, die kantoor aan huis heeft,
niet al te groot woont en een normale auto rijdt, een succesvol zakenman en investeerder is.
Robert en Mike vragen de vader

die de jongens meekrijgen, is die
van het ‘cashflow quadrant’. Dit
overzicht laat eenvoudig zien hoe
iemand zijn geld verdient, wie de
meeste belasting betaalt en wie
werkt voor geld of juist het geld
voor zich laat werken.
Niet dromen, maar lezen dus!

BusinEss modEl gEnEratiE
alExandEr ostErwaldEr,
yvEs pignEur
EEn handBoEk voor
visionairs, gamE
changErs En uitdagErs
Hoe kun je oude, gedateerde businessmodellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe
kun je visionaire ideeën omvormen
tot speelveldveranderende businessmodellen die het establishment uitdagen? Of verjongen, als jezelf die
gevestigde orde bent? Dit boek geeft
de antwoorden.
Dit boek is de vertaling van het succesvolle ‘Business Model Generation’,
dat eind 2009 verscheen. Het unieke
van het boek is dat alles wat je als lezer

weet’t!
van Mike, Rich Dad, hen te leren om rijk te worden. Daarmee
begint een lange, soms pijnlijke
weg naar het antwoord op de vraag
die velen bezighoudt: wat maakt
iemand financieel succesvol? De
lessen die de jongens van Mike’s
vader leren, zijn lessen die op geen
enkele school te leren zijn. Mike’s
vader zegt dan ook vaak dat hij
‘street smart’ is. Zijn kennis heeft
hij opgedaan door te doen.
Eén van de belangrijkste lessen

moet weten, snel, eenvoudig en visueel wordt overgebracht. Voorbeelden
worden in plaatjes gepresenteerd, de
inhoud is aangevuld met oefeningen
en scenario’s voor direct eigen gebruik.

Tot slot biedt het nawoord een kijkje
achter de schermen van ‘the making
of Business Model Generatie’. Ruim
450 leden van de Business Model Innovation Hub hebben een bijdrage
geleverd met cases, voorbeelden en
kritische commentaren.
Breed gedragen dus!
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Servicepunt

Servicepunt
starters
en ondernemers
starters en ondernemers

de Meest geMaakte
Verkoopblunders
vErkoopBlundErs ovErkomEn iEdErEEn. in
dE trainingEn En coachsEssiEs diE ik hEB mEt
klantEn is hEt vaak hEEl lEErzaam om dE gEmistE
kansEn door tE sprEkEn. BElangrijk is dat jE lEErt
van dE missErs diE jE als vErkopEndE partij hEBt gEmaakt. En nog BEtEr: zorgt dat jE zE zovEEl mogElijk
voorkomt. dE 7 mEEst gEmaaktE BlundErs op EEn rij
1. Wie zich vergeet voor te
bereiden….

En die voorbereiding gaat twee kanten uit. Allereerst is het essentieel
dat je jouw aanbod haarscherp voor
ogen hebt. Met name de voordelen
voor de klant en de resultaten die
je te bieden hebt, zijn cruciaal. Op
basis van die informatie kun je iemand ‘verleiden’ om zaken met je te

Een eigen bedrijf?
Een Het
eigen
bedrijf?
servicepunt
Een
eigen
bedrijf?
Het helpt
servicepunt
je op weg!

Hetjeservicepunt
helpt
op weg!
helpt je op weg!

doen. Daarnaast is het zeer belangrijk om ook jouw (potentiële) klant
door en door te kennen.
2. LSD vergeten

Het is zaak dat je de drie meest waardevolle verkoopvaardigheden tot in de
puntjes beheerst. Luisteren, Samenvatten, Doorvragen: LSD. Tijdens trainingen en oefengesprekken blijkt geregeld
dat hier de sleutel tot verkoopsucces ligt.
Je zult er versteld van staan hoeveel meer
je uit deze vaardigheden kunt halen dan
je tot nu toe doet. Oefening en training
baren kunst en geven je voorsprong in
het verkoopproces.
3. Te snel willen verkopen

Een klant zegt pas ‘ja’ als hij de overtuiging heeft dat jij de beste oplossing hebt, zijn behoefte goed wordt
ingevuld en anderen hem zijn voorgegaan. Geef dus tijd en ruimte om
de klant te laten beslissen. Het opbouwen van een relatie is daarbij de
basis. ‘Even snel verkopen’ levert je
misschien op korte termijn nog wat
op, op de langere termijn kom
je vaak van een koude kermis
thuis.

4. Te veel vertellen

In een goed verkoopgesprek is de klant
70% van de tijd aan het woord en jij
als verkoper dus 30%. Dat krijg je voor
elkaar door het stellen van (gerichte)
vragen. Laat de ander maar vertellen,
achterhaal de echte behoefte en leer de
ander kennen. Pas dan kun jij aansluiten
met het best passende aanbod.
5. Vergeten te verkopen

Ontvang je tijdens het gesprek koopsignalen? Of ben je zover dat je de ‘koopvraag’ kunt stellen? Doe dat dan! Veel
mensen vinden het best spannend om
te vragen of iemand zaken met hen wil
doen. Je zou zomaar ‘nee’ kunnen horen. Dan heb je werk aan de winkel om
te kijken hoe je van de ander alsnog een
klant kunt maken. Niet om de koop
vragen, levert je sowieso weinig op.
6. Onvoldoende follow-up

Offertes niet bespreken, geen contact
houden nadat iemand vooralsnog geen
klant is geworden, inactieve klanten onder het stof laten verdwijnen: het komt
allemaal voor. Dat gebeurt in de waan
van de dag, omdat er misschien wel een
afwijzing volgt of om andere redenen.
Houd dus altijd contact.
7. Te druk met ‘werken’

Heb je een aantal mooie opdrachten
lopen, dan schiet acquisitie er soms
zomaar bij in. Terwijl het zeker aan te
raden is om ook in drukke tijden ruimte
te maken voor het werven van nieuwe
klanten. En voor relatiebeheer bij (in)
actieve klanten. Bedenk: als jij geen tijd
aan je klanten besteedt, dan doen je
concurrenten het wel.

