11 Andermans Zaken afl. 6 Atelier Mestdagh
11.1 Verslag Atelier Mestdagh

Figuur 38: Atelier Mestdagh(2020) teamfoto

Atelier Mestdagh is een ambacht- en familiebedrijf die reeds 70 jaar gespecialiseerd is in glas in lood.
Cijfers zijn niet hun sterkste kant maar zijn in de tijden van nu even belangrijk. Hun bedrijf is sinds
twee jaar geleden van Gent naar Merelbeke verhuist, en sindsdien liep alles mis. Zeker wanneer er
minder bestellingen binnen liepen.

Figuur 39: Atelier Mestdagh(2020)
zaakvoeder Katrien Mestdagh

Figuur 40: Atelier Mestdagh(2020) Luc Mestdagh, vader
zaakvoerster, glasschilder

Figuur 41: Atelier Mestdagh(2020) Ingrid,
moeder zaakvoerster, ontwerpster

Het bedrijf is in handen van Katrien Mestdagh, die de zaak in 2016 over nam van haar vader en
moeder. De vader en moeder blijven ook in de zaak werken, maar zijn niet meer de zaakvoerders.
Het bedrijf heeft daarnaast drie vaste mensen in dienst, de andere zijn freelancers. De mama van de
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zaakvoerster werkt dus nog in het bedrijf en kiest zelf haar agenda, hierdoor is het dus moeilijk om
deadlines te stellen. Maar ze verdient wel nog evenveel als vroeger, dus dat is een tweestrijd.

Figuur 42: Atelier Mestdagh(2020) die Sint-Servaaskerk
onder handen nam

Figuur 43: Atelier Mestdagh (2020) glass by @lamberts glass

Het bedrijf draait break-even wat betekend geen verlies maar ook geen winst. Het is een heel
arbeidsintensief proces, waar dus heel veel arbeidsuren aan te pas komen. De arbeidskost neemt
meer dan 50% van hun omzet in beslag, in de meeste ambacht bedrijven is de loonkosten net iets
lager dan 45%. Wat hier ook vooral uit komt was dat de loonkost van haar mama enorm is.
Wat het probleem hier was dat Katrien als baas te lief is en iedereen te vriend wou houden
waardoor ze alles toeliet, zowel voor haar werknemers als voor haar klanten.
Hun totale winst in 2016 was 15 000 euro, maar in 2017 gingen ze naar een verlies van 19546 euro
en zo daalde het maar meer. Het probleem hier was dat de overheadkosten nooit werden
uitgerekend, waardoor dit ook niet meegerekend werd in offertes. Overheadkosten zijn
grondstoffen, arbeid, elektriciteit, boekhouden,… Na alles uitgerekend te hebben moet ze 19, 58
euro extra vragen per uur op haar offerte om zeker eruit te komen. Wat het volgend probleem was,
ze volgde haar facturen niet genoeg op waardoor er nog 100 000 euro aan offertes openstond die ze
telkens moesten bijbetalen met hun eigen kapitaal. Wat dus onhaalbaar was! Ze moest ook haar
offertes opnieuw gaan bekijken, ze moet perfect weten hoelang het personeel bezig is aan één
project zodat de juiste prijs op een offerte geplakt kan worden.
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Klassiek

Modern
Figuur 44: Atelier Mestdagh(2020) klassiek

Figuur 45: Atelier Mestdagh(2020) modern

Loodramen met verschillende kleurtjes zijn niet meer in de mode, dus moet er een focus liggen op
een nieuwe afzetmarkt. Daarom regelde Kamal een voorstelling voor verschillende directors van
interieurmagazine zoals VTwonen. Na deze vergadering kwam Katrien, zaakvoerder van Atelier
Mestdagh, tot nieuwe inzichten. Ze wil gaan werken met een soort van magazine die je ziet bij
gordijnen. Dit betekent met vaste ontwerpen gaan werken, met als gevolg dat productieaankopen
en de kost van hun ontwerpen lager zullen zijn. Hierdoor kunnen ze goedkopere prijzen aanbieden.
Hun catalogus hebben ze sexyer en aantrekkelijker gemaakt voor jong cliënteel. In hun catalogus
moet de look-and-feel goed zijn, maar ook de marketing. Ze zijn hun website gaan aanpassen
waarbij de klant in 10 seconden ziet wie ze zijn. Er komen direct foto’s in beeld en hun geschiedenis
wordt niet in tekst weergegeven maar in een overzichtelijke tijdlijn.
Na dit alles te hebben aangepakt, komen er veel nieuwe werken bij waardoor de mama een doel
voor ogen heeft en veel productiever gaat werken. Hierdoor kunnen steeds doelen en deadlines
opgemaakt worden.
Ze kregen een voorstel bij Creneau Internationaal waar ze een bar met glas vanboven mogen doen
met een strook van 12m. Ze moesten hen vooral laten zien dat ze met budgetten kunnen werken,
maar wel zonder zelf verlies te maken. Ze moesten binnen een week een voorstel doen van
tekeningen, en het voorstel is goedgekeurd. Hier zitten ze dus voor een tijdje goed, want hun
verdere samenwerking met het bureau is verzekerd.
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Figuur 46: artikel glas in lood VTwonen(2020)

Figuur 47: artikel glas in lood VTwonen(2020)

Op het einde is één iets duidelijk, je mag een ambachtsvrouw zijn maar verlies de cijfers niet uit het
oog. Op het einde stonden ze met 2 pagina’s in het VTwonen(2020). Met een mooie afsluit, Atelier
Mestdagh behaald hun hoogste omzet met winst in de geschiedenis van het bedrijf.

11.2 Mijn conclusie
Tijdens het programma ergerde ik mij aan de mama van de zaakvoerster, Ingrid. Het lijk alsof ze ten
onpas binnenkwam, en gewoon soms om 10 uur pas aankwam op het bedrijf. Je voelde dat er iets
was, maar tijdens het programma kwam het eruit dat de mama geen deadlines behaalde en vooral
geen grote projecten mocht doen. Voor Ingrid was het alsof ze geen doel meer had, uiteindelijk
kwamen er steeds meer projecten bij waardoor ze haar ziel erin kon inleggen. Ook Katrien, de
zaakvoerster, schutte haar wakker en trok aan de alarmbel. Hierdoor werd het besef ook dubbel zo
groot.
Persoonlijk dacht ik ook zo een bedrijf heeft veel mars, er zijn veel oude kerken en gebouwen die
steeds gerenoveerd moeten worden en dat zal ook altijd zo blijven. Maar de aanpak was gewoon te
laks waardoor er geen nieuwe projecten worden binnengehaald.
Ik denk dat dit nogmaals ook bewijst dat wanneer er niet naar cijfers wordt gekeken dat dit foutief
afloopt. Ik heb zelf één jaar handel gedaan en twee jaar boekhouden-informatica. De boekingen en
cijfers zijn er ingedrild, en soms weet ik van mezelf dat ik te veel denk in cijfers. Ik ken ook heel veel
bedrijven rondom mij, kleine zaken weliswaar, die niets van hun kosten kennen. Hun antwoord is
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vaak “de boekhouder doet dat”. Als ze hun factuur moeten maken denken ze aan hun materiaal en
hun werkuren maar niets errond. Dus auto, benzine, afschrijvingen machines, elektriciteit,
boekhouder… dat wordt allemaal niet meegeteld. Veel bedrijven halen toch nog altijd winst, maar
hierdoor kunnen ze eigenlijk nog meer halen.
Wat we ook terugzien, is dat er terug een extern bedrijf wordt bijgehaald om te gaan verkopen. Dat
is inderdaad een win-win, want je haalt werken binnen en meestal blijven er ook komen. Ook de dag
van vandaag merk ik steeds meer dat de website van groot belang is, na mijn werk ook voor de Stad
Kortrijk zag ik dat steeds meer kleine bedrijven ook bezig zijn om dat op poten te krijgen. Steeds
meer wordt er mond-aan-mondreclame gedaan, en steeds meer menen kijken dan op de website of
op sociale media. Wanneer die dan niet op punt staat, klikken ze vaak verder. Ik merk dat bij mezelf,
maar heb dit ook ondervonden bij Bloom2me. Als ik er iets over vertel, zeggen mensen vaak direct:
‘Ik zal eens kijken momentje e…’. En als het dan niet op punt staat onthouden mensen het niet,
enkel vooral het visuele of iets opvallend. Dit is ook al meermaals uit externen gekomen die
langskwamen, ook op netwerkevents doe iets opvallend aan zoals een groen kleedje. Dit vind ik juist
hetzelfde met een website, wanneer het saai is dan klik ik direct weg. En dat moet je als bedrijf
proberen te voorkomen, veel bedrijven hechten nog te weinig belang aan hun website.

