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1. Inleiding 
 

1.1 Waarom zou je het beste uit je onderneming halen? 
 

Veel ondernemers worstelen. De resultaten (bijv. omzet en winst) worden minder en alle pogingen 

om hier verandering in aan te brengen mislukken geheel of gedeeltelijk. Na verloop van tijd wordt 

“willen” voor een groot deel “moeten”. Dat kost veel energie. Na een werkdag kom je dan moe en/of 

onvoldaan thuis. Je vraagt je soms af:  

• Waar doe ik het allemaal nog voor? 

• Als het zo doorgaat, dan ……. 

De hectiek van de dag regeert bij veel ondernemingen. Als dat zo is, dan is de ondernemer, vaak 

ongemerkt, de regie kwijtgeraakt. Om het beste uit je onderneming te halen, is het nodig dat je als 

ondernemer de regie in handen hebt.  

Als ik nu aan je vraag: “Heb je de regie nog in handen?”, dan zal jouw eerste reactie zijn. Ja, 

natuurlijk, ik ben toch ondernemer. Desondanks raad ik je aan hoofdstuk 2 (Heb je nog wel echt de 

leiding?) te lezen. En als je de regie geheel of gedeeltelijk kwijt bent, hoe krijg je die dan weer terug? 

In essentie zijn daar 3 manieren voor (zie hoofdstuk 7). 

Hoe fijn is het om de regie in handen te hebben, het gevoel te hebben zinvol bezig te zijn en in 

“control” te zijn. Hoe heerlijk is het om met collega’s en medewerkers te werken, die met plezier 

naar hun werk gaan, die productief en creatief zijn en met wie je plezierig kan samenwerken. Hoe 

mooi is het als je klanten fans van jouw onderneming worden en jullie aanbevelen bij andere 

potentiële klanten. Hoe fantastisch is het als de onderneming een goed rendement draait.  

Hoe zorg je er met elkaar (leidinggevenden en medewerkers) voor het beste uit jezelf en je 

onderneming te halen? De reis naar deze situatie geeft net zo veel voldoening als het resultaat. 

1.2 Wat ga je doen om het beste uit je onderneming te halen? 
 

Als je onderstaande 4 aanwijzingen volgt, dan haal je op termijn het beste uit je onderneming: 

1. Master your mindset (hoofdstuk 3) 

Je mindset heeft te maken met je denkwijze, je mentaliteit, je geesteshouding. Welke mindset is 

nodig om het beste uit jezelf en de onderneming te halen? Verander je mindset en de omgeving 

zal anders op jou reageren. 

 

2. Haal het beste uit jezelf (hoofdstuk 4) 

Als jij je blijft ontwikkelen, dan zal de onderneming dat ook doen. De vraag is: Hoe doe je dat  het 

beste uit jezelf halen? Hoe weet je dat je het beste uit jezelf gehaald hebt? 
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3. Haal het beste uit je onderneming (hoofdstuk 5) 

Hoe doe je dat het beste uit je onderneming halen? Heb je een plan om dat te doen? Welke 

obstakels ga je daarbij ontmoeten en hoe overwin je deze obstakels? 

 

4. Bedenk creatieve oplossingen voor veranderingen in de omgeving (hoofdstuk 6) 

Hoe zorg je ervoor dat je tijdig (als er nog geld is) anticipeert op belangrijke veranderingen, die in 

jouw omgeving plaatsvinden? Heb je daarvoor een gestructureerd proces bedacht? Weet je tijdig 

wat de concurrentie doet? Ben je op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen? 

1.3 Hoe haal je het beste uit je onderneming? 
 

Hoe je het beste uit je onderneming haalt, heeft te maken met 

• Jouw mindset 

• Wie jij bent als persoon (jouw drijfveren, jouw kernkwaliteiten, jouw kernwaarden, jouw 

idealen) (zie hoofdstuk 4) 

• Jouw beeld van hoe je wilt dat jouw onderneming er idealiter uitziet (zie hoofdstuk 5) 

• Jouw creatieve aanpassing op de veranderingen in de omgeving (zie hoofdstuk 6) 

• Jouw manier van leiding geven (zie hoofdstuk 4.4) 

Welke mindset leidt tot succes op lange termijn?   

1. Je gedachten zijn de bron van de resultaten die je behaalt. 

Ik heb geen invloed op welke gedachten bij mij binnenkomen, ik heb wel invloed hoe ik met mijn 

gedachten omga. Ik ga ervan uit dat mijn gedachten mijn realiteit bepalen en dat maakt mij dus 

in grote mate verantwoordelijk voor mijn realiteit.  

 

Je leest op dit moment deze zin. Stop met lezen en sta eens stil bij wat bij jou van binnen speelt: 

Ben je gehaast? Ben je nieuwsgierig? Voel je irritatie? Deze concrete vragen maken je bewust 

wat er bij jou van binnen speelt. Wat er nu bij jou van binnen speelt, bepaalt wat je gaat doen. 

Kijk eens wat er van binnen gebeurt als ik je de vraag stel: “Haal je het beste uit je 

onderneming?”. Welke gedachten komen bij je op? Wat ga je doen als je denkt:  

• Ja, ik haal al het beste uit mijn onderneming 

Je doet waarschijnlijk niets, want het is prima zo.  

• Nee, ik haal niet het beste uit mijn onderneming, omdat mijn medewerkers …. 

Je gaat je medewerkers veranderen. Een zware en onhaalbare weg. 

• Nee, ik haal niet het beste uit mijn onderneming, omdat ik …… 

Je gaat zelf dingen anders doen in de wisselwerking met anderen. 

Stel de omzet daalt en ik vraag aan de ondernemer naar mogelijke oorzaken, dan hoor ik in het 

antwoord maar zelden “ik”. Hij neemt dan geen verantwoordelijkheid. Voel je het verschil tussen: 

• Mijn medewerkers doen niet wat ik van ze vraag of ik ga aan mijn medewerkers vragen 

wat maakt dat zij niet doen wat ik vraag.  
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• Mijn klanten zeuren over de tarieven of ik ga meer toegevoegde waarde bieden om mijn 

tarieven te rechtvaardigen. 

 

2. Als je blijft doen/denken wat je gedaan/gedacht hebt, zal je krijgen wat je kreeg. 

Het begin van een verandering is open staan voor andere gedachten. Onderzoek de validiteit van 

jouw gedachten. De menselijke geest functioneert hetzelfde als een parachute. Hij werkt alleen 

als hij open is.  

 

Als de hectiek van de dag regeert en ik vraag aan de ondernemer “zou ….. ook een reden kunnen 

zijn dat de hectiek van de dag regeert?”, dan is het antwoord vaak nee. Ik merk dan weinig 

bereidheid om te onderzoeken wat andere oorzaken kunnen zijn en dan blijft het bij wat het is. 

Veel ondernemers reageren met meer van hetzelfde op uitdagingen die zich voordoen. In mijn 

visie betekent dat de ondernemer (mede) creator is van zijn situatie en dat hij om het beste uit 

zijn onderneming te halen anders moet leren kijken, denken en handelen. Voor dat laatste heeft 

hij anderen nodig of bijv. dit E-boek. 

3. Iedereen op elk moment het beste doet wat er in zijn/haar vermogen ligt. 

Dat betekent dat de schuldvraag irrelevant is. Dat betekent dat je accepteert dat de situatie is 

zoals die is zonder verwijten te maken. Er valt niemand iets te verwijten. Vanuit rust ga je kijken 

wat en hoe je de situatie kan verbeteren. 

 

4. Iedereen bezit een enorm potentieel. Alles wat je aandacht geeft, groeit. 

Mensen gebruiken maar een klein deel van hun vermogen, dus er is nog een enorme ruimte voor 

groei. Kijk naar de sterke punten van anderen en versterk deze. Vraag je af waar je denkt dat de 

ander toe in staat is en stimuleer hem/haar om daarvoor te gaan. 

Mijn intentie van dit E-boek is jou ( samen met je mede leidinggevenden en medewerkers) te 

stimuleren regelmatig in de spiegel te kijken en jezelf de vraag te stellen: is dit het beste wat ik (wij) 

te bieden heb(ben)? En hoe kan het anders/beter? 

Ondernemen doe je samen met je medewerkers. Het gaat om de kwaliteit van de wisselwerking met 

je klanten en medewerkers. Mensen zijn uniek en hebben hun eigen perceptie, die zij vervolgens als 

de realiteit zien. Hoe jij omgaat met verschillen in percepties, bepaalt hoe groot jouw invloed is. Des 

te groter jouw invloed, des te groter de kans om het beste uit jouw onderneming te halen.  

Als je het beste uit jezelf haalt, als je stimuleert dat collega’s en medewerkers het beste uit hunzelf 

halen, als je het beste voor je klanten wilt betekenen, dan haal je het beste uit je onderneming. Ik 

denk dat iedereen het beste uit zichzelf wil halen, maar niet weten hoe dat te doen. Ik denk dat 

klanten ook de beste prijs/kwaliteit verhouding willen. De belangen van leiding, medewerkers en 

klanten zijn dus hetzelfde, echter de zienswijze hoe die belangen zo optimaal mogelijk te realiseren 

zal verschillen. 
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1.4 Wat opmerkingen vooraf 
 

Maak gebruik van de ervaring die ik in 40 jaar heb opgebouwd. Ik ben al meer dan 20 jaar zelfstandig 

ondernemer en heb bij zeker 50 ondernemingen in de keuken mogen kijken. Ik ben business coach ( 

ik coach de leiding van ondernemingen om meer uit hun onderneming te halen) en trainer (ik geef 

workshops om het beste uit jezelf en het beste uit ondernemingen te halen en ook over leiderschap, 

strategie en verkopen).  

Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen in de verwachting dat jij een deel van deze kennis gaat 

gebruiken om jezelf en jouw onderneming naar een volgende fase van ontwikkeling te brengen. 

Mijn passie is voetbal en tennis. Ik ben een perfectionist. Uitmuntendheid is mijn maatstaf. Een 

ondernemer kan veel leren van een topsporter, vandaar dat ik voorbeelden gebruik uit de sport. 

Ik zie veel raakvlakken tussen topsport en ondernemen. Ondernemen is ook een vorm van topsport. 

Een topsporter is continu bezig om het beter te doen. Hij zet een vergrootglas op elk detail van 

belang om prestaties te verbeteren. Hoe zorg je ervoor dat jouw onderneming blijft groeien 

ondanks het feit dat de concurrentie toeneemt, de technologie zich enorm ontwikkelt en de doelen 

sneller bewegen dan de projectielen die erop afgeschoten worden? 