Daniëlle de Jonge is ondernemer, trainer/coach
en spreker op het vakgebied verkopen en klantgerichtheid. Zij is auteur van het boek ‘Verleid de
klant’ en vele andere publicaties.
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gEld halEn Bij hEEl
vEEl klEinE BankjEs

“creëer
entHousiasMe
op basis Van

eMotie”
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Tekst: Orkun Akinci, Fotografie: Kees Bennema
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dE tijd dat jE als startEnd ondErnEmEr EvEn Bij dE
Bank naar BinnEn liEp En mEt EEn financiEring op
zak BuitEn kwam, ligt al wEl EEn tijdjE achtEr ons.
maar hé, nEdErland tElt ook nog 16,9 miljoEn andErE potEntiëlE invEstEErdErs. mEt EEn ovErtuigEnd
vErhaal zijn zE aan jE tE BindEn. crowdfunding dus!
Bij de Venise Bar kunnen ze hun lol niet
op tijdens het plassen. Voor een euro spelen de heren een videospelletje, waarbij
hun urinestraal als besturing dient. De
Heppyfly bevindt zich in de proeffase,
maar erkende organisaties als de Heineken Music Hall en de Erasmus Universiteit hebben al interesse getoond. Naar
de wc gaan wordt een feestje, bovendien
schuilt er via advertentiemogelijkheden
een interessant verdienmodel achter het
systeem. De bank wil er desondanks niet
aan meebetalen, maar 96 Nederlanders
vinden de uitvinding van Peter Hendriks
te mooi om te laten mislukken. Samen
investeren ze 50.000 euro, genoeg om de
proeffase mee door te komen. Binnenkort
hoopt Peter nog anderhalve ton op te halen om de Heppyfly echt in de markt te
zetten.
Zonder crowdfunding zouden er een stuk
minder startende ondernemingen zijn in
Nederland. Investeerders van allerlei pluimage, met een inleg van enkele tientjes tot
vele duizenden euro’s, dragen bij aan een
levendige economie. De reden om mee te
doen, varieert. Wie investeert in de Heppyfly, doet dat vooral omdat het zo’n grappige vondst is. Joran van Dalsum, eigenaar
van Fit20 in Breda, trekt vooral financiers
die voor het rendement gaan. De benodigde 50.000 euro had hij in welgeteld zes
uur bij elkaar. Allemaal onbekenden die op
basis van het gepresenteerde businessmodel op Geldvoorelkaar.nl besloten om geld
te storten.

Anoniem

Natuurlijk, niet elk initiatief is even succesvol. In dit verhaal belichten we de ervaringen van twee geslaagde crowdfunders. Ze
geven een mooi inkijkje in de mogelijkheden van deze financieringsvorm. Joran had
binnen drie weken al het geld daadwerkelijk op zijn rekening staan en kon starten.
Overigens doet hij zelf redelijk nuchter
over het proces. Sterker, hij praat erover
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Joran had binnen drie weken al het geld daadwerkelijk
op zijn rekening staan en kon starten.

alsof hij even op de hoek een broodje kaas
ging halen. “Ik had snel geld nodig, voor
opleidingskosten en voorfinancieringen.
Twee andere franchisenemers van Fit20
hadden het op dezelfde manier aangepakt.
Dat was zo goed bevallen dat ik het ook
maar eventjes ging proberen.”

zE voElEn
hEt Echt als
hun product
Wie zijn financiers zijn, weet Joran niet.
“Ik ken ze niet en heb ook geen contact
met ze. Alleen van de grotere investeerders
kan ik zien waar ze vandaan komen. Dat is
van Limburg tot Groningen, dat sterkt me
in de gedachte dat ze het echt om de investering doen. Ze ontvangen 9,5 procent
rente, met een looptijd van 60 maanden.”

Gouden munt

Bij Peter bedraagt de rente, afhankelijk van
de looptijd, zes tot acht procent. “Maar
het grappige is dat het daar niemand om
te doen is. Het proces verloopt zo anders
dan bij een bank. Aanvankelijk probeerde
ik geïnteresseerden ervan te overtuigen hoe
goed mijn product was. Ik presenteerde
een businessplan, compleet met prognosecijfers. Daar zat helemaal niemand op
te wachten. Zeker niet de mensen die 20
euro wilden inleggen. Bij mijn product
hoort een bepaalde emotie. Investeerders
willen er met vrienden over kunnen praten. Ze willen weten waar ze de Heppyfly
tegenkomen, zodat ze zelf het plezier kunnen ervaren. Toen ik me met de communicatie daarop richtte, en investeerders een
gouden munt beloofde die ze doorlopend
kunnen gebruiken, ging het lopen. En natuurlijk werkt het om te kunnen zeggen
dat de Heineken Music Hall een Heppyfly

wil hebben. Dan moet het wel iets goeds
zijn, denken mensen dan al gauw.”