12 Boekverslag “50 lessen voor ondernemers”
12.1 Inleiding: Wie is Jurgen Ingels nu
Jurgen Ingels studeerde politieke en sociale wetenschappen aan Ufsia in
Antwerpen. Naast zijn opleiding werkte hij 30 u per week in de Quick en
organiseerde fuiven. Hij kreeg door wanneer hij zelf fuiven organiseerde, dat
hij van zijn vader langer mocht blijven. Naast al dit kwam hij ook op een nieuw
bedrijfje, bedrijfkopies. Uit het studentenleven ging hij af en toe niet naar de
les, maar namen andere kopies voor hem. Hij kwam erop, omdat door te
trekken. Uiteindelijk door mond-mondreclame liep zijn business heel goed, en
belandde hij op 100 000 kopies. Hij werkte samen met een lokaal koppiebedrijf
en nam er dan een bepaalde marge op. Hij zorgde dat het bedrijf door een
andere student verder liep, en ging een Master Business Administration
volgen. Hij richtte een ander bedrijf op rond cleaning & administration,
Clair2Pay. Het was een gat in de markt, met 1200 personeel en 20 kantoren. De
software werd bij meer dan 40/50 grote banken geïmplementeerd. Na dat het Figuur 48: Ingels, J. (2020)
zo een succes was, verkocht hij het aan Fis, een Amerikaans technologiebedrijf.
Naast dit richtte hij nog Smartfin, een investeringsfonds voor technologiebedrijven, met een kapitaal
van 3 miljoen euro en twee Vlaamse exits. Omdat hij vond dat er te weinig technologiebeurzen
waren, richtte hij in 2018 Supernova op, een technologiefestival met meer dan 35 000 mensen.
Jurgen Ingels is de motor van verschillende bedrijven maar staat ook bekend van het tv-programma
Leeuwenkuil op VIER.
In dit boek heeft hij 50 “formules” weer, waarmee hij ondernemers zijn lessen die hij heeft geleerd
meegeven. Per onderdeel geef ik een korte samenvatting per titel. Ik probeer beknopt uit te leggen,
wat de kern is van het onderdeel.
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12.2 Midden (Kern)
1. (1,01)365= 37,78
We denken soms dat één honderdste niets is, tot we het maal het aantal dagen doen. Elk beetje per
dag kan een verschil maken. Dit ook op vlak van het aantal uren dat je voor school/werk bezig bent.
Je moet het soms slim aanpakken. Jurgen Ingels ging elke dag op café, maar ervoor zat hij twee uur
te studeren. Zo tracht hij eigenlijk een extra mile te overwinnen, niemand dacht dat hij zijn diploma
zo zou halen, maar ze zagen niet dat hij ervoor een paar uurtjes studeerde. En dat is de kern, alle
beetjes helpen. Ondernemen kan je in één zin hierin samenvatten:
“Als je genoeg stappen in de juiste richting zet, zul je na verloop van tijd je berg overwinnen.”
Als je elke dag 1% extra doet, ga je veel vooruitgang hebben op een jaar. Dit geld ook omgekeerd
doe je elke dag 1% minder, ga je veel verliezen op het terrein.

2. Ondernemers pieken op hun 45ste
Uit een onderzoek van de MIT is bewezen dat 45-jarige de topondernemers zijn op die leeftijd, veel
mensen denken jonge mensen maar dat is niet zo. Ze hebben nog niet de financiële middelen, de
ervaringen en ze kunnen hun netwerken volop gaan gebruiken. Maar het is wel belangrijk om ooit te
“durven springen” als ondernemer, als je een goed idee/plan hebt moet je durven starten. Als het
mis loopt op een bepaald moment, dan is het een ervaring rijker. Je bent nooit te oud om iets te
doen! Je hoort dat van veel mensen, maar dat is geen waarheid.

3. Denken en doen= strategie
Denken en daarna doen, dus letterlijk in die volgorde. Durf lang genoeg na te denken over de beste
aanpak om het resultaat te doen. Bv. bij een teambuilding of samenwerking willen we er vaak direct
aan beginnen, maar neem de tijd om elkaar te leren kennen. Je wint een race soms niet omdat je
sterker bent, wel omdat je slim nadenkt.

4. Ondernemersbloed
“Geloof dat je als ondernemer geboren moet zijn!”
Zonder passie, fonkelende oogjes over jouw idee of zaak moet je geen moeite doen om te gaan
ondernemen. Je moet verschillende skills hebben:
-

-

-

-

Doorzettingsvermogen:
Ups en down heb je altijd, iedereen heeft dat maar dan draait het erom om door te zetten.
Doe je dit niet, dan gaat je onderneming falen.
Dadendrang:
Durf springen en schiet in actie, je moet er niet op blijven kauwen. Ga er gewoon voor! Het
zijn niet de ideeën die ondernemingen onderscheiden maar wel de acties.
Nieuwsgierigheid:
Je moet als ondernemer leergierig zijn en durven praten met mensen. Bij u vast in een
onderwerp, en je gaat merken na onderzoek dat je meer afweet dan een zogenaamde
expert. Je moet vooral de nieuwsgierigheid koesteren, dit gaat ook je leren stappen vooruit
te zetten.
Geluk:
Succes en falen liggen heel dicht bij elkaar! Je moet altijd denken: “De allergrootsten hebben
ooit een Lucky break nodig gehad, waardoor ze nu aan de top staan.”. Bij het ondernemen
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-

moet je gewoon ooit die Lucky Day hebben, dat je wordt opgepikt dat mensen volop voor je
gaan. En vooral de zaak op het juiste moment en de juiste plaats.
Eeuwige rebel:
Je moet als ondernemer een rebels kantje hebben. Ondernemen is uiteindelijk risico’s
nemen, maar één ding moet je uiteindelijk doen: “Als je gelooft in jezelf, kijk dan niet
achterom!”.