Ik gaf presentaties aan ondernemers samen met Simone Koot, speelster uit het waterpoloteam dat 

als outsider in 2008 in Beijing Olympisch kampioen werd. Zij vertelde welke 5 factoren (zie hoofdstuk 

4.4.1) het verschil maakte waardoor zij Olympisch kampioen werden en ik maakte de vertaalslag naar 

ondernemers en ondernemingen. Veel ondernemers vonden dat erg inspirerend. 

Ik sprak met Adri Helfrich die in het Guinness Book of Records kwam, omdat hij het record simultaan 

schaken verbrak. De kwaliteit van zijn voorbereiding maakt op mij een enorme indruk. Om wat 

voorbeelden te noemen: de afstand die hij moest afleggen tijdens zijn recordpoging bedroeg 

ongeveer 40 km, hij had 4 seconden tijd om een zet te doen, hij moest 80% van zijn partijen winnen, 

hij moest meer dan 700 partijen winnen. Hij maakte een zeer gedetailleerde vertaalslag van wat 

nodig was om het record te verbreken en daar richtte hij zijn training op. Hij heeft zich met een team 

specialisten 2 jaar intensief voorbereid. Ongelofelijk. Je kan je voorstellen dat de ontlading enorm 

was, toen hij het record brak. 

Topsporters en ondernemers streven naar perfectie. Beiden streven naar een voorspelbare uitkomst, 

terwijl de uitkomst onvoorspelbaar is. Beiden willen het beter doen dan hun concurrenten. De 

ondernemer creëert een onderneming, die uniek is en die beter dan zijn concurrent kan voorzien in 

de behoeften van zijn klant (ook als de ondernemer niet aanwezig is). 

Om eens bij stil te staan en over na te denken:  

a. Elke topsporter heeft een coach. Iedere topsporter weet dat hij een coach nodig heeft 

om steeds beter te presteren. Een coach die observeert en aanwijzingen geeft. Heb jij als 

ondernemer een coach? 
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b. Elke topsporter maakt oneindig veel trainingsuren. Hoeveel trainingsuren per jaar maak 

jij als ondernemer? Door de juiste trainingen/workshops te volgen, doe je weer inspiratie 

op. Als jij je je ontwikkelt als ondernemer, doet de onderneming dat ook. 

Moet je doen wat in dit boek beschreven staat? Nee, neem alleen over wat bij jou past. Sta kritisch 

tegenover wat ik schrijf en luister naar je gevoel. Ik heb opgeschreven wat ik van ondernemen 

begrepen heb en dat is een fractie van wat mogelijk is. Ondernemen leer je niet uit een boekje (en 

toch schrijf ik een boekje ☺). Ondernemen leer je, net als bijvoorbeeld tennissen of voetballen, door 

het te doen en te reflecteren (terugkijken op hoe je het gedaan hebt).  

Sta eens stil bij hoe je doet als ondernemer (welke gedachten komen bij je op?) en vraag je eens af in 

welke mate jij de regie nog in handen hebt. 
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2 Heb je nog wel echt de leiding? 
 

2.1 Inleiding 
 

Onder regie versta ik jouw vermogen om zelf te bepalen hoe jij jouw leven inricht. In dit boek gaat 

het dan concreet over hoe jij zelf bepaalt hoe jij jouw onderneming inricht om het beste  eruit te 

halen. 

Ondernemen is een kunst. De kunst van het zaken doen. Elke ondernemer doet het op zijn eigen 

manier. Je moet echter wel weten aan welke knoppen je moet draaien om succesvol te zijn en hoe je 

aan die knoppen kunt draaien. Dat beschrijf ik in dit boek.  

Jij bepaalt hoe jouw onderneming eruit ziet. Jij maakt je een voorstelling hoe jouw onderneming er 

idealiter uit ziet. Dat beeld communiceer je met jouw medewerkers, klanten en aandeelhouders en je 

gaat met hen aan de slag om dat doel te realiseren.  

De realiteit is vaak anders.  “Bij ons regeert de hectiek van de dag”. Geen uitzondering in het 

bedrijfsleven. Als dat bij jouw onderneming het geval is, dan wil dat zeggen dat jij (DGA, directeur) de 

regie over de onderneming uit handen gegeven hebt. Je merkt dan dat jouw pogingen om 

noodzakelijke veranderingen door te voeren mislukken. Dat maakt je soms machteloos en 

gefrustreerd. Hoe kom je daar vanaf? 

Hoe neem je als de hectiek van de dag regeert de regie/leiding weer in handen? Hoe haal je het 

beste uit je onderneming? Het antwoord op deze vragen is het thema van dit boek.  

Waarschijnlijk zal je ja zeggen als ik je vraag: Heb je de regie nog in handen? Maar is dit echt zo? Veel 

ondernemers zijn zich niet bewust dat ze de regie gedeeltelijk kwijt zijn. Dat gebeurt vaak ongemerkt. 

2.2 Hoe merk je dat je de regie kwijt bent? 
 

Signalen die erop wijzen dat je de leiding kwijt bent: 

• De hectiek van de dag regeert 

• Doelen en plannen zijn vaag en impliciet. 

• De omzet daalt. 

• De winst daalt. 

• Collega’s en medewerkers komen hun afspraken niet na. 

• Collega’s komen niet of te laat op vergaderingen. Aktiepunten blijven staan. 

• Het ongewenste personeelsverloop neemt toe. 

• Het ziekteverzuim neemt toe. 

• Je komt moe thuis. 

• Je komt onvoldaan thuis. Je energieniveau is laag. 

• Je hebt weinig zin meer om naar het werk te gaan. 

• Het aantal klachten van klanten stijgt. 



9: 
 

Nico de Vrij Realiseer je droomdoel 
 

• Als iemand aan je vraagt: “Hoe gaat het met je?” en je zegt iets in de trant van: Druk, druk, 

druk 

• Je vraagt je steeds meer af waar je het voor doet. 

• De sfeer is onprettig. 

• De samenwerking verloopt stroef. 

• De medewerkers zijn ongemotiveerd en nemen geen initiatieven. 

• De medewerkers besteden veel tijd op internet voor privé doeleinden. 

• Klanten gaan naar de concurrent. 

Ondernemers/leidinggevenden zien het als een teken van zwakte om te zeggen dat ze de regie kwijt 

zijn. Dus ze gaan vermijden dat anderen te weten komen dat ze de regie kwijt zijn. Dat leidt tot 

contraproductief gedrag. Het gevolg is dat ze nog meer de regie kwijt raken. 

Mijn advies is om te herkennen en te erkennen aan jezelf en anderen dat je de regie kwijt bent. Daar 

is heel veel moed voor nodig. Het kan een effectieve manier zijn om een start te maken de regie 

weer terug te krijgen. Als jij de regie kwijt bent, wie heeft de regie dan wel? 

 

2.3 Wie heeft echt de regie in handen? 
 

Het lijkt vanzelfsprekend dat de ondernemer de leiding heeft, 

maar in de praktijk blijkt het wel eens anders te liggen. 

Wie heeft echt de regie in handen? Wie bepaalt echt wat er 

gebeurt? 

Er zijn grofweg 3 mogelijkheden: 

• De directeur (formele leider) 

• De informele leider(s) 

• Niemand ofwel de hectiek van de dag 

Het vraagstuk wie de regie heeft, wordt zichtbaar en voelbaar 

als de resultaten tegenvallen. Mensen hebben dan de neiging 

om de schuldvraag te stellen. Zij komen dan al snel uit bij de formele leider. De manier waarop hij 

daarmee omgaat, bepaalt of hij de leiding in handen houdt. 

Een aantal voorbeelden van hoe ondernemers, met wie ik heb samengewerkt, de leiding in handen 

hielden: 

• Een briljante risicovolle strategie, waaraan hij geen concessies deed. 

• Zijn waarden (integriteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid), die hij voor 100% leeft. 

• Zijn filosofie om de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen te verbeteren (hij verkocht 

marketing informatie systemen). 

• Zijn vermogen om betere mensen om zich heen te verzamelen. 

• Zijn vermogen om mensen te inspireren. 
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Een aantal voorbeelden van leiders die de leiding kwijtraakten: 

• Een dominante houding, waardoor mensen zich onderhuids verzetten. 

• Een te aardige man, die ten onder ging aan machtspelletjes. 

• Een pur sang professional, die in de onderneming werkte en te weinig aan de onderneming. 

Om misverstanden te voorkomen: In mijn visie heb je als ondernemer nog steeds de regie in handen 

als je die op onderdelen bewust uit handen geeft. Hoe meer je bewust de regie uit handen geeft, hoe 

sterker je de regie in handen hebt. 

Ik denk dat je schrikt wat de gevolgen zijn als de hectiek van de dag regeert. Kijk eens of je 

onderdelen herkent. 

2.4 Mogelijke gevolgen als de hectiek van de dag regeert 
 

Als de hectiek van de dag regeert, dan kunnen dit de gevolgen zijn: 

• De sfeer is slecht 
• Medewerkers “moeten” veel 
• Afleiding is groot 
• Verveling is groot 
• Machteloosheid is groot 
• Medewerkers en managers roddelen veel 
• Eilandjes vormen zich 
• Veel conflicten doen zich voor en worden niet opgelost 
• Onmacht is groot 
• Chaos – niemand kan er meer een touw aan vastknopen 
• De klachten van klanten nemen toe 
• De onderneming krimpt 
• Iedere keer wordt de schuldvraag gesteld 
• Je bent een groot deel van de dag bezig met brandjes blussen 
• Afspraken worden niet nagekomen 

Als deze gevolgen zich geheel of gedeeltelijk voordoen, dan raak je ook een stuk bezieling kwijt en juist 
die bezieling zorgt ervoor dat je de regie in handen neemt.  

Als je je hier op onderdelen in meer of mindere mate in herkent, wat staat je dan te doen? 
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3 Master your Mindset  
 

Het allerbeste wat je kunt doen voor de wereld, 

is het beste maken van jezelf. 

Wallace D.Wattles 

The Science of Getting Rich 

 

Je gedachten zijn de bron van de resultaten die je behaalt. Verander je denkwijze en je leven zal 

veranderen. 