Community

Het verschil in ervaringen tussen Joran en
Peter bewijst de vele mogelijkheden die
crowdfunding biedt. Er is een reële kans
dat geen investeerder ooit Fit20 van binnen ziet. Maar het is moeilijk voor te stellen dat de financiers van de Heppyfly naar
de wc gaan en het spelletje links laten liggen. “Ze voelen het echt als hun product”,
zegt Peter. “Ik weet wél wie er allemaal geld
hebben ingelegd. Zij begonnen op een gegeven moment een soort community te
vormen en stelden allemaal vragen aan
mij. Heel leuk, totdat ik hele dagen met
Facebook aan de gang was. Dat heb ik dus
een beetje losgelaten, maar het tekent wel
de betrokkenheid.”
Peter denkt dat meeste producten wel voor
crowdfunding in aanmerking komen. “Je
hoeft niet per se een gimmick op de markt
te brengen. Veel mensen zijn gevoelig voor
het idee om samen een plan of een ideaal
waar te maken. Er zijn sporters die naar de
Olympische Spelen willen en via crowdfunding geld binnenhalen om te kunnen
trainen. Mooi toch? Alles kan.”
Joran en Peter denken beiden in de toekomst nog vaker gebruik van crowdfunding
te maken. Joran: “Fit20 is in juni geopend.
Het loopt naar wens, er is veel animo voor
het concept waarbij mensen in twintig minuten per week fit kunnen blijven. Als alles
stabiel blijft, heb ik plannen voor meerdere
studio’s. Gezien mijn ervaringen is het logisch dat crowdfunding dan weer een goede
financieringsvorm kan zijn.”
Peter is nog wat explicieter. “De eerste
50.000 euro heb ik geïnvesteerd in de
proeffase. Hierna volgt de marktintroductie. Ik wil 50 exemplaren neerzetten
op diverse plaatsen in Nederland. Ook
dat ga ik via crowdfunding financieren. Ik
heb 150.000 euro nodig, op basis van de
huidige voorspelling kan ik die investering
binnen een jaar terugverdienen. Omdat
ik nu concrete cijfers kan aanleveren, zou
je zeggen dat het nog gemakkelijker moet
zijn om dat geld binnen te halen. Alleen
redeneren mijn investeerders dus niet op
die manier. Ik moet ze enthousiast maken
op basis van emotie. Maar ik denk dat het
wel weer moet lukken.”
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Een eigen onderneming beginnen?
Een eigen onderneming beginnen?

EEn sElEctiE uit dE
‘sElfiEs mEt glimlach’
diE ondErnEmErs ons
toEstuurdEn om dE
BusinEss coachEs
tE BEdankEn.

Kijk eens op www.kvk.nl
Kijk eens op www.kvk.nl

Hier vindt u onder andere informatie over:
• het starten van een eigen bedrijf
Hier vindt u onder andere informatie over:
• ﬁnanciering
• het starten van een eigen bedrijf
•• ﬁinnovatie
nanciering
internationaal ondernemen
•• innovatie
• internationaal ondernemen
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“zit
waar
je Met je

zaak?”

volg jE hart En laat
andErEn jou volgEn
44

Tekst: James Ucklund, Fotografie: Kees Bennema
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“achtEraf… is hEt rustig wonEn.” ja, achtEraf kun jE
indErdaad gEmakkElijk zEggEn waar hEt allEmaal goEd
ging. wistEn wE vooraf maar wat wE achtEraf wEtEn.
dan zou hEt EEn stuk gEmakkElijkEr zijn om
iEts tE BEginnEn. EEn BEzoEk aan thEEkamEr piEn En
EEn gEsprEk mEt sandra dEn dEkkEr lEvErt EEn
mooi startErsvErhaal op
Sandra (28) doet na bijna tien jaar in loondienst als managementassistente, eigenlijk
alleen nog maar waar ze goed in is én wat
ze leuk vindt, maar wel op een slimme manier. Wat zij deed om te starten is een verhaal dat leest als een handboek. Een boek
met kennis ‘vooraf’ bij een toekomstige
succesvolle start.
Sandra is vegetarisch, kan lekker koken
en bakken en vindt het vanzelfsprekend
om voor een gezond en eerlijk leven te
kiezen. Met behulp van een eigen Facebookpagina wist ze aandacht te trekken
voor haar heerlijke vegetarische taarten
en gerechten. Pure In Eating Nature,
kortweg PIEN, was de naam van haar

dondErdag
vrijdag En
zatErdag is
hEt Echt hard
wErkEn
pagina en binnen twee maanden zat ze
zonder al te veel moeite op 300 likes.
Enthousiast geworden, begon ze taarten
te verloten onder de likers, wat nog meer
aandacht opleverde voor haar baksels.
Dit enthousiasme, maar ook de veelvuldig gestelde vraag ‘Waar zit je met
je zaak?’, haar liefde voor de mooie producten en het van opa en vader geërfde
ondernemersbloed, deden haar besluiten
te starten.

90 dagen

Dankzij het draagvlak op Facebook en
met behulp van de site crowdaboutnow.nl begon ze aan een traject van drie
maanden crowdfunding om te kunnen
starten. Nog meer activiteit op Facebook, posters bij biologische winkels en
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Op Facebook.com/PureInEatingNature kun je
de hele groei van Theekamer PIEN terugzien.

op andere plaatsen waar ze haar potentiele klanten dacht te vinden, droegen bij
aan de gewenste deelname. 90 Dagen later was de beoogde 25.000 euro binnen
en kon ze beginnen. Door alle publiciteit
was ze inmiddels benaderd door de eigenaren van het pand waar ze nu met haar
theekamer is gevestigd. Interieur werd
letterlijk bij elkaar geraapt. Ook dat
moest bewust gebeuren en hergebruik is
dan gepast. Niets in de zaak is hetzelfde,
maar met de touch van Sandra is het een
interieur geworden waar menig inrichter
stil van wordt.