5. Trager. Minder. Duurder
Er is een rode draad, alle cijfers zien er te rooskleurig uit. Optimisme durft inschattingsvermogen in
de weg staan, je omzet is altijd lager dan de prognose. Daardoor moet je deze tips gebruiken:
-

Reken op een vertraging van twee kwartalen ten opzichte van het originele plan.
Bedragen zijn 25% lager dan de ingecalculeerde bedragen.
Inschatting cashflow en middelen die bedrijf nodig heeft, zijn de belangrijkste van allemaal.

Ondernemen kost tijd, dus reken altijd op een financiële buffer. Stel dat je als salesdirector een grote
deal verwacht de tweede helft van het jaar, reken veiligheidshalve op het eerste jaarhelft volgend
jaar. Hetzelfde bij de kosten, die lopen altijd hoger op dan je businessplan. Zeker ook bij bedrijven
met personeel, zijn de salariskosten de grootste boosdoener. Je moet rekenen op maandelijkse
brutolonen X 20, hierdoor eigenlijk de overheadkosten X 30%.
De realiteit is vooral dat kosten + 30% zijn en de omzet – 25% dan voorspelt, en dat projecten
meestal verschuiven met een half jaar.

6. Stof tot nadenken
Schat dingen realistisch in en blijf niet op korte termijn denken, want anders krijg je het
boemerangeffect. Eerlijk duurt het langst bij alle zaken, zeg niet iets tegen je klant die je niet kan
verwezenlijken. Bluffen heeft geen zin, want mensen zijn slimmer. Maar leer ook zelf slim zijn, en bel
met de mensen en durf vooral vragen. Het verkopen met wat slides is voorbij.

7. Life is like a box of cholate
“Ondernemen is trial and error.” Als het project niet werkt, blijf niet trappelen tot het eventueel wel
zou werken. Als je wil ondernemen kan je niet outsourcen, je moet het zelf doen. Steek niet te veel
geld in het interieur, maar ook niet te weinig geld in de locatie. Kijk wat je doelgroep wilt. Het is niet
omdat jij denkt dat het daar nodig is, dat andere mensen hier nood aan hebben.
Hij probeerde een Leonidas in zweden, want er waren amper chocoladewinkels zoals hier. Maar
uiteindelijk bleek dat ze daar geen chocolade gaven als cadeau of gewoon weg pralines kopen. Ze
kochten een paar pralientjes per persoon, maar geen doosje zoals hier.

8. Wet van tijdsreductie
Wat kan je sneller en efficiënter gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door technologie ga je sneller in de
boekhouding een zicht hebben op cijfers. Maak gebruik van Enterprise Resource Planning! Ook bij
aanwervingen, als je in tijdsnood bent neem mensen met ervaring aan. Jonge wolven hebben
energie maar moet je gaan opleiden. Hiervoor heb je vaak geen tijd/geld in een startup.

9. Dealers en junkies
Referenties zijn cruciaal om geloofwaardigheid op te bouwen. Zonder referenties geen klanten en
zonder klanten geen referenties. Investeren in een referentie, daar hebben mensen het moeilijk
mee. Als je soms één iets weggeeft aan de grootsten, zij schrijven een positieve review en bingo.
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Hierna kan je over gaan van die gratis klanten naar betalende klanten. Als ze tevreden zijn, gaat dat
makkelijk.

10. Superfactor
Ook al heb je alles perfect, een goed team/product toch kan de superfactor je onderneming kraken.
De timing is de factor:
-

Product te vroeg op de markt → markt + potentiële klanten nog niet klaar
Product te laat op de markt → markt verzadigd en concurrentie te groot

Probeer echt de juiste timing te vinden om je product op de markt te zetten.

11.

Focus op je talenten

We proberen zo hard om beter te worden in iets dat we niet goed kunnen, waardoor we onze
passies en talenten uit het oog verliezen. Hierdoor krijgen we een middelmaat, maar niet iets dat er
bovenuit schiet. Focus op één gebied waar je goed in bent, en daar de allerbeste in te worden.

12.

Jagers en boeren

Je hebt de jagers, die op jacht gaan naar nieuwe klanten en dan de boeren die het land gaan
bewerken en vooral de klanten gaan onderhouden. Zij gaan vooral het beste klantenbestand hebben
en de oogst binnen halen.
Veel mensen werken met distributeurs/ agenten, maar die hebben geen connectie met het bedrijf.
Eigen mensen gaan een tandje bijsteken om een klanten binnen te halen en gaan meer
betrokkenheid hebben. Zij hebben wel meestal een speciaal karakter waardoor je ook een speciale
aanpak nodig hebt. Je kan hen ook extra overtuigen met commissies, maar let daarmee op. Betaal
bijvoorbeeld pas uit want de klant van de factuur betaald is. Zorg dat je de sales goed kan opvolgen,
en je hebt daar 2 verschillende profielen bij bv. een technologiebedrijf:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jager
50%
10%
15%
9%
11%
5%
0%

Verkooplicenties
Verkoop services
Omvang pipeline
Accuraatheid
Activiteitsgraad
Housekeeping
Accountmanagement

Boer
25%
20%
5%
9%
8%
8%
25%

INSCHATTING SALESPIPE
AANTAL CALLS: BEZOEKEN KWALITEIT
RAPPORTERING
HOEVEEL KANTEN BLIJVEN? HOEVEEL
HAKEN AF?
Het is zo dat verschillende soorten types beter zijn in verschillende soorten zaken die nodig zijn bij
bv. technologiebedrijven. En pas je daarin ook aan, of zorg voor competities tussen de verschillende
soorten verkopers.

13.

Porsche

Je moet de kosten onder controle houden maar je kan soms door één iets wel de meerprijs eruit
halen. Een voorbeeld is:
Een bedrijf die het moeilijk had om zijn jonge mensen te blijven te motiveren kocht een Porsche. De
CEO reed er mee rond in de week en de beste verkoper mocht hem in het weekend meenemen naar
huis. De inzet was een succes, en de cijfers stegen. De Porsche betaalde zichzelf terug.
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14.

Van serieel naar parallel

Vroeger/ serieel: Gewend om bij hetzelfde bedrijf te werken, krijgen wel nieuwe vaardigheden maar
in het verlengde van de job.
Nu/ parallel: Je leert dingen in sector X die je vervolgens in sector Y kan gebruiken. Hierdoor stijgt
jouw leercurve en kan je altijd alle uitdagingen aannemen en ervaringen op doen.

15.

Kalkoensyndroom

Je heeft een medewerker een duidelijke opdracht (dat denk je), mar toch is het resultaat anders dan
je in gedachten had. Neem tijd om duidelijk te maken wat je verwachtingen zijn en vermeld de
eventuele valuilen, doe het niet snel snel en check of de persoon alles heeft begrepen. Veel mensen
denken ik doe het dan gewoon zelf, als ik er zo veel tijd voor moet nemen. Iedereen moet leren en je
krijgt het later terug.

16.