Je mindset heeft te maken met je denkwijze, je mentaliteit, je geesteshouding. Het is een direct 

gevolg van je conditionering, je denkpatronen, de manier waarop je onbewust bent 

geprogrammeerd. Dit bepaalt je gedrag en daarmee de resultaten die je behaalt. 

Het recept voor een gelukkig en succesvol bestaan is eenvoudig: doe wat je leuk vindt en word daar 

heel goed in. Zorg dus dat je minimaal 80% van je tijd besteed aan dingen die je leuk en zinvol vindt. 

Mooie vragen in dit verband: 

• Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? 

• Waarom doe je wat je doet? 

• Wat wil je echt?  

Tevens is het goed om te weten dat mensen en organisaties maar een klein deel van hun 

mogelijkheden gebruiken.  

Focus je aandacht op het potentieel van mens en organisatie. Het potentieel is dat deel van je 

vermogens die wel aanwezig zijn, maar nog niet gebruikt worden. Als je er vast van overtuigd bent 

dat jij jouw doel kan bereiken en die overtuiging uitstraalt, gaan jouw mensen meer presteren dan zij 

zelf voor mogelijk houden.  

Als je uit jezelf en uit je collega’s en medewerkers kan halen wat er in zit, gaan zij beter presteren en 

als zij beter gaan presteren, dan gaat de onderneming beter presteren. Richt je daarbij op het 

verbeteren van de sterke punten en talenten van de ander. Hoe doe je dat? 

3.1 Haal uit mensen wat er in zit 

 
Hoe haal je uit mensen wat er in zit? (zie figuur 1) 

✓ Heb duidelijk voor ogen wat je wilt bereiken. Je droom. Je doel. 

✓ Je overtuigingen bepalen wat je van je potentieel gebruikt. 

✓ Transformeer je beperkende overtuigingen (het negatieve beeld wat je hebt over jezelf) in 

bevorderende overtuigingen. 

✓ Je potentieel is veel groter dan je denkt. 

✓ Zonder acties geen resultaten, dus neem actie. 
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✓ Reduceer je angst. Angst is zelden reëel en zijn alleen maar gedachten, die je zelf gelooft. 

Voel je angst en stap over de drempel heen. Kom in actie. 

 

 

Figuur 1: Hoe haal je uit mensen wat erin zit 

Zo kan je jezelf helpen eruit te halen wat er in zit en ook je collega’s en medewerkers. 

Je werkt samen met je collega’s en medewerkers om het beste uit je onderneming te halen. Klanten 

stellen steeds meer en andere eisen. De concurrentie bedenkt manieren om de strijd om de klant te 

winnen. De technologie ontwikkelt zich als een malle. Nieuwe toetreders zetten jouw markt op zijn 

kop. Hoe pas je je creatief aan om het beste uit je onderneming te halen? 

3.2 Haal het beste uit jouw onderneming 
 

In zijn algemeenheid zet je drie stappen 

1. Weet waar je staat met betrekking tot de belangrijkste succesfactoren zoals leiderschap, 

strategie, omgeving, medewerkers, cultuur etc. 

2. Weet wat je wilt met betrekking tot de belangrijkste succesfactoren. Je kan helder 

benoemen wat het verschil is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. 

3. Maak een plan hoe van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Welke 

belemmeringen zijn er en hoe ga je die wegnemen. 

Als ondernemer geef je sturing aan de wisselwerking tussen jou (de ondernemer), de onderneming 

en de omgeving. In figuur 2 hieronder zie je wat de meest belangrijke componenten zijn, die je kan 

beïnvloeden. Jouw huidige situatie is een resultante van jouw bewustzijn op dit moment over deze 
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componenten en de samenhang daartussen. Als je voortdurend jouw bewustzijn over deze 

componenten (afzonderlijk en in samenhang) vergroot, dan haal je het beste uit je onderneming.  

Alle componenten hangen met elkaar samen. Als je je strategie verandert, dan heeft dat gevolgen op 

alle in figuur 2 genoemde componenten zoals bijv. de waarden, de doelen, de markt, de concurrentie 

etc. Als je als ondernemer een verandering initieert en je maakt een plan om die verandering te 

realiseren, betrek dan op voorhand de effecten op alle genoemde variabelen in je plan. 

 

 

Figuur 2: De wisselwerking tussen de drie O’s (ondernemer, onderneming en omgeving) 

Op alle genoemde factoren in bovenstaande figuur heeft de ondernemer invloed. 

Het proces om veranderingen aan te brengen begint altijd met een vraag. Waarom…..? Wat….? 

Hoe….? 
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3.3 Stel de juiste vragen 
 

 

Figuur 3: Hoe vergroot je de kwaliteit van jouw bewustzijn 

 

Uiteindelijk gaat het om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. We leven dan in een staat van 

FLOW. Alles gaat vanzelf. 

Jij bent, zoals alle mensen, op de wereld gekomen om jouw unieke bijdrage te leveren. Jij hebt 

daartoe de talenten meegekregen om dat te doen. Jouw leven kan je zien als een leerschool om zo 

goed mogelijk die bijdrage te leveren. 

De onderneming heeft ook een missie, een reden van bestaan. Het heeft tot doel het leven van 

anderen (of de planeet) aangenamer te maken. 

Door de juiste vragen te stellen, vergroot je de kwaliteit van je bewustzijn. De kwaliteit van 

bewustzijn over jezelf, de onderneming en de omgeving bepalen de kwaliteit van je acties en die 

bepalen de kwaliteit van je resultaten en die bepalen weer de kwaliteit van je leven. 

De belangrijkste vaardigheid om de regie te nemen, te houden of weer in handen te krijgen is het 

stellen van de juiste vragen en goed te luisteren naar de antwoorden.  

Bijvoorbeeld: wat kan je als ondernemer doen om meer omzet en meer winst te maken? Wat kan je 

doen om met meer plezier te werken? Hoe haal je het beste uit jezelf? 

  



15: 
 

Nico de Vrij Realiseer je droomdoel 
 

4 Het beste uit jezelf als ondernemer halen 

 

4.1 Inleiding 
 

Als jij je als persoon blijft ontwikkelen, dan ontwikkelt de onderneming zich, want jij bent het 

voorbeeld waaraan iedereen zich spiegelt. Door jouw gedrag beïnvloedt je jouw medewerkers en 

jouw klanten en daardoor creëer je jouw onderneming, die een reflectie is van wie jij bent en wat 

je uitstraalt. 

Als ondernemer is het belangrijk om: 

• authentiek te zijn. “What you see is what you get”. Zeg wat je denkt en voelt. Wees jezelf. 

Mensen vinden het fijn als ze weten wat ze aan je hebben. Je hoeft niet perfect te zijn. 

• te kunnen omgaan met onzekerheden, je soms op onbekend terrein te begeven en 

verantwoorde risico’s te nemen.  

• te kunnen omgaan met tegenslagen. Doorzetten. Als ondernemer geldt: “Never a dull 

moment”. Je bent nooit uitgeleerd. 

Als je je als ondernemer ontwikkelt, draai dan aan de volgende drie knoppen: 

1. Blijf jezelf ontwikkelen als persoon. 

2. Blijf jezelf ontwikkelen als ondernemer. 

3. Blijf jezelf ontwikkelen als leider. 

4.2 Blijf jezelf ontwikkelen als persoon 
 

De kernvraag is: Wat heb je te leren als ondernemer om een groeiende onderneming te creëren met 

gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers, die voldoen aan de verwachtingen van de klant (en 

die soms overtreft) en die in staat zijn om consistent een goed rendement te genereren? Niemand 

heeft het antwoord op deze vraag. Mijn passie is om een steeds beter antwoord op deze vraag te 

vinden. 

Als je ziet wat nodig is om succesvol te ondernemen, dan kan dat nauwelijks door één persoon 

excellent gedaan worden: 

1. Kennis: Marketing, Sociale Media, Financiën, Informatievoorziening, Fiscaliteit, Juridische 

Zaken, Strategie, Verkopen, Klanten, Marketing, ICT, Leiderschap en Cultuur. 

2. Vaardigheden: Focus, differentiëren, organiseren, innoveren en communiceren. 

3. Houding: Doorzetten, overwinnen van tegenslagen, zien van kansen en mogelijkheden, 

vertrouwen hebben in jezelf en anderen.  

4. Mindset: De toekomst is maakbaar, het potentieel is groot, alles is mogelijk, alles hangt met 

alles samen.  
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Haal de kennis zo veel mogelijk bij je medewerkers (dat zijn je specialisten) en ontwikkel je 

vaardigheden, je houding en je mindset. Neem mensen aan die meer kennis hebben dan jij. 

4.2.1 Wat doe je om jezelf als persoon verder te ontwikkelen? 
 

De onderneming is jouw creatie en dus jouw spiegel. Jouw creatie vanuit jouw kernkwaliteiten, 

kernwaarden, kernovertuigingen, kerncompetenties en drijfveren. Dit maakt jou uniek en dus ook 

jouw onderneming. 

Jouw kernkwaliteiten zijn jouw eigenschappen, waaraan jij onmiddellijk herkend wordt. Dat zijn die 

kwaliteiten die jij in jouw leven het meest ontwikkeld hebt en die jijzelf de normaalste zaak van de 

wereld vindt. 

Vanuit die kernkwaliteiten bind je klanten en medewerkers aan je. Verkopen is gunnen en 

opdrachten worden jou gegund vanwege jouw kernkwaliteiten. Medewerkers vinden het fijn om 

voor jou te werken vanwege die persoonlijke eigenschappen.  

Wat zijn jouw kernkwaliteiten? Maak eens een lijstje. 

Je kernwaarden zijn leidend voor jouw gedrag. Als deze waarden in het gedrang komen, dan ben je 

de eerste die zorgt dat deze waarden gehandhaafd blijven onder alle omstandigheden. Aan jouw 

kernwaarden doe je geen concessies. Dat maakt de onderneming herkenbaar voor klanten en 

medewerkers. 

Wat zijn jouw kernwaarden? Maak eens een lijstje van max. 3. 

Jouw kernovertuigingen gaan over de manier waarop je in het leven staat d.w.z. jouw visie op hoe 

het leven in elkaar steekt. Als de uitdrukking “You create what you believe” waar is, dan zijn het jouw 

kernovertuigingen die het succes van jouw onderneming bepalen. 

Wat zijn jouw kernovertuigingen? Zijn dat bevorderende of belemmerende overtuigingen? 