Lekker

Theekamer PIEN, de biologisch vegetarische lunchroom, is duidelijk een onderscheidende zaak. Concurrentie lijkt
er niet te zijn. Dat brengt klanten, veel
klanten! Op donderdag, vrijdag en zaterdag moet Sandra samen met ervaren
horecapersoneel flink doorwerken om
het allemaal bij te houden. Door het
contact met veganisten die regelmatig
binnen kwamen, is ze zich gaan verdiepen in veganistische gerechten. Nu maakt
Sandra zelfs niets anders meer en bereidt
ze haar gerechten dus zonder boter, eieren
of ook maar iets dierlijks. Kokosvet, hazelnootmelk, noten en dadels zijn lekkere
ingrediënten, bevatten vetten en suikers
en maken de heerlijkste taarten.
Nu haar lunchroom alweer een tijdje
open is, bakt Sandra ook glutenvrij. Ze
maakt bruiloftstaarten en op reservering
kun je met vrienden genieten van High
PIEN’s. Over enige tijd -drie jaar na de
start- gaat ze de financiering aflossen,
evalueren en kijken hoe ze verder wil.
Nog even door op dezelfde manier of
op een andere weg? Nog iets erbij of iets
anders? Ze weet dan in ieder geval hoe ze
het aan moet pakken.

Tips

Sandra heeft met haar aanpak laten zien
dat de inzet van social media voor haar

gewerkt heeft. Zonder Facebook was er
mogelijk zelfs nooit iets van de grond
gekomen. Eenvoudig is het echter niet.
Zelf haalde ze veel tips van internet.
Daar zijn zo veel adviezen te vinden, dat
het ultieme lijstje niet te maken lijkt.
Als we zelf een poging ondernemen om
op internet iets te vinden komen we al
snel op het volgende:
Stel een doel: Wat wil je bereiken met je
aanpak? Maak het eenvoudig.
Weet voor wie je schrijft: Probeer middels andere eigenschappen van je doelgroep uit te vinden waar ze ‘zitten’.
Neem de tijd: Letterlijk. Soms moet
je er erg veel tijd in steken. Op Twitter
moet je direct reageren op signalen. Op
Linkedin heb je aanzienlijk meer tijd
voor je respons.
Luister naar je doelgroep: Zij weet beter wat ze wil dan jij.
Breng inhoud: Richt je op de inhoud
en niet op jezelf of je bedrijf. Dan oog
je minder commercieel, maar bereik je
meer. Maak het persoonlijk. ‘Vertel’ een
verhaal met begin en eind en personages.
Geef aandacht: Als mensen op jou reageren, vinden ze het ongetwijfeld ook
leuk als jij dat op je beurt ook doet.
Gebruik je netwerk: Delen heeft een
nieuwe betekenis anno nu. Als jij mensen met elkaar in contact brengt, is de
kans groot dat zij dat ook voor jou zullen doen.
Zorg dat het technisch allemaal klopt:
Wees zichtbaar en zorg voor een professioneel uiterlijk. Maak de berichten die
je plaatst deelbaar. Met name filmpjes
willen nog wel eens complex zijn.
Gebruik de juiste media voor je doel:
Blogs, tweets of Facebookberichten, wil
je trends creëren, bekendmaken of delen? Voor ieder doel is een aanpak. Samen kunnen ze reuze effectief zijn.
En als we Sandra als voorbeeld nemen,
is misschien wel de belangrijkste tip:
Doe het met veel plezier!
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wat Had je

gedacHt?
Voordat je start weet je veel, niets, een beetje, alles, twijfel je,
ben je overmoedig, voorzichtig of...? Wat kun je er over zeggen
als je na enige tijd terugkijkt op dat ene moment? We vragen
het vier starters.

Yanne fortes

waar

keek je bij de start
het meest tegenop en bleek later
(bijna) geen probleem?
“Ik ben als het ware in het diepe gesprongen en ben dit ‘gewoon’ gaan
doen. Daardoor had ik geen tijd
om beren op de weg te zien. Natuurlijk loop je tegen dingen aan,
maar uiteindelijk zijn er geen problemen die je niet met hard werken
en een beetje creativiteit kunt oplossen.”

wat

heb je onderschat of zag
je bij aanvang over het hoofd en
bleek uiteindelijk juist wel veel
aandacht te vragen?
“De administratie en het hebben
van een goede accountant. Zorg dat
je echt een goede accountant hebt
die bij jou en je onderneming past
en met je meedenkt. De ‘grootste’
is in dit geval niet per se de beste...”

crEatEliEr doE ‘t lEkkEr zElf
naailEssEn voor kids, naailEs voor
volwassEnEn, BrEi- En haak
middagEn, crEatiEvE
workshops En
(kindEr-)fEEstjEs
wat
sEptEmBEr 2011
gEstart

was de belangrijkste bijdrage van de Business Coach aan
jouw ontwikkeling?
“Meedenken over een nieuwe locatie, de huur en het helpen bij het
schrijven van mijn (nieuwe) ondernemingsplan.”

wElkE

tip geef jij nu aan
huidige starters om ze wijzer te
maken dan jij was op dat moment?
“Wees niet bang en geloof in jezelf!
Laat je niet tegenhouden door dingen die misschien zouden kunnen
gebeuren, maar vind jouw eigen
weg en luister naar je hart.”

hoE

omschrijf je in één zin
wat ondernemen voor jou is?
“Ondernemen is hard werken,
maar vooral genieten van en trots
zijn op de dingen die je doet en
bereikt.”
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Fotografie: Kees bennema

eric urBan
vanfactory
Herk
mEuBElwErkplaats En
platform voor
ontwErp En
rEalisatiE van
pErsoonlijkE En
functionElE
mEuBElstukkEn
voor iEdEr intEriEur.
oktoBEr 2011 gEstart
waar

keek je bij de start het meest tegenop
en bleek later (bijna) geen probleem?
“Het hoofdstuk financiën, in combinatie met de belastingdienst.
Daar had ik weinig tot geen kaas van gegeten.”