Fundraising: Hoe begin je eraan

Bij een fundraising moet je rekenen op negen maand voorbereiding en zorgen dat je financiële
balans in evenwicht blijven. Zorg dat er iemand jouw winkel kan overnemen, terwijl jij je geld
ophaalt van de fundraising.
Veel mensen denken dat je durfkapitaal nodig hebt om een bedrijf enorm te laten groeien, maar het
is perfect mogelijk om zonder jouw bedrijf te laten groeien. Je moet altijd denken als je een
fundraising wil opstarten: “Laat mij onderneming het toe om brutomarge in de loop van de tijd als
percentage van de omzet te laten groeien?”. Als dat niet zo is, dan is je businessmodel niet
interessant voor investeerders en gaan ze er ook niet aan beginnen.
Nu enkele tips hoe je dit aanpakt:
•
•
-

•
•

•
-

Organiseer 3 comités:
Auditcomité → financiële aspecten
Remuneratie → lonen en bonussen
Exit
Het is belangrijk aandeelhouders te betrekken bij allerlei soorten zaken:
Zorg dat je besproken hebt met welke voorwaarden ze akkoord gaan met venture-capitalistfinanciering en zet die duidelijk op papier → hierdoor hoef je ook niet bij elke beslissing een
handtekening van hen te vragen
Media-aandacht:
Zorg dat je in de krant of tijdschrift verschijnt want dit zorgt voor de nodige Buzz en
geloofwaardigheid van je onderneming
Timing is alles, start dit niet op als je onder druk zit want dan gaan ze profiteren. Om tijd te
winnen, spreek enkel met partners bij investeringsfondsen. Dit ga bij zo een financiering het
snelst.
Schrijf geen volledig Businessplan uit, maar wel dat de potentiële investeerder in een
oogopslag kan zien wat je doet. Hoe doe je dat?
Maak een presentatie met 10 slides en probeer die te geven in een tijd van drie minuten en
44 seconden
Team en financiën zijn belangrijk dus start daar ook mee
Een financieel plan van drie jaar is zinloos, zet aandacht op analytische winst en
verliesrekening samen met de cashflow en dit op maandbasis. Bij de cashflow maak je een
onderscheid tussen de operationele, investerings-, financiële cashflow.
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-

Zorg dat er voldoende berekeningscellen in de Excel-berekeningen zitten, zodat je makkelijk
kunt aanpassen en zien: “Als ik nu 10% minder inkomsten heb, dan gebeurt er …”.
Oefen je pitch op voorhand, zodat het lijkt alsof je u pitch ter plekke uitvindt.

17.

Fundraising: pitchen, onderhandelen, deal sluiten

Je hebt de aandacht en nu moet je verder
Pitch
Geef je pitch zoveel mogelijk voor een testpubliek (maar laat hen niet weten dat ze dat zijn). Je kan
leren uit hun vragen en feedback, hierdoor maak je u pitch overtuigender.
Hoe ziet die pitch eruit:
1.
2.
3.
4.
5.

Stel team voor en zorg dat iedereen aan bod komt
Waar komt idee van
Welke drive heb je om het probleem aan te pakken
Welke hindernissen
Hoe teamleden gevonden

Welke voorbereidingen tref je?
-

-

Authenticiteit, passie en overtuigingskracht aantonen
Kom als team pitchen, niet een iemand apart
Spreek rolverdeling goed af, ook voor Q&A (meestal kan je die op voorhand voorspellen)
Hou nauw contact met investeerders
Antwoord niet op de vraag: “Hoeveel is je onderneming waard?”. Laat dit over aan
investeerders en antwoordt: “Ik verwacht een prijs die in de lijn ligt met wat de markt voor
dergelijke bedrijven betekend.
Stel kritische eisen → stel vragen op die je zelf wil stellen aan de investeerders, als ze niet
eerlijk antwoorden schrap je ze van u lijst. Eventuele vragen zijn:
➢ Wat zijn je grootste zorgen over de investering?
➢ Hoe zie je de werking van de raad van bestuur, en welke rol wil je daar zelf in?

Deal
Eens je deal binnen is, begin nooit te investeren zonder je het investeringsbedrag op je rekening
hebt staan. Sommige zakenmensen bemoeilijken het werk om nadien een lagere prijs uit de brand te
slepen. Vraag ook eventueel om een aandelenadoptieplan van 10%, dit neem je op in een uitgebreid
term sheet. Hoe minder rechten je aan je eerste investeerder geeft, hoe beter je positie zult
handhaven.

18.

Na fundraising

Zorg dat je weet wie venturecapitalist zal afvaardigen in de raad van bestuur. Zorgt dat die voor jouw
bedrijf werkt, want die persoon moet goeie analyses maken, zoals die van concurrentie. Schrijf als
CEO iedere maand een verslag van de voorbije maand met analyses en VERBLOEM NIET. Schrijf deze
in het Engels en Nederlands en maak een lijst met gemiddelde acties. Bel de investeerders ook op
voor de raad van bestuur en bespreek de moeilijke punten, zo krijg je eventueel steun van hen.
“Een relatie met een venturecapitalist is langdurig en het leven is kort, streef naar een goede
verstandhouding”.
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19.

Investeerders overtuigen in 10 slides

Welke slides
Slide 1:

Onderwerp
Team

Slide 2:

Bedrijf

Slide 3:

Probleem die je oplost

Slide 4:
Slide 5:

Oplossing probleem
Markt

Slide 6:

Concurrentie

Slide 7:

Product tractie

Slide 8:

Financieel + businessmodel

Slide 9:

Use of proceeds

Wat moet erop
- Welke ervaringen heeft het team
- Welke studies
- Hoelang werken ze al voor het bedrijf?
- In welke markt bevindt het?
- Huidige resultaten
- Hoeveel geld wil je ophalen
- Hoe groot is het
- Welke impact heeft het
- Duidelijk maken wat probleem is
- Ga niet technisch, hoe het simpel
- Hoe groot
- Internationaal/ nationaal
- Wie zijn ze
- Wat doen ze
- Marktaandeel
- Heb je al klanten
- Hoe goed ken je die
- Hoe loyaal
- salescyclus
- cashflow
- geen balans
- winst en verlies
- hoofdlijnen, Wat doe je met
investeringsgeld

Slide 10:
Status investeringsronde
Gebruik een aantrekkelijke lay-out, vorm en kleur. Zorg dat alle grafieken leesbaar zijn en gebruik
niet te veel tekst.

20.

Waarom

Alle vragen van medewerkers komen tot bij jou, maar kaats de bal terug: “Waarom stel je me die
vraag?”. Met deze vraag gaan ze de volgende keer beter nadenken. Je laat hen
verantwoordelijkheden waardoor je cultuur van efficiëntie en spaarzaamheid krijgt.

21.

Bar, kloppend hart van elk kantoor

Een bar is een plaats waar mensen elkaar leren kennen en waar problemen op tafel gegooid worden.
Wanneer je zo een plaats inricht in een kantoor, worden knelpunten tussendoor besproken en krijg
je samenhorigheid. Hier kan ook de week afgesloten worden.

22.