Jouw kerncompetenties gaan over wat jij goed kan en waar jij in uitblinkt. Je zet deze competenties 

in om toegevoegde waarde te leveren voor jouw klanten en het potentieel van jouw medewerkers te 

ontwikkelen. 

Wat zijn jouw kerncompetenties? 

De onderneming is jouw creatie. Jij bent uniek. Jouw onderneming is dus uniek. Weet wat jouw 

onderneming uniek maakt, maak dat concreet en zorg dat alle inspanningen zich hierop richten. 

4.2.2 Hoe ontwikkel je je als persoon? 
 

Het ontwikkelen van je kwaliteiten gaat anders dan het aanleren van vaardigheden. 

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Hanteer de vijvermethode ( zie hoofdstuk 5, paragraaf 8)  om je 

kwaliteiten te ontwikkelen. 
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4.3 Blijf jezelf ontwikkelen als ondernemer 
 

Als ondernemer verdiep je je in de hoofdzaken en details van jouw onderneming. Door je te 

verdiepen komt jouw bewustzijnsniveau over de wisselwerking tussen de drie O’s op een steeds 

hoger niveau. Door de houding van voortdurend verbeteren, krijg je voortdurend meer inzicht en 

breng je die nieuwe inzichten tot realisatie. 

Waar maak jij met je onderneming het verschil? Wat maakt bij topsport het verschil? De techniek, de 

tactiek, het fysiek, mentaal, het team? Op de laatste 2 wordt het verschil gemaakt. Het belangrijkste 

is dat de topsporter zich bewust is waar hij het verschil wil maken en ook weet hoe hij dat wil doen 

(de details).  

Waar maak jij het verschil? Heb je dat helder? Weten jouw collega’s en medewerkers dat? 

Je zet jouw kennis, inzichten en competenties om in producten en diensten. Je leert anderen om 

deze producten en diensten te verkopen en te leveren. Op deze manier wordt jouw inkomen 

vermenigvuldigd. 

Je geeft woorden aan het bestaansrecht van de onderneming. Jouw onderneming bestaat bij gratie 

van jouw klanten en de missie beschrijft wat jouw onderneming voor zijn klanten betekent. Jouw 

onderneming voorziet in belangrijke behoeften van jouw klanten. 

Formuleer jouw missie 

Je bedenkt beelden hoe jouw onderneming eruit ziet in ideale omstandigheden. Een ideaal 

toekomstbeeld, dat inspirerend werkt voor je medewerkers en aantrekkelijk is voor jouw klanten. 

Medewerkers doen graag een stapje extra om hun bijdrage aan de realisatie van dat ideale 

toekomstplaatje (visie) te leveren. 

Bepaal jouw visie  

Je stelt doelen, je weet wat jij gaat doen (en wat niet) om die doelen te realiseren en hoe jij dat wil 

doen. De strategie. Doelbewust en expliciet een strategie opstellen is belangrijker dan ooit in tijden 

van verandering en onzekerheid. De strategie gaat over het winnen van de strijd om de klant. 

Ontwerp jouw strategie 

Tevens maak je een vertaalslag van die strategie in operationele doelstellingen, zodat je de 

voortgang van jouw plannen kan volgen en tijdig kan bijsturen indien nodig. 

Concretiseer jouw doelstellingen voor het komende jaar 

Nu heb je je plan voor de toekomst helder, welke vaardigheden ga je aanleren om die plannen te 

verwezenlijken: 

4.3.1 De vijf belangrijkste ondernemersvaardigheden  
 

Wil het idee achter de business de omvang krijgen die het verdient, dan hebben ondernemers deze 5 

vaardigheden nodig om de onderneming te laten groeien. Vaardigheden zijn aan te leren: 
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1. Focussen 

2. Onderscheiden 

3. Organiseren 

4. Innoveren 

5. Communiceren 

 

4.3.1.1 Focus aanbrengen 

 

Door focus aan te brengen, heeft het onderneming uitstraling, innerlijke kracht en  

aantrekkingskracht voor medewerkers en klanten. Door focus kan je goed luisteren, effectief 

responderen en ben je echt beschikbaar. 

 

Alles betekenen voor iedereen leidt tot middelmatigheid. En met middelmatigheid ga je het  

verliezen. Zorg dat je gezien en gehoord wordt door ergens in uit te blinken, wat je klanten belangrijk 

vinden.  

 

Tip: In deze tijd van social media gaat het om een beperkt aantal zoekwoorden. Wil je goed 

gevonden worden, profileer je dan op een beperkt aantal zoekwoorden. Die zoekwoorden hebben 

een relatie met je focus. 

 

De onderneming van de toekomst overleeft als zij focus aanbrengt. Dat kan een markt, een product 

of een dienst zijn. De kunst is om bekend te staan als een “Go to person”. Ondernemers gaan naar 

Darts Business Development om gestructureerd en duurzaam te bouwen aan groei. 

 

Wat is de focus van jouw onderneming? 

 

4.3.1.2 Wees anders dan anderen 

 

Be different where it counts 

 

Onderscheid je van anderen binnen die focus. Waar ben je uniek in? Wat maakt je anders dan de 

anderen op dat gebied? Hoe belangrijk is dat onderscheid voor jouw klanten? Als het onderscheid 

belangrijk is in de perceptie van je klanten, dan zal dat onderscheid veel effect sorteren voor jouw 

omzet en je winst. 

 

4.3.1.3 Breng orde aan in de chaos 

 

Organiseren is het vermogen om orde aan te brengen in een chaos. Focus geeft de energie en 

aandacht om de juiste actie te ondernemen. Differentiatie geeft de intentie en de standaarden aan 

van welke actie ondernomen wordt. Organisatie biedt de ruimte om die actie te ondernemen.  

 

Een slechte organisatie levert geïrriteerde klanten en medewerkers op. Een goede organisatie 

betekent de klant leveren wat hij verwacht (en soms een klein beetje meer), elke keer weer. 
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4.3.1.4 Innoveer tijdig als het nog kan 

 

Innovatie is de vaardigheid om continue 

bezig te zijn om de beste manier te 

vinden. Het is continu streven naar 

perfectie. Innovatie is gericht op 

effectiviteit (organisatie op efficiency). 

Dus op sneller, beter, goedkoper, meer 

etc. 

Ik ken ondernemers die met 100 nieuwe 

ideeën per week op de proppen komen. Het is enorm inspirerend en plezierig om met deze mensen 

te werken, maar als alle ideeën gehonoreerd zouden worden, dan zou de onderneming failliet gaan. 

Deze ondernemers hebben vaak een tomeloze energie, zijn commercieel erg sterk en enorm 

waardevol voor de onderneming. Tegelijkertijd kan het een bron van spanning opleveren. De meeste 

managers houden van zekerheid, voorspelbaarheid, orde en structuur. Dit zijn belangrijke elementen 

uit hun professie.  

Voorbeeld: Dit is het geval geweest bij een accountantskantoor met 2 vestigingen. Spanningen 

tussen vennoten spitsten zich toe tussen 2 vennoten, waarbij de één de ander verweet dat hij te laat 

factureerde (soms wel drie maanden later). Die ander was meer de ondernemer, die veel nieuwe 

klanten binnenbracht. Uiteindelijk leidde het ertoe, dat beide vestigingen zelfstandig verder gingen. 

4.3.1.5 Communiceer met hoofd, hart en ziel 

 

Alle grote leiders in de wereld zijn fantastische communicatoren. Daardoor leveren zij topprestaties. 

Communicatie is het kanaal waardoor het leven vorm en inhoud krijgt, waardoor de energie van een 

idee overgedragen wordt, het lichaam en het denken in harmonie zijn en de energie ontstaat om de 

juiste actie te nemen. 

Communicatie raakt mensen in hun emotie, zet mensen in beweging en zorgt voor actie. Het is het 

medium waardoor mensen dingen aantrekkelijk vinden of afstoten. Communicatie zorgt voor 

verbinding. 

Het is dus van belang dat deze 5 vaardigheden goed ontwikkeld zijn binnen de onderneming.  

Voorbeeld: Een organisatie heeft een zeepkist aangeschaft. Elke donderdagochtend komen alle 

medewerkers een half uur bij elkaar in de kantine en de directeur brengt dan zijn boodschap over, 

staande op de zeepkist. Ook medewerkers kunnen op de zeepkist hun verhaal vertellen en hun 

successen delen.  

Je hebt helder wat je wilt als persoon en als ondernemer en de volgende stap is je te verbinden met 

jouw medewerkers en jouw klanten. Je zult wel gemerkt hebben dat dit geen eenvoudige stap is. 

Jouw mindset is hierbij erg belangrijk. Jij vormt je in het contact met anderen. 
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4.4 Blijf jezelf ontwikkelen als leider 
 

Leiderschapsontwikkeling gaat meer over zelfontwikkeling. Jezelf beter leren kennen. Hoe doe je 

dat en wat kom je tegen op je pad? 

1. Ken en leef je waarden  

Waarden zijn de dingen die het meest belangrijk voor ons zijn zoals idealen en kwaliteiten. 

Bewustzijn van je waarden en overtuigingen geeft je belangrijke inzichten in je intenties – waarom je 

handelt hoe je handelt. Het helpt je ook om duidelijker te zijn in je communicatie met anderen.  

Ga staan voor je waarden, juist onder moeilijke omstandigheden. Authenticiteit is een belangrijke 

kwaliteit van leiders. 

2. Wees je bewust van je aannames/overtuigingen 

Een aanname is iets dat je als vanzelfsprekend beschouwt. Overtuigingen zijn ideeën die we als waar 

kenmerken.  

Vaak zijn we ons niet bewust van de aannames op basis waarvan we handelen. Onderzoeken wijzen 

uit dat 95% van ons handelen geschied op de automatische piloot. Onderwerp je aannames aan een 

kritisch onderzoek.  

3. Heb inzicht in je impact op anderen 

Impact is hoe andere mensen zich voelen in het contact met jou. De manier waarop je handelt, kijkt, 

praat, luistert en reageert (fysieke houding) zijn hiervoor bepalend. Als je weet hoe je overkomt, kan 

je veel leren over jezelf en de manier waarop jij je relaties organiseert. Als leider ben je erop uit het 

potentieel van je medewerkers te ontwikkelen. 

Alleen door het anderen te vragen, weet je hoe je overkomt. Maak het veilig voor de ander, zodat 

deze zich uitgenodigd voelt jou ook de “moeilijke “ dingen te vertellen. Stel je kwetsbaar op. 