wat

heb je onderschat of zag je bij aanvang over het hoofd
en bleek uiteindelijk juist wel veel aandacht te vragen?
“Het op de kaart zetten van mijn bedrijf. Wie ben ik, wat doe ik en
hoe maak ik dat kenbaar? Website zelf bouwen of laten bouwen?
Ga ik reclame maken en op welke manier doe ik dat dan? Al dat
soort dingen dacht ik zelf te doen, maar uiteindelijk had ik daar te
weinig tijd voor.”

wat

was de belangrijkste bijdrage van de
Business Coach aan jouw ontwikkeling?
“De financiële adviezen. Hij liet me ervoor zorgen dat ik op elk
moment op de hoogte was van mijn financiële situatie.”

wElkE

tip geef jij nu aan huidige starters
om ze wijzer te maken dan jij was op dat moment?
“Ga bij de Business Coach op spreekuur, raad ik iedereen aan die
de intentie heeft om voor zichzelf te beginnen.”

hoE

omschrijf je in één zin wat ondernemen voor jou is?
“Vrijheid in het doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt.”
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waar

keek je bij de start het meest tegenop
en bleek later (bijna) geen probleem?
“Een stabiele klantenkring opbouwen. Vanaf het begin is dit
juist heel goed gegaan. Met een goed product en veel persoonlijke aandacht blijkt dit achteraf geen probleem te zijn.
Veel van mijn bestellingen komen van een zeer trouwe
doelgroep en samenwerkingspartners, zoals kinderdagverblijven.”

wat

heb je onderschat of zag je bij aanvang over
het hoofd en bleek uiteindelijk juist wel veel
aandacht te vragen?
“De bijzaken. Doordat je als ondernemer overal zelf verantwoordelijk voor bent, heb ik ook veel tijd gestoken in
het goed uitzoeken en bijhouden van zaken zoals het opzetten van een administratie, een goed inkoopproces en daarin
vooral het kiezen van de juiste leveranciers.”

wat

was de belangrijkste bijdrage van de
Business Coach aan jouw ontwikkeling?
“Mijn Business Coach, Farid, heeft vooral benadrukt te kijken vanuit een businessperspectief, uiteindelijk moet je er
wel zakelijk naar blijven kijken. Koken is mijn passie, maar
je moet ook een bedrijf opbouwen en runnen. Ik denk dat
een zakelijk blik een verschil kan maken tussen succesvol en
minder succesvol startende ondernemingen.”

wElkE

tip geef jij nu aan huidige starters
om ze wijzer te maken dan jij was op dat moment?
“Leer met je vrijheid om te gaan. In het begin denk je dat je
zeeën van tijd hebt. Investeer al deze tijd en energie in het
neerzetten van je bedrijf en het werven van klanten.”

hoE

omschrijf je in één zin wat
ondernemen voor jou is?
‘Voor mij is ondernemen kansen in de markt zien en dan
op je eigen manier daarop inspringen.”

sjoerd gabriel

ovEnschotEl & zo
gEzondE maaltijdsErvicE/catEring
april 2012 gEstart
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Hanneke Mous

mous pErsonElE vraagstukkEn
hrm adviEsBurEau voor
organisatiEs mEt pErsonElE
vraagstukkEn op hEt gEBiEd van
hrm-BElEid, arBEidsvoorwaardEn En
administratiEvE procEssEn
novEmBEr 2011 gEstart
waar

keek je bij de start het meest tegenop
en bleek later (bijna) geen probleem?
“Ik kan niet zeggen dat ik ergens tegenopzag. Wat me het meest
bezighield, was de vraag hoe ik mijn bedrijf in de markt zou gaan
zetten en of ik daarmee voldoende zou gaan verdienen om mijn
hoofd boven water te houden.”

wat

heb je onderschat of zag je bij aanvang over
het hoofd en bleek uiteindelijk juist wel veel
aandacht te vragen?
“Ik zou het niet weten.”

wat

was de belangrijkste bijdrage van de
Business Coach aan jouw ontwikkeling?
“Mijn Business Coach was heel duidelijk: Hij zag het helemaal
zitten en dat versterkte mijn zelfvertrouwen. Dat was erg prettig.”

wElkE

tip geef jij nu aan huidige starters
om ze wijzer te maken dan jij was op dat moment?
“Zorg dat je partner (of vriendenkring) zich realiseert dat het starten van je onderneming in het begin alle tijd die je hebt in beslag
zal nemen. Vraag of hij/zij hier begrip voor op kan brengen. Dat
maakt dat je je gesteund zult voelen door je omgeving.”

hoE

omschrijf je in één zin wat
ondernemen voor jou is?
“Jezelf zijn en met een open houding naar ieder ander die op je
pad komt, luisteren om te horen wat die ander wil zeggen.“
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bewijs!
Business Coach Breda is
een mensenzaak.
Daarom is er geen opening zonder een feestje
en geen bijeenkomst die
niet druk bezocht wordt.
De foto’s zijn het bewijs.