Wat je kunt leren van het romeinse rijk

De opbouw van de bedrijfsstructuur is makkelijk wanneer je niet internationaal werkt of maar één
productlijn hebt. Dan wijst het zijn eigen uit. Maar vaak is het complexer, zorg er dan voor dat de
lokale mensen zoveel mogelijk vrijheid krijgen maar ook niet te veel. De beste manier is
gecentraliseerd decentralisme. Dit betekend centraal dingen afspreken rond verloning, bonussen,
clausules contracten, IT, R&D en financiën. Die worden gemaakt, gecoördineerd en opgelegd, en
voor de rest hebben ze hun vrijheden maar moeten ze wel binnen krijtlijnen blijven.

23.

Change a winning team

Zorg voor volgende punten binnen het team:
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1. Diversiteit:
- Vaak vrienden waarmee je iets opstart en mensen uit eenzelfde opleiding
- Zorg ook voor andere types, die gaan een andere aanpak hebben maar ook verschillen qua
inzichten
2. Ervaring:
- Loont om iemand duurder te nemen met ervaring bij een startup, je wint tijd en je kan erop
terugvallen
3. Onderscheid managers en ondernemers:
- Ondernemers: Heb je vooral nodig bij opstart voor de creativiteit en innovatie
- Managers: Heb je later nodig na een aantal jaar, want als bedrijf heb je nood aan structuur
4. Maak verschil tussen startup en grote corporate:
- Mensen die altijd in een groot bedrijf hebben gewerkt en plots naar een startup, is meestal
geen groot succes. Ze zijn een heel andere aanpak gewoon.
5. Change a winning team:
- Het oorspronkelijke team is niet noodzakelijk het team dat de onderneming doet verder
groeien.
6. Ego weglaten:
- Soms is het beter om een stap op zij te zetten op een bepaald moment als CEO en te doen
waar je goed in bent.
- Als je CEO bent heb je 100% commitment.
- Ben je founder, gaat niemand kijken wat je naast u job doet.
- “Je moet ego wel weglaten en toelaten dat hij/zij de show gaat stelen in jouw bedrijf.”

24.

Culturele kennis en sterke lever

Elk land onderneemt anders, zorg dat je de culturen kent waar je zakenpartners zich bevinden.

25.

Twintig redenen waarom startup faalt

1. Geen vraag in de markt naar je product
- Het is niet omdat jij denkt dat er vraag naar is, dat er effectief mensen op je product/dienst
zitten te wachten.
2. Verkeerde team
- Botsende EGO
- Kwaliteiten niet benutten
- Mensen met dezelfde kwaliteiten, niet met verschillende
3. Gebruiksonvriendelijk aanbod
- Je product mag geweldig zijn, maar als het niet-gebruiksvriendelijk is en te complex voor de
doelgroep wordt het geen succes.
4. Geld is op
- Cashflow in de gaten houden
- Op tijd geld ophalen, niet als het te laat is
5. Concurrentie is sterker
- Staart je niet blind op concurrentie, maar hou ze in de gaten
6. Ratio kost VS opbrengst zit fout
- Startende ondernemers hebben de neiging om te weinig geld te vragen. De prijs moet hoog
genoeg zijn om kosten te denken en winst te maken, maar laag genoeg om klanten te
trekken.
7. Geen goed businessmodel
8. Markt zonder geld
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
-

Zorg dat jouw marktgeld heeft voor jouw producten te kopen
Afhankelijk van subsidies
Draai niet volledig op subsidies, als overheid die intrekt stort businessmodel in elkaar.
Slechte marketing
Doof blijven voor klanten
Wacht niet te lang om naar klanten te gaan
Je mag niet blind zijn voor commentaar of kritiek, maar pak ze aan.
Te vroeg of te laat komen met product/dienst
Afwijken van het rechte pad
Je moet wendbaar zijn, maar voortdurend van pad afwijken vertraagd groei.
Ruzies en ruis
Maak duidelijk afspraken en zet ze op papier
Gebrek aan passie
Remember de fonkelende oogjes
TE SNEL de wereld willen veroveren
Vermalen in juridische molen
Aanvaard nooit onbegrensde aansprakelijkheden, ook als is het een mooie deal. Ze kunnen
je onder uit halen.
18. Vlam dooft uit
- Hard werken mag en moet je doen als ondernemer, maar waak over fysieke gezondheid en
mentaal welzijn.
19. Bron droogt uit
- Investeringsgeld die terechtkomt bij bedrijven met slecht businessmodel, werkt niet.
Wanner de markten dan keren, komen die bedrijven in de problemen.
20. Gat in de hand
- Geld ophalen is een begin, maar investeer in de zaken die essentieel zijn en niet in
designmeubelen etc. Hou de voetjes altijd op de grond

26.

Show me the money

Onderhandel met investeerders over een optie van de helft van de aandelen. Die optie kan je bv.
over een periode van 10 jaar uitoefenen, zodat je later dit kan terugkrijgen.

27.
•
•

•
•

•

Vertrouwen is goed, controle is beter

Leg een gedragscode vast
Zet intern een duidelijk tracering
➔ Wie heeft toegang tot welke informatie
➔ Als er lekken ontstaan ga de bronnen na
Bij ontslag zorg dat medewerkers geen data meenemen naar concurrenten
Zorgt dat er geen misbruik wordt gemaakt:
➔ Bv. toiletrollen die verdwijnen → wanttrouwen
➔ Misbruik vakantiedagen
➔ Tankkaart die het hele gezin gebruikt
Als deze zaken mislopen, zorgt het voor een vertrouwensbreuk. Je kan altijd zeggen: “Het
gebeurt bij mij niet”, maar het gebeurt overal. Zorg voor een goede balans tussen controle
en vertrouwen.
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28.

Schumacher van de Excel

Er kunnen veel berekeningen met Excel en zorg dat je die onder de knie hebt. Het is een tool die
enorm helpt, maar je moet soms slim zijn en gebruik maken van opensourcemacro’s. Die kun je dan
gaan toepassen en veranderen. Vroeger was dit er niet, dus tijden veranderen en blijf de hele tijd
bijleren om sneller te werken.
“Als ondernemer moet je op tijd en stond op zoek gaan naar de Schumacher killer.”

29.

Lift

Je moet weten wie de doelstellingen vastlegt van waar je keihard aan meewerkt. Ken het
management! Geef nieuwe werknemers een welkomstpakket met de geschiedenis van het bedrijf,
structuur, cijfers, managementteam, producten en de strategie. Het geeft een professionele indruk
en ze voelen zich direct welkom. Als je iemand tegenkomt in de lift, moet je weten wie hij/zij is.

30.

Model van 50 miljoen dollar

Als je investeerders in iets wil laten geloven (hoe zot het ook is), toon het in één oogopslag en laat
zien wat je gaat doen met het geld. Het belangrijkste is dat je kan aantonen welke verschillen al het
investeringsgeld geven. Zorg dat u model op één slide past en begin uit te leggen, ga niet technisch
maar vooral klaar en duidelijk.

31.