4. Herken de “moeilijke” dingen en neem deze weg. 

Moeilijk voor leiders zijn vaak: werk delegeren aan anderen, aan medewerkers vertellen dat je on 

tevreden bent over hun prestaties en waarom, spreken voor groepen. Je hebt de neiging om de 

moeilijke dingen te vermijden (misschien ben je je daar niet bewust van?). Vermijdingsgedrag kan je 

ervan weerhouden de resultaten te bereiken die je echt graag wilt bereiken. 

5. Omarm het onbekende 

Het onbekende voelt als oncomfortabel. Je voelt je kwetsbaar. Veel mensen reageren op het 

onbekende met ontkenning. Zij gaan zich dan gedragen als zeker, alsof ze het wel weten, willen dan 

sterk overkomen. 

Effectieve leiders gaan anders met het onbekende om. Het is OK om niet te weten. Het is OK om niet 

de expert te zijn. Het is OK de mening en het advies van anderen te vragen. Als je je gaat voordoen 

als de expert, dan loop je de kans belangrijke ideeën en informatie te missen. 
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Neem de volgende stap 

Leiderschap gaat niet echt over anderen te laten doen wat jij wilt, maar meer over leiding te nemen 

over jezelf. Het is verantwoordelijkheid nemen over de kwaliteit van je eigen leven. Het is de 

verbinding zoeken met dat buitengewone opwindende stuk in jezelf dat steeds iets meer wil. Het is 

uitdrukking geven aan het unieke en de vitaliteit die in jou leeft. 

Je verbindt je met jouw klanten en medewerkers. Door jouw kernkwaliteiten, kernwaarden, 

kernovertuigingen en kerncompetenties, ben je aantrekkelijk om mee samen te werken. Beroer het 

hart van je klanten en ze komen terug. Het essentiële verschil tussen emotie en verstand is dat 

emotie tot actie leidt en verstand tot conclusies. 

Hoe beroer jij het hart van je klanten en je medewerkers? 

4.4.1 Verbindend leidinggeven is de kunst 
 

Leiding geven gaat in essentie over verbinden. Verbinden met jezelf, met je klanten, met je 

medewerkers en met het gemeenschappelijke doel. 

Onder leiding van Robin van Galen wonnen de waterpolosters een gouden medaille op de 

Olympische Spelen in Beijing 

 

Afbeelding: Wat een ontlading. Wat een lol. Wat een trots. Alles in 1 foto gevat. Fantastisch. 

Op een receptie ontmoette ik Simone Koot, speelster van het waterpolo team, dat in 2008 redelijk 

onverwacht een gouden medaille won op de Olympische Spelen in Beijing. 
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Ik wilde van haar weten wat de 5 doorslaggevende factoren waren om Olympisch kampioen te 

worden. Later hebben we een aantal keer met veel succes samen een presentatie gegeven aan 

ondernemers. 

Deze 5 factoren waren: 

✓ De mate waarin je wilt gaan voor het gemeenschappelijk doel. 

✓ De manier waarop je denkt, het geloof in eigen kunnen. 

✓ De manier waarop je naar een ander kijkt en wat je bij een ander stimuleert. (bewonder 

elkaars talenten) 

✓ De manier waarop je omgaat met de verschillen tussen jou en de ander (accepteer de 

verschillen). 

✓ Als je ervan geniet, dan lever je topprestaties. 

Het gemeenschappelijk doel staat voorop en wat daar niet in past is ondergeschikt. Alles staat ten 

dienste van het gemeenschappelijk doel.  

Voorbeeld: Om een gouden medaille te winnen is het nodig een topsportklimaat te creëren. In 2005 

stond het team 10e op de wereldranglijst. Daarna ging het team van 3 ochtenden training naar 6 

dagen, van 4 begeleiders naar 11 begeleiders, van 2 maanden naar het buitenland naar 4 maanden 

naar het buitenland. Het betekende 1000 dagen intern. De speelsters mochten niet naar huis en 

verbleven in Papendal. Sommige van de beste speelsters konden dit niet opbrengen en werden door 

de coach vervangen. 

Voor de individuele sporter zijn de volgende drie factoren belangrijk om je topvorm te bereiken: 

1. Geloof of overtuiging = vertrouwen in je eigen potenties, mogelijkheden om over obstakels 

heen te komen en doelen te bereiken, de gemaakte keuzen, de zinvolheid van de te 

ondernemen activiteiten en over diegenen met wie je samenwerkt. 

2. Toewijding of betrokkenheid = om veel energie te investeren in de sportactiviteiten, om zo 

goed mogelijk te zijn, om er ‘alles’ aan te doen, om door te zetten bij tegenslag, om te blijven 

leren, om plezier erin te houden. 

3. Hechte verbinding = door een hechte verbinding met de taken, in de uitvoering de acties 

optimaal richten en zo irrelevante zaken buiten houden. 

Focus: je aandacht richten op de taak in het hier en nu. Al het andere is afleiding zoals bijv. de 

scheidsrechter, de stand, het publiek, bezig zijn met winnen of verliezen.  

Voorbeeld: Het waterpolo team speelde een keer tegen Hongarije en hadden vleugels. Zij namen in 

het eerste kwart een ongekende voorsprong van 6-0. De helft van het team had zoiets van: we gaan 

door en maken ze helemaal af. De andere helft dacht: we consolideren de voorsprong, nemen geen 

risico’s en brengen de overwinning over de meet. Helaas: ze verloren met 8-7l. 

Door zelfontwikkeling groeit het vertrouwen om leiding te geven. Dat betekent dat je je bewust bent 

van je kracht en je mogelijkheden. 

Voorbeeld: Toen ik in 1993 begon als zelfstandig business coach, heb ik 2 jaar lang een organisatie 

begeleid, waarvan de directeur de kwaliteit van leven als leidend principe voor zijn handelen 

hanteerde. Elke vrijdag en zaterdag tot en met de lunch gaven de directeur en ik workshops waarin 
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kwaliteit van leven centraal stond. In ieder weekend stond een bepaald thema centraal. Dat kon zijn: 

leiding geven, missie, visie, strategie, verkopen, onderhandelen, organiseren. Zo konden ook 

medewerkers thema’s inbrengen. Het bedrijf verkocht, leverde en implementeerde marketing 

informatiesystemen. In 1993 telde het bedrijf 48 medewerkers. Twee jaar later bood het bedrijf 

werkgelegenheid aan zo’n 160 man met vestigingen in drie landen. 

Het mooiste voorbeeld was: door de expansie was er ruimte om één verkoper aan te nemen. We 

organiseerden een assessment (met 4 assessoren van het bedrijf zelf) van een dag, waarbij we 6 

sollicitanten uitnodigden. Aan het einde van de dag vonden we ze alle 6 erg geschikt. Enorme 

talenten. Dus zei de directeur: dan nemen we ze alle 6 aan. 4 van de 6 hadden binnen 2 jaar een 

leidinggevende functie binnen het bedrijf. 

Een belangrijke eigenschap van een succesvolle ondernemer is dat hij van nature doelgericht en 

proactief is. De vraag is: is dit aan te leren als je chaotisch, ongestructureerd en reactief bent? 

4.4.2 Van reactief naar proactief 
 

Reactief wil zeggen: de ander heeft de regie. Proactief wil zeggen: ik neem de regie. 

Aan te leren? Ik weet het niet. Ben je chaotisch of 

ongestructureerd of reactief? Of zijn het gedachten, die 

je als waar hebt aangenomen. Je bent ervan overtuigd 

dat het zo is en dus zal je er geen energie steken om dat 

te veranderen. Dus blijft het een self-fulfilling prophetie. 

 

 

 

 

4.4.3 Neem verantwoordelijkheid 
 

Whatever happens, take responsibility 

4.4.3.1 Wat er ook gebeurt, kijk naar binnen 

 

Wat leven we toch in een geweldige tijd. We kunnen zoveel omstandigheden de schuld geven als het 

niet lekker gaat. De crisis, het weer, de banken die niet willen investeren etc. Ik geloof niet dat 

omstandigheden bepalen waar de onderneming staat. Ik geloof wel dat mensen bereiken wat ze echt 

willen als zij de verantwoordelijkheid voor hun situatie binnen hunzelf plaatsen. 

Verantwoordelijkheid nemen heeft te maken met het realiseren van doelen. Als je aangesproken 

wordt op het niet halen van jouw doel en je legt de verantwoordelijk daarvan buiten jezelf, dan neem 

je geen verantwoordelijkheid. En als je geen verantwoordelijkheid neemt, dan leer je ook niets. 
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4.4.3.2 Blijf dicht bij jezelf 

 

Hoe meer jouw doelen voortkomen uit jouw missie, hoe makkelijker het wordt om 

verantwoordelijkheid te nemen. Alleen met een stimulerend “waarom“ kan je tegenslagen aan. Die 

tegenslagen doen zich altijd voor. Dat is een onderdeel van het leven. Als het waarom sterk genoeg 

is, kun je omgaan met elke verleiding of tegenslag. Als het waarom zwak is en jou geen duurzame 

energie en brandstof geeft om vooruit te gaan, dan stop je zodra je uitdagingen en obstakels 

tegenkomt of leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. 

Achter het wat is altijd een waarom. Er is altijd een reden waarom mensen iets doen. Besef dat het 

waarom altijd eerst komt. Het waarom is het meest belangrijk in het proces van het stellen van 

doelen. 

4.4.4 Zonder passie geen topprestaties 
 

The only way to do great work is to love what you do. If you have not found it yet, keep looking. 

Don’t settle. 

Steve Jobs 

Passie is wat mensen drijft. Passie zorgt ervoor dat ze ’s ochtends vroeg opstaan en ’s avonds laat 

opblijven. 

4.4.4.1 Zonder passie geen succes 

 

Om succes te bereiken, heb je toegang nodig  tot een staat van passie. Wat veroorzaakt een staat? 

Een staat heeft drie hoofdcomponenten, die je geheel zelf bepaalt. Niets in het leven heeft enige 

betekenis op zichzelf. De enige betekenis is de betekenis die jij eraan geeft. Wij bepalen wat dingen 

betekenen en of iets goed of slecht is. Door de manier waarop we betekenis geven, bepalen we onze 

staat. 