Meer foto´s op pagina 61

>> >

>
>

>> >

>>
>

Hoewerkt
werkthet?
het?
Hoe
Hoe
werkt
het?
U
kunt
op
de
websitedirect
directeen
eenklankbordgesprek
klankbordgesprek
U kunt op de website
U
kunt
op
de
website
direct
een
klankbordgesprek
aanvragendoor
dooruw
uwgegevens
gegevensen
enuw
uwvraag
vraaginintetevullen
vullen
aanvragen
aanvragen
door uw gegevens
entwee
uw vraag
in neemt
te vullen
op
het
contactformulier.
Binnen
dagen
op het contactformulier. Binnen twee dagen neemt
op
het contactformulier.contact
Binnen met
tweeudagen
neemt
Ondernemersklankbord
open
enkrijgt
krijgtuueen
een
Ondernemersklankbord
contact met
u op
Ondernemersklankbord
contact
met u op enWij
krijgt
u een
OKB-adviseurbij
bijuuininde
deregio
regiotoegewezen.
toegewezen.
vragen
OKB-adviseur
Wij vragen
OKB-adviseur
bij u in de
toegewezen.
vragen
heteerste
eerstegesprek
gesprek
eenregio
donatie
vooronze
onzeWij
stichting.
ininhet
een
donatie
voor
stichting.
in
het
eerste gesprekiseen
donatie voor
onze stichting.
Deklankbordperiode
klankbordperiode
maanden,
ongeacht
hetaantal
aantal
De
is 66maanden,
ongeacht
het
De
klankbordperiode
is
6
maanden,
ongeacht
het aantal
gesprekken
dat
u
nodig
heeft.
gesprekken dat u nodig heeft.
gesprekken
dat uisnodig
heeft. gesprekspartner met
DeOKB-adviseur
OKB-adviseur
eengoede
goede
De
is een
gesprekspartner met
De
OKB-adviseur
is
een
goede
gesprekspartner
ervaring
en
een
onafhankelijke,
frissekijk
kijkop
opuw
uwmet
zaak!
ervaring en een onafhankelijke, frisse
zaak!
ervaring en een onafhankelijke, frisse kijk op uw zaak!

> >>

> >>

>
>>

OKB>
OKB>

ondernemersklankbord
ondernemersklankbord
ondernemersklankbord
ervaren kijk
kijk op
op zaken
zaken
ervaren
ervaren kijk op zaken

Voormeer
meerinformatie
informatieen
encontact
contact
Voor
Voor
meer
informatie
en
contact
Kijkop
oponze
onzewebsite
website
Kijk
Kijk
op
onze
website
neemcontact
contactop
opmet
metonze
onzeServicedesk
Servicedesk
ofofneem
of
neem
contact op
met onze
Servicedesk
tel
070
3490600
(ma-vr:
08.30-16.30
uur)
tel 070 3490600 (ma-vr: 08.30-16.30 uur)
tel
070
3490600
(ma-vr:
08.30-16.30
uur)
info@ondernemersklankbord.nl
info@ondernemersklankbord.nl
info@ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl
www.ondernemersklankbord.nl

Jaarlijks ondersteunt
ondersteunt Ondernemersklankbord
Ondernemersklankbordcirca
circa3.000
3.000ondernemers
ondernemersbij
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Jaarlijks
Jaarlijks ondersteunt Ondernemersklankbord circa 3.000 ondernemers bij hun bedrijfsvraagstukken.

Fotografie: Perry Roovers
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niEuwE tijdEn En niEuwE klantwEnsEn
vragEn om EEn innovatiEvE aanpak
in BEdrijfshuisvEsting
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Tekst: Peter de Jong Fotografie: Kees Bennema
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door dE crisis En dE opkomst van
hEt winkElEn op intErnEt ontstond
vEEl lEEgstand in dE BinnEnstEdEn.
maar zoals altijd, Bood dE niEuwE
situatiE ook kansEn aan crEatiEvE
ondErnEmErs.
Door samenwerking werden verrassende concepten geboren. Judith Maas
was ambulant schoonheidsspecialiste en
leidt nu een groothandel, in combinatie met een webshop. En Irma de Vries
heeft bij De Nieuwe Winkel producten
in huis van ondernemers die ruimte bij
haar huren. Het is een formule die de
stad nog niet kende.

De Nieuwe Winkel verhuurt ruimte aan
enthousiaste, creatieve ondernemers.
Ook is er plaats voor biologische horeca
en een mogelijkheid voor workshops,
vergaderingen en trainingen. “Op 1 mei
zijn we van start gegaan”, zegt Irma de
Vries. Ze werkte aanvankelijk samen
met een zakenpartner, maar doet het
inmiddels alleen. “In Den Bosch was
een kennis van ons een jaar eerder al
een Nieuwe Winkel gestart, dat concept
hebben we overgenomen. We hebben
eerst onderzocht of het haalbaar was en
of ondernemers wel mee wilden doen.
Daarna kwam de vraag of er een plaats
was waar we terecht konden. Want we
hadden een grote ruimte nodig om ons
verdienmodel te kunnen uitrollen.”

Plan van aanpak

Business Coach Hans van Agt hielp
Irma en haar collega op gang. “Hans ondersteunde ons bij het uitvoeren van ons
plan van aanpak. In vier of vijf sessies
hielp hij dingen op papier te zetten en
publiciteit te vergaren. Dat heeft zeker
geholpen bij de start.”
Het concept bleek niet alleen vernieuwend, maar ook haalbaar. Via de Stichting CLIB zocht het duo een geschikt
en betaalbaar winkelpand. Dat werd
Tolburgstraat 24. Irma werkte toen nog
bij een boekhandel. “Verkopen vind ik
leuk. Ik sta nu ook zelf in de winkel.
Daarnaast houd ik me bezig met acquisitie en het bij elkaar brengen van mensen. We hebben nu echt een levendige
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winkel met veel producten, waarmee we
ondernemers met elkaar en met het winkelend publiek verbinden.”