Mickey mouse

Een Raad van Bestuur is van uiterst belang in een bedrijf. “Een goed werkende Raad van Bestuur is
zijn gewicht in goud waard.” Nodig bij een raad van bestuur ook externen uit zonder
belangenconflict, iemand die van buitenaf zijn mening kan geven. Het is belangrijk dat je een Raad
van Bestuur hebt bij het begin van de onderneming (zie bovenstaande zin). Voordat de raad
samenkomt wordt er een document verstuurd, maar veel mensen lezen die niet. Daarom plaatste
Jurgen Ingels eens een Mickey Mouse in het midden van het document en maar één van de
bestuursleden had het gezien. Dan weet je dat niemand is voorbereid.
Volgende stappen voor een goede Raad van Bestuur:
Stap 1: sterke samenstelling Raad van Bestuur
Stap 2: efficiënt vergaderen
-

Zorg dat het niet saai wordt, zo kunnen ze niet afgeleid worden
Laat bestuurders meewerken en geef hen huiswerk mee

Stap 3: kom 4 keer per jaar samen en elke vergadering heeft één algemeen topic. Deel het op
volgens volgende topics:
Wanneer?
Welk topic?
Begin van het jaar
Salesstrategie
April
R&D
juli
Operations
November
Budgetten volgend jaar
Organiseer deze vergadering in het bedrijf zelf, hierdoor snuiven ze bedrijfscultuur op en kan je erop
vertrouwen dat het geen saai (hotel) vergaderzaal is.
Boardpack (leidraad bestuursvergadering)
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Het boardpack is het document die op voorhand wordt doorgestuurd naar de aandeelhouders/
leden bestuursvergadering.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Stuur het minstens vijf dagen op voorhand op
Zorg voor een consistent document
Begin met agenda en timing
Samenvatting KPI’s
Omzet
Cash
Nieuwe klanten
Referenties
Actielijsten vorige bijeenkomst (met volgnummer en verantwoordelijke)
Financiële cijfers en resultaat Marketingacties
Notulen vorige vergadering
Concurrenten, waar staan ze …
Boarddeck ong. 20 slides
Alle bestuursleden lezen document op voorhand en zoom in op vragen issues

32.

Lang leve CFO

Zorg dat je een financieel management hebt, de basis van alles. Het is niet voldoende om een
doodnormale boekhouder te hebben; Als CFO zorg je best voor een goede relatie met je bankier, dat
heeft vertrouwen en steun om groeiplannen te financieren. Je moet als CFO de teugels strak
houden, want het zijn kleine en grote inspanningen die een onderneming finaal uit den bocht doen
vliegen. Volg facturen strak op!

33.

Luister naar markt, klanten en schoonmoeder

Als ondernemer moet je een groot aanpassingsvermogen hebben, blijf voortdurend de markt
opsporen naar nieuwe opportuniteiten. Een presentatie moet leven en de hele tijd aangepast
worden aan feedback, het mag niet stil staan en zes maanden dezelfde presentatie zijn.
Toon je slides eerst aan je schoonmoeder en dan aan je investeerder. Als die het snapt, dan is u
presentatie klaar om gegeven te worden.

34.

Clean-up-your-shit-dagen

Data en informatie zijn levensbelangrijke assets. Dit is de leidraad voor toekomstige beslissingen. Je
hebt dit ook nodig om juist de vragen van investeerders te beantwoorden. Stel grafieken elk jaar
volgens dezelfde manier op en vergelijk.

35.

Blijf plakken

Sales is het bloed dat door de hele organisatie loopt. Elke medewerker, van receptioniste tot
verkoper, heeft hiermee te maken. Je moet volgende quotes goed onthouden:
“Vaak zit je op geld, maar moet je wel even je achterwerk optillen om het te pakken te krijgen.”
“Je hebt geen 100 slides nodig om impact te hebben.”

36.

Deals uit salespipe naar boven halen

Elke nieuwe deal die in de salespipe komen, krijgen een unieke code (jaartal, maand, volgnummer).
Zo kan je een overzicht krijgen van alle gewonnen/verloren deals, dit kan gebruikt worden om te
weten als je een klant extra features moet geven of dat het dat niet waard is. Hou twee keer in het
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jaar hier een grote kuis in. Zorg ook dat iedereen binnen het bedrijf op de hoogte is van de
commerciële successen, hierdoor stijgt het moreel van de medewerkers.

37.

Doei vergadertijgers

Vaak krijg je vergadertijgers die gewoon in de vergadering erbij zitten, en niets doen. Hoe meer
mensen bij een vergadering zitten, hoe minder beslissingen er worden genomen.
Oplossing?
Na elke vergadering projecten hoeveel geld een bepaalde vergadering heeft gekost aan werkuren,
en vragen of het dat waard is. Zo laat je medewerkers dat inzien.

38.

Koop scanner

Scan documenten in en sorteer ze in digitale mappen, dit is veel efficiënter dan in archiefdozen. Als
ze iets opvragen, vind je het direct terug.

39.

Onbekend maakt onbemind

Perceptie is de realiteit! Media helpt om geloofwaardigheid te verhogen. Een tip om in de krant te
komen:
-

Doe een marktonderzoek en link dat aan je eigen producten binnen het bedrijf. Stuur een
persbericht (die gebruiksvriendelijk is) naar journalisten. Bouw hierna ook een goede relatie
op met hen, hierdoor krijg je een wederzijdse vertrouwensband. Let wel op, blijf altijd op je
goede want pers kan je reputatie maken in beide richtingen. Blijf hiernaast altijd praten met
studenten, bedrijfsleiders, …

40.

20% inspanningen, 80% resultaat

Focus op sterktes en delegeer de resterende 80% aan je team. Het is delegeren, vertrouwen
schenken, maar ook tijd geven. Laat hen inwerken, je kan niet alles zelf blijven doen. Maar gebruik
van een DOA (Delegation of Authority), waarin je dus meegeeft bij wie wat behoord.
-

Gebruik functies en geen namen (als iemand het bedrijf verlaat dat er geen problemen zijn)
Bewegingsruimte duidelijk definiëren
Je geeft een duidelijk overzicht wat over elk departement valt.

41.

Fire fast and hire show

Beter een goed team met een slecht product dan omgekeerd. Een team kan dit namelijk doen keren.
Kijk niet altijd naar de CV maar vraag dingen op:
Regel 1: Vraag kopie behaalde diploma
Regel 2: vraag en onderzoek referenties
Regel 3: vraag laatste loonbrief
Hierdoor weet je zeker dat de waarheid wordt verteld. Laat hen tijdens de sollicitatie een bepaalde
case oplossen en kijk hoe ze het aanpakken. Zoek de allerbeste mensen en bouw met hen het beste
bedrijf uit.

42.

Medelijden mag, zelfmedelijden niet

Als het moet, dan moet je iemand ontslaan. Hier enkele tips hoe je dit aanpakt:
-

Doe een ontslagronde in 1 keer, niet in stukjes want dan komt er wantrouwen in bedrijf.
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-

Voer ontslaggesprek zelf
Voer gesprek al eens in je hoofd
Plan voldoende tijd in voor dit gesprek
Blijf achter beslissing staan
Korte pijn, zelfde dag vertrekken
Laat hen GSM/laptop houden, je bent er niets meer mee en heeft hen toch nog een positief
gevoel.
Geef geen ruimte voor roddels en leg uit waarom je dit doet aan medewerkers.
Mensen die na hun vertrek terugkeren, zijn gemotiveerder dan ooit.

43.