4.4.4.2 De drie componenten van passie 

 

Component 1: Focus 

Waar richt je je aandacht op. Waar je je aandacht op richt, bepaalt of jij jezelf in een vermogende of 

een verlammende staat brengt. Niemand kan jou rot laten voelen of jou beledigen of minderwaardig 

laten voelen. De ander kan wel de aanleiding zijn, maar nooit de oorzaak. Jij doet dat door de 

manier waarop je situaties evalueert in je hersenen ofwel door je persoonlijke communicatie. Wat de 

één ziet als falen, ziet de ander als een leerervaring. 

Kracht komt van focus, het nemen van dagelijkse acties om jezelf ergens in te bekwamen. Alles waar 

je jezelf op focust, daar word je beter in. De vraag is : wat is je focus? Alles waar wij ons op focussen, 

manifesteren we in ons leven. Focus je op waardige doelen. 

Component 2: Fysiologie 
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Je fysiologie beïnvloedt direct hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Fysieke beweging is direct 

verbonden met emotie. Als jouw lichaam fit en vitaal is, voel je je goed. Als jouw lichaam zwak is of 

als je pijn ervaart, wordt het lastig om zeer gepassioneerd te zijn en in een vermogende stemming te 

verkeren. Je geest en je lichaam zijn cybernetisch aan elkaar verbonden. Alles wat het ene 

beïnvloedt, beïnvloedt automatisch het andere. Zij zijn één. Als je je fysiologie verandert, verander je 

ook je focus en daarmee je emotionele staat. 

Component 3: De vragen die je jezelf stelt. 

Je praat 24 uur per dag tegen jezelf. Ongeveer 40.00 tot 60.000 gedachten komen dagelijks langs. 

Continu ben je bezig met een gedachtestroom, soms bewust, vaak onbewust. Die gedachtestroom 

wordt mede in werking gezet door de vragen die je jezelf stelt. De kwaliteit van die vragen bepaalt je 

stemming en dat bepaalt je gedrag.  

4.4.4.3 Als je van je passie een inkomen maakt, hoef je nooit meer te “werken”  

Een gevaar is dat je werk zo leuk vindt, dat je het ook wel gratis wilt doen. Zorg voor dat je goed 
beloond wordt voor het werk dat je doet. De prijzen die je durft te vragen worden gemaakt in jouw 
hoofd (je eigenwaarde) en minder wat de klant ervoor bereid is te betalen. Focus je op de waarde die 
je levert aan de klant en bepaal daarna je prijs.  

Naast verbinden, doelgericht werken en verantwoordelijkheid nemen, is delegeren ook een 
belangrijke component voor succes. 

 

4.4.5 Delegeer zoveel als mogelijk is 
 

Als je net leidinggevende geworden bent, weet je nog niet zo goed hoe je leiding moet geven. Als je 

nog nooit een leiderschapstraining gevolgd hebt, raad ik je van harte aan een leiderschapstraining te 

volgen. Daarna ontwikkel je je eigen methode van leiding geven. Lees eens een boekje over 

situationeel leiderschap, ik wil je dat van harte aanbevelen. 

Een belangrijk onderdeel van leidinggeven is delegeren. Wat delegeer je wel en aan wie? 

4.4.5.1 Wie staat er in het weekend op de golfbaan? 

 

Des te meer jij doet, des te minder anderen gaan doen. Je geeft anderen daarvan de schuld (het 

maakt niemand iets uit; niets gebeurt hier op tijd), terwijl de realiteit ook is dat jij niet weet hoe je 

het op een andere manier kan doen.  

Ben jij de man die in het weekend werkt, terwijl jouw medewerkers op de golfbaan staan?  

Geef je medewerkers veel verantwoordelijkheid. Zorg dat ze uitdagende doelen hebben. Zorg dat ze 

hun handen vol hebben om die doelen te realiseren. Zorg dat de apen blijven zitten waar ze horen nl. 

op de schouders van de medewerkers. Hun verantwoordelijkheid als manager overnemen is een 

doodzonde. 
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Je medewerkers kunnen meer dan je denkt. Je kan beter één keer te veel delegeren dan één keer te 

weinig. Medewerkers zijn ook productiever als zij in hoge mate kunnen bepalen hoe zij hun werk 

doen. 

4.4.6 Grenzen stellen en verleggen 
 

Je bevindt je vaak op de grenzen van je comfort zone. Jouw grenzen worden bepaald hoeveel 

managers en medewerkers jij betrokken kan houden bij het realiseren van jouw toekomstbeeld. 

Grenzen verleggen is iets wat topsporters en ondernemers gemeen hebben. Moet je daarvoor uit je 

comfort zone? Nee, juist niet. Blijf in je comfortzone en doe van daaruit de dingen die je nog nooit 

gedaan hebt. 

 

Misschien wel eens van Dick Fosbury gehoord? De Fosbury flop? 

Dick Fosbury, een Amerikaan, die in 1968 een gouden medaille 

won op de Olympische Spelen. Heel lang is gedacht dat hoger 

springen dan twee meter voor een mens onmogelijk was. Daar lag 

de grens. Dick Fosbury introduceerde een compleet nieuwe 

methode en sprong als eerste hoger dan twee meter. Doordat 

andere hoogspringers zagen dat het toch mogelijk was om over de 

twee meter te springen, sprongen nog 6 andere hoogspringers binnen twee weken over de twee 

meter. 

Op 14 maart 1971 reed Ard Schenk op de 10 kilometer als eerste schaatser onder de grens van 15 

minuten. Dat was destijds een soort wonder. Nu mag je niet eens meedoen. 

De houding van “alles is mogelijk”. We gaan een manier vinden om ….. 

In dit hoofdstuk heb ik mij gericht op jou als persoon, als ondernemer en als leider. Het object, waar 

jij je op richt is de onderneming. In het volgende hoofdstuk lees je hoe jij het beste uit jouw 

onderneming kan halen. Wat kan jij doen om jouw onderneming langdurig succesvol te maken? Er 

zijn 7 belangrijke knoppen, waar je aan kan draaien. 
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5 7 knoppen om je onderneming langdurig succesvol te maken 
 

5.1 Inleiding 
 

De belangrijkste kernvragen van elke ondernemer: 

• Hoe zorg je dat jouw werk bijdraagt aan de kwaliteit van leven van jezelf en anderen 
(klanten en medewerkers)?  

• Hoe wordt jouw onderneming duurzaam succesvol? 

• Hoe verdien je een prima inkomen? 

Het speelveld van een ondernemer is zijn onderneming in interactie met zijn omgeving. De  

ondernemer bepaalt welke veranderingen in de omgeving leiden tot creatieve aanpassingen binnen 

zijn onderneming. Voorbeeld: gaat de onderneming de strijd om de klant winnen via social media? 

Gaan we als accountantskantoor over op online boekhouden? 

Je bent voortdurend aan het onderzoeken hoe je de wisselwerking tussen de drie O’s (Ondernemer, 

de Onderneming en de Omgeving) kunt optimaliseren.  

Je optimaliseert de wisselwerking door aan 7 knoppen te draaien: 

1. Stel de juiste doelen. 

2. Een winnende en gedragen strategie te ontwerpen. 

3. Ambassadeurs te maken van je klanten. 

4. Betrap je medewerkers op wat ze goed doen 

5. Bouw aan je business die werkt zonder jou 

6. Werk aan de business en niet in de business.  

7. Volg de vijvermethode. 

 

5.2 Stel de juiste doelen 
       

Ondernemers kunnen van topsporters veel leren over het stellen van doelen. Zij maken een 

onderscheid tussen verschillende type doelen, die ook bij het ondernemen zeer waardevol zijn. Focus 

is ook voor de ondernemer van cruciaal belang. Maak je focus helder en alles wat daarbuiten valt is 

afleiding, die je zoveel mogelijk elimineert. 
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Figuur: het stellen van inspirerende en meetbare doelen. 

Je hebt je droomdoel. Bijv. de Tour de France winnen, Olympisch kampioen worden etc. Het doel 

waarvoor je bereid bent alles te doen. Het doel dat je ten diepste inspireert. 

Als afgeleide daarvan stel je je een aantal resultaat doelen. Voor het bereiken van resultaat doelen 

ben je afhankelijk van anderen. Je wilt eind 2017 de grootste speler zijn op jouw markt in je eigen 

stad. Om dat te bereiken ben je wel afhankelijk van o.a. de concurrentie. 

Het realiseren van prestatie- en procesdoelen heb je wel alleen zelf in de hand. Voorbeelden van 

prestatiedoelen: Mijn E-boek is klaar op 31 september 2017. Procesdoel: de structuur van het E-boek 

is overzichtelijk, aantrekkelijk en duidelijk vastgelegd in de inhoudsopgave. 

Je stelt je doelen zodanig dat zij: 

✓ Heel specifiek, concreet en helder zijn. 

✓ Meetbaar zijn. 

✓ Ambitieus zijn. 

✓ Tijdgebonden. 

zijn.  
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5.3 Ontwerp een winnende en gedragen strategie 
 

Strategie gaat over de strijd om de klant winnen.  

 

 

Figuur 5: Ontwerp een winnende en gedragen strategie 

Door met elkaar bezig te zijn het antwoord op deze 5 vragen te bedenken, hou je de regie in handen. 

Ontwerp samen je strategie en toets of deze werkt. Dit werkt zeer verbindend. 

 

5.4 Maak ambassadeurs van je klanten 
 

Als je voldoet aan de verwachtingen van de klant, dan zijn ze tevreden, betalen ze op tijd en komen 

ze bij je terug. Overtref je soms de verwachtingen, dan worden je klanten je ambassadeurs. Zij doen 

mond tot mond reclame. Het lastige hierbij is dat als je de verwachtingen overtreft, de overtroffen 

verwachting de volgende keer de verwachting is. 

De verwachtingen zitten in het hoofd van je klanten. Zij zijn dus impliciet. Maak ze dus zoveel 

mogelijk expliciet door ernaar te vragen. Wat verwacht je van ons als leverancier? Wat verwacht je 

van mijn producten en diensten? Wat verwacht je van mij? Stel deze belangrijke vragen zo vaak 

mogelijk. 
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Veel dienstverlenende organisaties nemen aan wat de verwachtingen van de klant zijn. De kans is 

dan levensgroot dat ze de aansluiting met de behoefte van de klant verliezen en de klant naar de 

concurrent gaat. Vraag veel feedback aan je klanten. Bouw aan een klant gedreven cultuur. De 

cultuur is een reflectie van de waarden en normen van de ondernemer.  

 

Figuur 6: De beleving van de klant is je focus. 