Handgemaakt

Die ondernemers huren ruimte in De
Nieuwe Winkel en tonen er hun producten. “De insteek is dat het gaat om
duurzame, handgemaakte producten.
Of het moeten spullen zijn met een
bijzonder verhaal, zoals zelfgemaakte
meubels, sieraden of kleding. Wij zorgen voor de styling, de verkoop en de
administratie. En we zorgen ervoor dat
de winkel één geheel is en niet een ruimte met allemaal verschillende afgemeten
plekjes. We integreren de artikelen met
de andere producten. De Nieuwe Winkel ziet eruit als een gewone winkel.”
Intussen doen 35 ondernemers mee.
“Ze komen van Maastricht tot Texel. We
hebben ook werken van kunstenaars aan
de wand hangen. Zij betalen geen huur,
maar bij verkoop krijgen wij een percentage van de opbrengst als commissie.”
Toch is er nog een punt van zorg. “We
zitten in de Tolbrugstraat en daar is veel
leegstand ontstaan. Een A1-locatie is
voor ons niet te betalen. Maar hier op
de A2-locatie zijn minder passanten en
dat is jammer. Mijn doel is meer klanten
naar de winkel te krijgen. Daar zijn we
al een tijdje druk mee bezig, via social
media en door actief te flyeren. In januari doen we mee aan de Cultuurnacht om
onze naamsbekendheid te vergroten.”

Wimpers

Voor Judith Maas begon haar loopbaan
als ondernemer in 2010. Als ambulant
schoonheidsspecialiste (met wimperextensions als specialisatie) startte ze
MooiLife, waarmee ze bij haar klanten
op locatie kwam. “Dat deed ik met
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een tweedehands autootje dat van mijn
moeder was geweest. Het was natuurlijk een heel gesjouw, met een koffertje
vol schoonheidsproducten en handdoeken en een inklapbare massagetafel
van 20 kilo. Soms moest ik zes trappen
op in een flat. Maar ondanks het zware
werk, was ik ontzettend blij dat ik met

maar ondanks
hEt zwarE wErk, was
ik ontzEttEnd Blij
dat ik mEt diE auto
kon BEginnEn
die auto kon beginnen. Ik had geen lening of iets dergelijks en ben gewoon
aan de slag gegaan.”
Als snel kon ze haar producten uitbreiden. “Omdat ik een mooie kans zag in
de wimperextensions, heb ik daar een
cursus voor gevolgd. De wimpers worden haartje voor haartje verlengd met
zijden haartjes. Ik breng ze met speciale wimperlijm aan. Hiermee was ik de
eerste in Brabant. Er was aanvankelijk

nog weinig vraag naar, maar samen met
de schoonheidsbehandelingen was dit
een geslaagde combinatie. En ik geloofde dat de wimperextensions later een
groot succes zouden worden.”

Reistijd

Het nadeel van de werkwijze was dat Judith met de auto maar enkele klanten
kon bezoeken. “Ik ging ook de regio in
en had dus reistijd. Maar ik vond het ook
onbeleefd om na een behandeling snel te
vertrekken. Het leek me daarom beter om
op een vaste locatie te gaan werken. Eerst
polste ik of de klanten bereid waren om
daarheen te komen. Dat waren ze. Zelfs
mensen uit bijvoorbeeld Oosterhout vonden het prima om naar Breda te rijden.”
Het werd daarom tijd voor een vaste
locatie, zeker doordat het aantal producten inmiddels was uitgebreid. Ook
Judith kreeg bij haar zoektocht de hulp
van Hans van Agt. “Met hem heb ik ook
mijn ondernemingsplan doorgenomen.
Hij hielp mij verder met onder andere
een artikel in BN/De Stem. Nadat het
was verschenen, nam MooiLife een grote vlucht. Ik kreeg veel telefoontjes van
nieuwe klanten en begon een salon aan
de Haagweg.”

Ervaring

Sindsdien is het hard gegaan met Judith. Haar voorspelling kwam uit, de
wimperextensions werden inderdaad
een hit. Judith geeft nu dagelijks les om
ook anderen de techniek aan te leren
en kreeg het aanbod om als eerste salon
in Nederland distributeur, opleider en
groothandel te worden van het wimpermerk Neicha. Ze startte Wimpersalon,
groeide daarmee uit tot één tot de grootste opleidingsinstituten in Nederland en
zag zich gedwongen om met de schoonheidsbehandelingen te stoppen. Die zijn
inmiddels overgenomen door een collega, waardoor Judith zich volledig op
de Wimpersalon kan focussen.

Verbouwen

Judith runt ook de webshop www.wimpersalon.nl. “De groothandel zit aan de
Haagweg, in het pand waar de afgelopen twee jaar MooiLife was gevestigd.”
Ze zegt het met gepaste trots. De Bredase heeft het goed voor elkaar, maar zal
nooit vergeten hoe ze ooit startte: met
de tweedehands auto van mama. Om
maar aan te geven dat je geen traditionele huisvesting nodig hebt om het ver
te kunnen schoppen.
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Meer
bewijs!
Op pagina 53 was te
weinig plaats voor zoveel
openingsfeestjes. Daarom nog een paar foto’s
van succesvolle starters.