Van de zagers tot de gepassioneerden

Er zijn acht verschillende type medewerkers, probeer de eerste zes eruit te halen. Zorg dat je
investeert in de laatste twee types geëngageerden en gepassioneerden, maar vooral in het laatste
type. Haal de andere types eruit want ze verslinden de bedrijfscultuur. Bedrijven die blind starten op
de strategie, verwaarlozen de bedrijfscultuur. Cultuur is veel belangrijk dan strategie op weg naar
succes. Leiderschap is van uitermate belangrijk en essentieel om cultuur te slijpen. Iedereen
verdiend vertrouwen.
8 type medewerkers
1. Zagers en klagers
2. Conformisten
3. Opportunisten
4. Boycotters
5. Do not care
6. Rebellen

7. Geëngageerden

8. Gepassioneerden

44.

Wie zijn ze?
- Altijd zagen en klagen over alles
- Verziekt bedrijf en remt groei af
- Volgen alle regels nauw op
- Werken niet minder of niet meer en gaan er nooit buiten
- Proberen in de kijker te lopen van management en
hopen zo hogerop te raken
- Teren op conflicten
- Hun job is hun job en daar houdt het op
- Maken de andere medewerkers uitdagender en
creatiever
- Je hebt niet veel nodig maar wel een paar
- Groeien tot niveau van talent
- Eens ze op hun niveau zijn, is het goed voor hen en stopt
ambitie
- Zijn wel goed voor onderneming
- Durven risico’s nemen
- Hart van elk bedrijf

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Tegenslagen en afwijzingen maken je sterker. Het leven is 10% wat je overkomt en 90% hoe je
ermee omgaat.

45.

Senna

Een crisis is een darwinistisch moment waarbij zwakke bedrijven verdwijnen en alleen de sterke
overleven. Elk faillissement heeft een menselijke rol, maar het zorgt voor een gezonde economie. Je
moet efficiënt kunnen inspelen en vooral niet paniekeren. Je moet je aanpassen naar de crisis, in
cruciale momenten de zaken gaan aanpakken en aanpassen.
Een lichte verwijzing naar de gestorven formule 1 piloot Ayton Senna, die iedereen voorbijraasde als
het regende, als er zon was minder. Hetzelfde bij de beste ondernemers tijdens een crisis, ze zullen
niet aarzelen of wegduiken maar het gaspedaal net extra induwen. Wendbaarheid is nodig voor F1racers maar ook de allerbeste kwaliteit voor TOPondernemers.
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46.

Double whammy

Je neemt een bedrijfje over in het buitenland met een kleine omzet maar met een goed product. Je
gaat niet zelf u bedrijf gaan verhuizen maar het op die manier gaan doen. Je probeert dan de
vertrouwensrelatie met de bestaande klanten uit te bouwen, ongeveer een duur van zes maand.
Dan ga je producten sneller verkopen op de internationale markt en introduceer je het nieuwe
internationale product aan je eigen thuismarkt. Dit zijn twee vliegen in één klap, dubbele winst of
the double whammy. Een overname kan je deels met aandelen binnen het eigen bedrijf betalen,
kleine tip.

47.

M&A: vanuit perspectief verkoper

M&A, fusies en overnames in het Nederlands. Hiervoor zijn er enkele tips:
•
•
•
•
•
•

Time skills deals:
Sluit deal af voor vermoeidheid de kop opsteekt. Geef een einddatum!
Probeer zoveel en zo lang mogelijk te onderhandelen met verschillende kopers
Zorg dat sales, operations en financiële rapportering verder lopen
De CFO moet meestal 60% van de tijd steken in de transactie, de CEO en COO ongeveer 80%.
Exit comité moet bedrijf klaar maken voor verkoop.
Vergeet je medewerkers niet tijdens de fusie/overname.

Je hebt twee meest voorkomende soorten methodes bij een bedrijf:
•
•
-

Locked-box-methode:
Prijs ligt vast van de overname
Overeengekomen en aanpassingen voor werkkapitaal, netto schuld
Closing accounts:
Voorlopige prijs = geen vaste prijs
Basis van positie netto schuld en werkkapitaal
Spreken af op welke datum deal closed is

Gebruik hiervoor een uitgebreid Term Sheet met betrekking overname, zo gaat het vlotter.
Maak een duidelijke concurrentiebedding op, zodat medewerkers niet kunnen gaan lopen en
onthoud: “Een deal is pas rond vanaf het op de bankrekening staat.”.

48.

M&A: vanuit perspectief koper

Zorg voor een apart team die verantwoordelijk is voor overnames en de operationele kant van de
zaak, tot 12 maand na overname. Het is belangrijk om een goede analyse te hebben met volgende
punten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom overname
Financiële projecties
Waardering
SWOT
Worstcasescenario
Kostenbesparingen
TEAM
Handtekening managers

Bij een overnamecontract zijn er altijd rep en warranty’s (juridische clausule) en reken de
aankoopprijs + budget om integratie goed aan te pakken.
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49.

Boog kan niet altijd gespannen zijn

Ondernemen kan niet altijd in bittere ernst zijn, dat hou je niet vol. Mopjes tussendoor maken kan
deugd doen en vooral ga samen iets leuks doen.

50.

Zitten is het nieuwe roken

We zitten allemaal te veel en bewegen te weinig. Allemaal is ons statement te weinig tijd, maar
maakt tijd. Pak het slim aan en probeer eens een wandelende vergadering, de trap te nemen…

12.3 Slot
Zaken die absoluut meegenomen moeten worden:
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemen is fun
Zorg voor een goede balans passie en drive
Hecht belang aan qualitytime familie en plan het in
Zorg voor jezelf → sport genoeg
Omring met positieve mensen
Luister naar klanten en koester ze
Nooit te laat om ondernemer te worden!

12.4 Conclusie 50 lessen voor ondernemers
Het is een boek die geschreven is met passie en uit ervaringen. Het bereid je voor als ondernemer en
moest al veel eerder op de markt gekomen zijn. Als ik Andermans zaken er nog eens bijhaal zijn er
puur fouten gebeurd door onwetendheid van wat er kan foutlopen, als dit er was geweest was het
iets makkelijk. Je kan ernaar grijpen en heeft ook wel het ondernemerschap weer hoe we die
vandaar zien. Het is een boek die je als startup goed moet bijhouden, je leert er van financiën tot
hoe je uzelf kan stellen in bepaalde zaken. Het heeft standaarddingen mee van de klassieke
economie die nog evengoed werken als vroeger, maar ook wat de drive van ondernemerschap kan
zijn. Ik kan in deze conclusie niet opsommen wat er allemaal instaat, maar er gaat mij wel één ding
bijblijven van hoe je van een “dom” probleem een oplossing kan vinden. Een voorbeeld is het
verhaal van de Porsche, het lijkt iconisch en te gek voor woorden maar toch werkt het. Als
ondernemer moet je volgens mij u gevoel opleggen en slim gaan nadenken, maar ook niet te ver.
Vooral passie en drive, maar blijf vooral de persoon die je bent. Omring je met goede personen die je
steunen, maar ook mensen waaraan je raad kan vragen. Ondernemen is “Trial en error”, je komt in
het leven negatieve zaken tegen maar onthoud: “Pak het aan, en het kan een helemaal andere
wending krijgen”.