Voorbeeld: Ik had een keer een 2-daagse training gegeven in een hotel in Epe. 3 maanden later, op 

doorreis naar Friesland, liet ik op een zaterdagavond het hotel aan mijn vrouw zien, omdat ik het 

daar zo naar mijn zin had gehad. We kwamen binnen en de receptioniste zei: Goh wat leuk mijnheer 

de Vrij, dat u hier weer bent. De directeur, die naast het hotel woonde, werd gehaald om even een 

praatje te maken. Hij vertelde dat hij jarenlang bezig was om zijn medewerkers te trainen om de 

mensen als echte gasten te behandelen.  

Als je als buitenstaander even in een organisatie rondloopt, dan merk je het verschil tussen een klant 

gedreven cultuur en een geld gedreven cultuur. Als klant is het verschil ook duidelijk merkbaar. 

In een klant gedreven cultuur ligt de focus op de beleving van de klant. Hoe kunnen we de klant zo 

goed mogelijk van dienst zijn? Hoe kunnen we onze toegevoegde waarde voor onze klanten nog 

meer verbeteren? Deze vragen zijn de leidraad voor het handelen van alle medewerkers. 

In een geld gedreven cultuur ligt de focus op het vergroten van het eigen inkomen. Dit heeft zijn 

effecten op het gedrag van de medewerkers. Het eigen belang staat voorop. In veel dienstverlenende 

organisaties wordt alleen gestuurd op declarabele uren. Het ontwikkelen van nieuwe producten 

wordt in zo’n cultuur een ondergeschoven kindje. 

Draagt jouw onderneming bij aan het sneller of beter realiseren van de doelen van zijn klanten, dan 

komt de klant bij jou terug. 
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Het werkt veel prettiger in een klant gedreven cultuur. De medewerkers werken samen om hun 

klanten beter van dienst te zijn. Dat geeft veel voldoening. 

5.5  Betrap je medewerkers op wat ze goed doen 
 

Veel mensen hebben weinig zelfvertrouwen. Ze horen 

heel vaak van anderen wat ze niet goed doen. Zelf heb 

ik ook heel lang gewerkt om mijn zwakke punten te 

verbeteren. Enerzijds is dat heel frustrerend en 

anderzijds boek je maar weinig resultaat. Doordat je 

weinig resultaat boekt, blijf je bevestigd worden in dat 

je dingen niet kan en daarmee hou je het in stand. 

Wat veel effectiever werkt, is het verbeteren van je 

sterke punten. In de eerste plaats is dat leuk om te 

doen en in de tweede plaats word je steeds beter in 

wat je toch al goed kon. Wedstrijden worden 

gewonnen door sterke punten, door uitblinkers. 

Laat je zwakke punten je zwakke punten. Accepteer 

dat het zo is. Verzet je er niet tegen. Als je ze weg kan 

organiseren, doe dat. 

 

5.6 Bouw een business die werkt zonder jouw aanwezigheid.  
 

Maak een voorstelling van jouw ideale onderneming: hoe het eruit ziet, hoe het zich gedraagt, hoe 

het zijn belofte waarmaakt. De ondernemer vraagt: hoe moet de business werken? De ondernemer 

ziet de onderneming als een systeem dat toegevoegde waarde voor de klant levert en leidt tot eigen 

winst. 

Plaats jezelf niet in het centrum van de onderneming, want dan durft niemand een besluit te nemen 

zonder vooraf toestemming te vragen.  

Voorbeeld: Mijn vader was het gezicht van zijn bedrijf. Toen hij overleed (ik was 18), was zijn bedrijf 

binnen drie maanden failliet. Hij heeft helaas nagelaten om te zorgen dat zijn bedrijf goed kon 

functioneren, ook als hij niet aanwezig was. Ik kan me nog wel herinneren dat na zijn overlijden het 

als gezin financieel nauwelijks mogelijk was om 14 dagen vakantie te nemen. 

Voorbeeld: De directeur van een overheidsinstelling deed het anders. Ik faciliteerde het proces om 

met zijn management team de speerpunten te bepalen. Het team wees aan wie het meest geschikt 

was om de doelen binnen de speerpunten te realiseren. Alleen als het nodig was, maakte hij de 

noodzakelijke keuzes. 

Voorbeeld: De directeur van een groothandel bracht veel lange weekenden door in zijn huis in 

Portugal, kwam ’s ochtends om 11.00 uur binnen en heeft 4 maanden per jaar vakantie. Hij heeft een 
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duidelijke strategie, ervaren mensen die goed zijn in hun vak en de business draait moeiteloos door 

als hij er niet is.  

 

5.7 Werk aan de business, niet in de business 
 

Werken aan de business start met een beeld van de klant voor wie de business gecreëerd wordt. 

Zonder een duidelijk beeld van die klant, kan geen business slagen. Het is een model van een 

business die de (latente) behoeften van een specifieke groep klanten op een innovatieve manier 

bevredigt.  

Het ondernemersmodel voorziet in een volledig systeem van hoe business te doen. Het echte 

product van een business is de business zelf. Wat Ray Kroc begreep bij McDonald’s was dat de 

hamburger niet zijn product was, maar McDonald’s. Ray Kroc werkte aan zijn business, niet in zijn 

business. 

Hoe konden de componenten van het prototype zo worden geconstrueerd dat het in elkaar gezet 

kan worden tegen lage kosten met totaal uitwisselbare onderdelen? Kan het herhaald worden, is 

het schaalbaar? Zodanig dat elke business werkt als alle anderen die eraan voorafgegaan zijn. 

Het prototype is het werkmodel van de droom. Het is de plaats waar alle aannames getoetst worden 

om te zien hoe goed ze werken voordat ze in gebruik genomen worden. Het prototype is de buffer 

tussen hypothese en actie. De vraag: werkt het?  

Het systeem runt de business. De mensen runnen het systeem. Het systeem integreert alle 

elementen die zorgen dat de business werkt. Het transformeert de business in een organisme. 

Gedreven door de integriteit van de onderdelen die samenwerken om een helder doel te bereiken. 

Discipline, standaardisatie en orde zijn nodig om ervoor te zorgen dat de verwachtingen van de klant 

elke keer op dezelfde tijd en op dezelfde manier vervuld worden. 

Jouw business staat of valt met hoe goed het zijn functie uitoefent: het vinden en behouden van 

klanten. Het primaire doel is dat het dienstbaar is aan de kwaliteit van jouw leven. 

Hoe moet mijn business werken om aantrekkelijk te zijn voor klanten en voor medewerkers? 

Het bouwen van een prototype van je business is een doorlopend proces, een Business Development 

proces. Het business development proces rust op drie pijlers: innovatie, kwantificering en 

organisatie. 

Een innoverende ondernemer stelt zichzelf de volgende vraag: Hoe zorg ik ervoor dat de klant elke 

keer krijgt wat hij wil van mijn business? Wat is de beste manier om dit te doen? Innovatie is “de 

beste manier” vaardigheid. Het levert veel energie op. In een innovatieve onderneming groeit 

iedereen. 

Alle innovaties moeten worden gekwantificeerd. Dan weet je of de innovatie succesvol is. Met 

getallen/cijfers weet je waar je staat en waar je naartoe wil. Met de cijfers krijgt je business een 

geheel nieuwe betekenis. 
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Zodra je  

• een proces geïnnoveerd hebt en de impact op de business gemeten hebt 

• iets gevonden hebt dat beter werkt dan de vorige keer 

• je ontdekt hebt hoe het aantal keren ja van je klanten te vergroten 

dan is het tijd dit te orkestreren. 

Ieder voor zichzelf is de vijand van order, standaardisatie en kwaliteit. Als je een consistent en 

voorspelbaar resultaat wilt hebben, dan is orkestratie nodig. Als je het hebt georkestreerd, voel je je  

eigenaar.  

Orkestratie is eigenlijk een gewoonte. Zonder hoger doel zijn alle gewoonten vervelend. Zonder 

innovatie en kwantificering is orkestratie een actie ontdaan van zijn doel, betekenis en vitaliteit. 

Alles wordt een zinvol proces als het het hart, de mind en de ziel van mensen raakt. Kwaliteit omvat 

harmonie, balans, passie, bedoeling en aandacht.  

Ik zie vaak bij professionele dienstverleners zoals accountants, advocaten en notarissen met 

meerdere partners, dat de partners in de business werken (zo veel mogelijk declarabele uren maken) 

in plaats van aan de business (het beste uit je onderneming halen). Het gevolg is dat de rol van 

ondernemer verwaarloosd wordt. Op een gegeven moment stagneert daardoor de groei, terwijl 

betrokkenen niet begrijpen waar dat mee te maken heeft. 

5.8 De vijvermethode: hoe duurzame veranderingen aan te brengen 
  
De vijvermethode is een methode om duurzame veranderingen in een organisatie tot stand te 
brengen. 
 
De vijf uitgangspunten zijn in een praktische methode uitgewerkt, bestaande uit de 5 Ver’s, te weten:  

Verlangen, verbeelden, verdiepen, verbinden en verwezenlijken. 
 

 
 
 

Verlangen

Verbeelden

VerdiepenVerbinden

Vermenigvuldigen
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1. Ver langen: Waar wil je ‘meer van’. 
In deze fase wordt de richting bepaald. Voor de keuze van de richting is het belangrijk dat dit positief  
geformuleerd is en dat iedereen er wat mee heeft. 
 
Resultaat: definitie van het gewenste resultaat. 
 
2. Ver beelden: Men stelt zich voor ‘wat zou kunnen zijn’. 
In deze fase worden de ervaringen en inzichten vanuit het verlangen constructief gebruikt. Met deze 
kennis over het verleden en heden wordt de toekomst gevisualiseerd. Deze visie is prikkelend en 
positief geformuleerd. Verwoord de visie alsof deze reeds gerealiseerd is. 
 
Resultaat: een uitdagende visie waarin de toekomst wordt verwoord. 
 
3. Ver diepen: ‘Men gaat op zoek naar ‘het beste dat er is’. 
Door het stellen van kwalitatief goede vragen ontstaan nieuwe inzichten ontstaan.  In teamverband 
onderzoeken betrokkenen waar het echt om draait. Iedereen die betrokken is bij de richting 
participeert in het proces.  
 
Resultaat: Door samen nieuwe inzichten te creëren, ontstaat nieuwe energie en vertrouwen om de 
verandering aan te gaan. 
 