Innovatienetwerk ROC West-Brabant:
vliegwiel voor innoveren en ondernemen
ROC West-Brabant is er voor de regio. We bereiden zowel jongeren als volwassenen
voor op hun rol in de arbeidsmarkt. Het coachen van startende ondernemers past daar
prima bij. Daarom dragen we het Business Coach Breda-project een warm hart toe.
Het Innovatienetwerk van ROC West-Brabant zoekt binnen en buiten het ROC naar
vernieuwingen in en voor onderwijs en bedrijven. Door vernieuwende ideeën te stimuleren,
ondersteunen en verbinden brengen we leren, innoveren en ondernemen bij elkaar.
Deel en verbind met ons mee
Het Innovatienetwerk zoekt contacten met ondernemers die actief mee willen denken in onze
‘Innovation Board’. Ook willen we jonge, duurzame ondernemers ondersteunen bij hun plannen.
Wil je aansluiten? Kijk op onze site of stuur een e-mail naar hetinnovatienetwerk@rocwb.nl.

www.hetinnovatienetwerk.nl

INNOVATIE NETWERK

Innovatie
netwerk

rocwb.nl
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in drie
maanden
je naam op
de kaart?
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Aan dit nummer werkten mee
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Business Coach Breda is een succes geworden dank zij de inzet van velen. Wij bedanken onder meer:
Subsidieverstrekkers oP-Zuid en Provincie Noord-Brabant
Uitvoerders Zaken Expert en No TomaTo
Samenwerkingspartners Kamer van Koophandel, aTEa Servicepunt Starters en ondernemers, UWV, Belastingdienst,
REWIN, Starterslift, avans Hogeschool, NHTV, RoC, Qredits, Nv BrIm/Incubator Breda
Trainingen en advies Edupreneur, 4Dutch Financial Services (eerder accendium), Lefgenerator, ondernemersklankbord,
Personal media men, Fortuin automatisering, Corinor, Think online/New media Partners, Divario Commerciële Communicatie, Perficio, Rabobank
alle mensen die ons verder ondersteunden zoals eventmanagers, cateraars, fotografen, locaties en natuurlijk... alle starters!
Gemeente Breda

Heel de wereld laten weten dat je bestaat? Waarom
Met opvallende banners met je naam, logo en een
zou je, als je Coca-Cola (nog) niet bent? Dan
sterke boodschap zet je ook jouw bedrijf binnen
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wordenom
gemaakt,
op welke wijzein
dangoede
ook, zonder drie
schriftelijke
toestemming
de uitgever.
Er mag
wel alomje
over
isbestand
het veel
slimmer
te investeren
maanden
op devan
regionale
kaart.
Enechter
adverteer
gesproken worden en de beschreven ondernemingen en organisaties mogen worden bejubelen om het behaalde succes. BCB is niet aanspranaamsbekendheid
in de inregio
waarBCBjeis niet
actief
precies
daar
waar je
bevindt.voortvloeien
Maar
kelijk voor eventuele onjuistheden
deze uitgave.
verantwoordelijk
voor
handelingen
vandoelgroep
derden welkezich
mogelijkerwijs
uit het lezen van deze uitgave.
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dan wel mooi midden tussen de grote merken…
effectieve online marketing kanalen - kan dat. Snel,
Meer weten over je online mogelijkheden? Kijk
betaalbaar én ook nog eens op landelijke topsites
meteen even naar onze superdeals voor Business
Coach Breda op thinkonlinewithnotomato.nl/bcb
als nu.nl, buienradar en alle grote dagbladen.

www.thinkonlinewithnotomato.nl
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Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid

Business Coach Breda in cijfers
Totaal intakegesprekken
Totaal screeningsgesprekken
Loketgesprek starters
Loketgesprek bestaande ondernemers

929
648
291
45

Branche
Zakelijke dienstverlening
Maatschappelijke dienstverlening
Detailhandel
Horeca/catering
Handel/import/export
Overig

417
218
170
76
13
74

Geschiktheid en haalbaarheid
Concept niet levensvatbaar en/of
ondernemer ongeschikt
Ondernemer geschikt / concept levensvatbaar
Nader onderzoek

159
410
368

Geslacht
Vrouw
Man

448
523

Rechtsvorm
BV
VOF
Eenmanszaak
ZZP (eenszaak)

4
10
190
180

Opleiding
HBO (+)
MBO niveau
Laag
Onbekend

574
272
109
8

Via
SSO (UWV & SoZaWe)
BCB
Overige
Onbekend

238
660
72
0

Economische status
WW/WIA
WWB
Loondienst
Zelfstandige
Zelfstandige/Loondienst
Student
Nugger
Overig

356
100
190
194
19
41
46
7

Start jaar
Voor 2011
2011
2012
In of na 2013

32
57
222
489

Huisvesting
Vanuit huis
Winkel
Kantoor
Overige

571
110
131
51

Wijk
Noord
Oost (Brabantpark, Heusdenhout)
Centrum (o.a. Spoorzone)
Prinsenbeek
Noord-West (Haagse Beemden)
West (Westerpark, Tuinzicht, Heuvel)
Ulvenhout
Bavel
Teteringen
Zuid (Boeimeer, Ruitersbos)
Zuid-Oost (Blauwe Kei, Ginneken)
Overige

144
85
181
34
153
168
20
18
25
27
84
2
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creëer
“entHousiasme
op basis van

emotie”

CrowdfundIng Is hot

Ondernemend?
Gezellig?
nd?

Cultuurminne

Sportief?
Breda, groen en historisch, modern en Bourgondisch.
Snel en goed bereikbaar met auto en trein. Om te wonen,

“inDenken
anDere

”

oplossingen
slIm vestIgen

werken, winkelen, sporten, ondernemen en studeren.
Levendig, vol erfgoed, creativiteit en beeldcultuur.
Breda, een stad waar veel te beleven is!

“Het is niet
allemaal

rozengeur

en manescHijn”

Breda, ook jouw stad!
www.breda.nl

www.viabreda.nl

www.breda-museum.org

www.vvvbreda.nl

www.motimuseum.nl

starten Is hard werken