13 Algemene conclusie
Ik neem enorm veel mee uit deze reis ‘ondernemen in een notendop” en heb hier ook heel veel
uitgeleerd. Mijn doel van dit document was een beter inzicht krijgen in vooral fouten die gebeuren in
een bedrijf, en zaken waar wij als jonge ondernemers rekening mee moeten houden. Deze uitdaging
heeft mij doen inzien hoe belangrijk cijfers zijn, externe partners, website… Vooral als bedrijf breng
je verhaal met foto’s en filmpjes, met tekst ga je het niet gaan overbrengen. Toon wie je bent en sta
sterk in je schoenen, wanneer ze zien dat je niet zeker bent is het al voorbij. Wanneer je 100% achter
de zaak staat, start dan maar iets op. Veel mensen, zeker jonge mensen, denken dat sociale media
het nieuwe verkopen is. Persoonlijk ging ik daar ook vaak in mee. Maar één leerschool, bel mensen
op en misschien kan het toch iets meer worden dan je denkt. Ook al is het een grote leverancier je
kan maar proberen en je hebt niets te verliezen.
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In het begin van de richting Netwerkeconomie, denken veel studenten waar ben ik aan begonnen.
Dit is niet slecht bedoeld, maar veel studenten vinden het soms wat vaag en weten niet goed welke
richting het op gaat. Als ik nu na bijna twee jaar en een half in de richting te zitten, dan besef ik
welke skills ik heb aangeleerd en vooral het ondernemen/verkopen. Tijdens de herfstvakantie
werkte ik als gatekeeper in het ziekenhuis voor samen het virus te bestrijden, ik werk daar al vier
jaar telkens in de zomervakantie dus veel mensen kennen mij al. Ik zat ’s middags te eten met
iemand die ik een jaar al niet had gezien, en die persoon zei tegen mij: “Amber, hoe veranderd ben
jij.”. Ik vond het persoonlijk wat raar, maar achteraf gezien besef je dat je door tijdens de richting
open bloeit. Moest je mij voor de richting in een aula hebben gezet met 100 mensen waarvoor ik
moest spreken, dan klapte ik toe. En vorig jaar deed ik dit gewoon tijdens het innovatiekamp in
Brugge. Ik denk als je al die zaken terug bekijk, kom ik tot het punt dat je ondernemen en verkopen
moet leren. Door enkel een boekje erover te lezen, gaat het niet lukken. Je moet het doen, anders
gaat het niet werken.
Wat ik als volgt nog heb geleerd, neem niet te veel hooi op je vork. Kijk wat haalbaar is, maak een
goede planning op en probeer je eraan te houden. Ik vind het heel belangrijk dat ik mij aan mijn
planning hou, en nu komt het ook maar ter bevestiging hoe belangrijk die is. Als je ziet in je planning
dat het echt niet meer lukt, laat dit weten en ga niet gewoon door tot het te laat is.
Toon waarvoor je bedrijf staat, vaak zie je aan de buitenkant niet wat het bedrijf inhoudt maar dan
zien ook voorbij hangers dit niet. Probeer toch op een bepaalde manier duidelijk te maken door
bedrukking en foto’s langs de buitenkant, duidelijk te maken waarvoor je staat.
Als laatste puntje is het vooral belangrijk als het echt niet lukt, laat het weten en haal mensen er bij
die er iets van kennen. Ook als je u zaak moet sluiten, bekijk eerst of alles mooi is afgerond dat je
later niet voor feiten staat die nog naar boven komen hiervan en waardoor je nieuwe zaak ook ten
onder gaat. Er zijn heel weinig bronnen te vinden, en daarom vond ik dit programma zo belangrijk
dat mensen ook de tegenzijde konden zien en er ook uit konden leren.
Het was een uitdaging waarvan ik besef, dat ik misschien als ondernemer kleine handelszaken kan
gaan helpen met duidelijk op te maken wat zijn hun overloadkosten en hoe bereken je die mee in de
prijs. Veel kleine handelaars weten dit niet en kunnen dit vaak nooit zeggen, maar hierdoor gaan
veel ondernemers onder hun prijs gaan werken. Dat is geen probleem als je hierdoor niet in de
problemen raakt, maar ik denk dat je toch moet krijgen waarvoor je recht op hebt.
Elke ondernemer hoor je zeggen: “Ondernemen is vallen en opstaan!”. En vooral ook falen, dat is
meerdere keren herhaald. In het boek “50 lessen voor ondernemers”, krijg je veel theorieën maar
ook inzichten. Dit boek is echt een topper, ik heb nog nooit zo snel een boek uitgelezen. Het leest
super vlot en maakt het niet langdradig. Het is een boek met veel tips, en zaken die mij toch gaan
helpen in het ondernemen. Een team leiden is toch wel een droom voor mij, en dat boek heeft toch
wel een mooie samenvatting hiervan en tips.
Als bedrijf moet je op zoek naar het juiste product om die te lanceren op het perfecte moment, je
moet op zoek naar een killer waarom mensen jouw product/ dienst zouden gaan kopen. De
bedrijven die nu succes hebben, hebben die killer ooit gehad en soms moet je ook een beetje geluk
hebben dat je product wordt opgepikt. Maar het is vooral hoe je er zelf mee omgaat.
Het heeft ook mooi weer, de klassieke economie is niet slecht. De echte klassieke manager hebben
we ook nodig, niet in het begin van je startup maar wel na enkele jaren om de structuur van u bedrijf
te behouden. Het hoeven niet allemaal ondernemers te zijn, we hebben andere types nodig. Ze
moeten gewoon gemotiveerd zijn en hun inzetten. En als de samenvatting gaat lezen, ga je de
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verschillende inputen zien van welke combinatie je in een bedrijf nodig hebt. Eén ding is wel zeker,
ondernemers heb je nodig bij een startup maar na enkele jaren neem je personeel aan en mogen het
niet allemaal ondernemers zijn want dat gaat je groei en stabiliteit ook gaan beïnvloeden.
Ik hoop met mijn filmpjes dat ik studenten kan inspireren en hen vooral kan meegeven dat
ondernemen vechten is, het is de rode draad door de richting Netwerkeconomie. Als dit nog meer
wordt doorgegeven, gaan er nog meer mensen overtuigd worden voor deze richting.
Mijn uitdaging (project ondernemen in een notendop) was voor mezelf een succesverhaal, het is een
enorme grote paper maar het heeft mij allemaal andere inzichten gegeven. Ik wist al heel veel over
de financiële kant van een zaak, en had het gevoel dat ik al heel veel wist. Maar toch voelde ik dat ik
iets miste, en dat was toch wel een final touch. Het heeft mij zelf nog meer geleerd wat ik wil doen
in het verdere leven. Ik wil me blijven bezighouden met dat soort zaken en vooral optimaliseren.
Door deze uitdaging zie ik ook pijnpunten in zaken, en dat was mijn doel van de uitdaging.
Ondernemen in een notendop wordt in deze paper goed uitgelegd, het legt niet enkel de positieve
en de mooie kanten uit maar ook de negatieve aspecten die meestal verzwegen worden. En dat is
toch iets waar we die ‘taboe’ van moeten verbreken, het is niet erg om de pijnpunten bloot te
leggen want het maakt de startende ondernemer juist sterker en meer voorbereid.
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