4. Ver binden: Men gaat in dialoog over ‘wat er zou moeten zijn en ‘Men gaat op zoek naar wat bij 
mij past. 
Waar krijg ik energie van, is de belangrijkste vraag in deze fase. Voelt het goed? Wil ik in actie 
komen? Door naar je lichaam te luisteren, krijg je antwoord op deze vragen. 
 
Resultaat: ik heb zin in het realiseren van de visie en de rol die ik krijg om de verandering vorm en 
inhoud te geven is op mijn lijf geschreven. Ik voel me verantwoordelijk en wil er het beste van 
maken. Ik zit lekker in mijn vel en ben trots op de bijdrage die ik lever. 
 
5. Ver wezenlijken: Vaststellen en invoeren van ‘wat er zal zijn’. 
In deze fase: verder vormgegeven aan de realisatie van de visie/richting, de aanpak bepalen en 
vervolgens de acties uitvoeren. Wie het meest gepassioneerd is om de desbetreffende actie vorm te 
geven (afgezien van functie of rang), voert deze uit. 
 
Resultaat: een plan van aanpak tot stand gekomen door dialoog. De meest geschikte persoon voert 
de acties uit.  
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6 Bedenk jouw creatieve antwoord op veranderingen in de omgeving 
 

Volg alle ontwikkelingen in de omgeving nauwlettend. De omgeving verandert voortdurend en de 

kunst is jouw organisatie op een creatieve manier aan te passen aan de veranderingen in de markt. 

Je bent voortdurend op zoek naar kansen in de markt.  

De markt heeft een bepaalde “pijn” of een behoefte en de onderneming is erop ingericht zo goed 

mogelijk die pijn op te lossen en die behoefte te bevredigen. Hoe groter de pijn, hoe groter de 

toegevoegde waarde, hoe meer inkomen. 

Jouw focusvraag: Welke nieuwe en/of latente behoeften hebben klanten en hoe kan jouw 

onderneming daar zo goed mogelijk in voorzien? Wat zijn kansen en bedreigingen? 

Je kan de ontwikkelingen in de omgeving zien als Business Drijvers: Externe druk die een belangrijke 

impact hebben op het huidige en toekomstige succes van het bedrijf: 

✓ Klanten 
o Externe klanten leggen druk op de onderneming in termen van product- en 

dienstkenmerken, functionaliteit en kosten. Hoe is dat nu en is er nog sprake van andere 
druk vanuit deze categorie? 

✓ Leveranciers 
o Welke druk veroorzaken leveranciers? Hebben zij control over schaarse grondstoffen? 

✓ Competitie  
o Weet je wat de USP’s zijn van de voornaamste concurrenten?  
o Is er nog een dreiging van nieuwe spelers op de markt? 

✓ Business Partners 
o Hoe hebben zij invloed op de onderneming bij het zaken doen? 

✓ ICT 
o Welke technologische ontwikkeling doen zich voor en wat is de mogelijke impact daarvan 

op de bedrijfsvoering? 
✓ Economie 

o Hoe staat de economie ervoor en wat betekent dat voor de investeringsbereidheid van 
klanten en banken? 
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7 3 manieren om de regie terug te krijgen 
 

Het duurt maanden/jaren om vertrouwen op te bouwen en je kan het binnen een minuut weer kwijt 

zijn. Hoe lastig is het om verloren vertrouwen te herwinnen? Hetzelfde geldt voor de regie. Regie 

heeft natuurlijk ook alles te maken met vertrouwen. 

 

 

Figuur: De gedragsdriehoek 

Je bent de regie kwijt en je hebt behoefte om de regie weer in handen te nemen. Wat ga je doen? 

Manier 1:  Neem een coach 

Herken en erken dat je gedeeltelijk de regie kwijt bent en dat de oorzaak een negatief zelfbeeld is, 

waarvan je wilt vermijden dat anderen dat weten. Je gedrag wordt reactief en daarmee 

contraproductief, waardoor anderen afhaken. Niet na één keer, maar wel als dat meer gebeurt. 

Je staat voor de opgave te onderzoeken wat het negatieve zelfbeeld is, waarvan jij gelooft dat het 

waar is, maar wat in werkelijkheid niet bestaat. Vaak heb je een coach nodig, die je helpt bij dat 

onderzoek. 

Als je je zwakke punten durft te laten zien aan anderen, kun je samen met anderen kijken hoe je nu 

je behoefte kan realiseren door je gedrag daarop te richten. Op dat moment heb je de regie weer in 

handen.  

Manier 2: Volg mijn workshop “Haal het beste uit jezelf” of “Haal het beste uit je onderneming”? 
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Naast het inschakelen van een coach, kan je met de andere leidinggevenden of voortrekkers mijn 

workshop volgen: Haal het beste uit jezelf (https://www.ondernemenvanuitpassie.nl/apk-haal-het-

beste-uit-jezelf) of “Haal het beste uit je onderneming” 

(https://www.ondernemenvanuitpassie.nl/apk-haal-het-beste-uit-je-ondernemi). 

De groep krijgt op hetzelfde moment inzicht en overzicht hoe de onderneming presteert op de 

genoemde succesfactoren en waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Met elkaar maakt de groep 

een plan om de belangrijkste verbeteringen te realiseren. Een effectieve manier voor de ondernemer 

om de regie in handen te nemen.  

Manier 3: Maak een foto van je onderneming 

De 3e mogelijkheid om de regie in handen te nemen is een ‘foto” van de onderneming te nemen. Je 

krijgt dan een beeld van in welke ontwikkelingsfase de onderneming zich bevindt. 

Leidinggevenden en medewerkers vullen onafhankelijk van elkaar een vragenlijst in. Per succesfactor 

(leiderschapsstijl, medewerkers, klanten, strategie etc.) worden 4 mogelijke situaties aangegeven en 

de respondenten geven aan welke situatie het dichtst de werkelijkheid benadert.  

De situaties komen overeen met de 4 fasen van ontwikkeling die een onderneming doormaakt: 

1. de reactieve fase 

2. de responsieve fase 

3. de proactieve fase en  

4. de top presterende fase. 

Voorbeeldvraag: 

Waarop ligt de nadruk op bij ons managementoverleg? 

a. Verleden (vorige maand) 
b. Heden (deze maand)  
c. Nabije Toekomst (dit jaar)  
d. Toekomst (de komende drie jaar)  

 

Uit deze inventarisatie komt per succesfactor in welke fase van ontwikkeling het zich bevindt. Op 

basis van de “foto” maken leiding en medewerkers een plan hoe in de volgende fase te komen. 

  

https://www.ondernemenvanuitpassie.nl/apk-haal-het-beste-uit-jezelf
https://www.ondernemenvanuitpassie.nl/apk-haal-het-beste-uit-jezelf
https://www.ondernemenvanuitpassie.nl/apk-haal-het-beste-uit-je-ondernemi
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8 Wie is Nico de Vrij? 
 

 

Wie is Nico de Vrij? 

Ik heb in 1993 Darts Business Development opgericht. Ik 
ben ambitieus, veelzijdig, hou van uitdagingen en wil uit 
mensen en organisaties halen wat erin zit. En dat is meer 
dan mensen denken! Mede door mijn begeleiding zijn 
organisaties, teams en mensen aanzienlijk beter gaan 
presteren. Ik ben in staat de kwaliteiten, drijfveren en 
competenties van mensen te verbinden aan de 
doelstellingen van de organisatie. Het is mijn passie om 
mensen te stimuleren hun bewustzijn te vergroten en 
daardoor in beweging te komen. 

Ik zie mijn leven als een leerproces. Ik leer graag in 
dialoog met anderen. Ik sta open voor de visie van 
andersdenkenden en durf mijn eigen zekerheden ter 
discussie te stellen. Ik stel veel vragen. 

Mijn specialisatie is het blijvend succesvol maken van ondernemingen. Ik richt me op het proces 
van visie tot en met actie en het ontwikkelen van leiderschap, ondernemerschap en het 
vergroten van de omzet. Ik deel mijn kennis en inzichten en creëer samen met mijn klanten 
nieuwe inzichten. 

Opleiding  

Ik heb mijn kennis en kunde opgedaan via ‘train the trainer’ opleidingen, een intensieve 
opleiding tot coach (3 jaar), het European Executive Programma van het IBO (2-jarige 
bedrijfskundige opleiding tot MBA) en ben bij het NIVRA afgestudeerd als register accountant. 

Ervaring 

Ik heb mijn ervaring opgedaan als controleleider, financial controller, account manager, sales 
manager, kwaliteitsmanager en trainingsmanager bij verschillende ondernemingen, waaronder 
Arthur Andersen, Volker Stevin en Unisys. 

Wat zeggen anderen 

- Het luisteren, doorvragen en de vinger op de zere plek leggen. Wat wil je nou echt? 
- Deskundigheid. Door mijn ervaringen en kennis weet ik wat er in de markt speelt. En kan ik 

praktijkvoorbeelden noemen. Gecombineerd met theoretische modellen uit de vakliteratuur. 
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- Het begeleiden van het proces. Niet alleen op niveau van de directie, maar ook in 
samenwerking met de rest van het team. Het werd als zeer plezierig ervaren.  

- We kregen energie van elkaar.  
- We inspireerden elkaar.  

Mirjam van Gelder en Evert van de Kamp – VDKVG accountants  

“Ik heb Nico leren kennen tijdens de introductiedagen van Logica. We hadden direct een klik; 
Nico is iemand die weinig tijd nodig heeft om bij iemand tot de bodem door te dringen en durft 
het aan zichzelf daarbij ook heel kwetsbaar op te stellen. De ontmoeting met Nico heeft mij een 
rijker mens gemaakt.” 

Bert Uffen, Directeur BKWI. 

“Voor onze relaties ben ik altijd op zoek naar de balans tussen strategische doelstellingen en de 
persoonlijke kwaliteiten om deze strategie uit te dragen en te ondersteunen. Nico balanceert 
deze aspecten in zijn kernactiviteit: als strategisch en analytisch denker in relatie tot de 
menselijke factor houdt hij management teams de spiegel voor en brengt hen tot nieuwe 
inzichten. Een authentiek persoon met een integere aanpak.” 

Yvonne Stadt, owner of Capital Language Services BV in Maarn. 

“Nico heb ik leren kennen in de tijd van De Telefoongids bij de afdeling training. Nico is een van 
de meest ervaren trainers in de business. De rust die hij uitstraalt tijdens een training is enorm 
groot, daarin geeft hij een ieder tijd en ruimte om aan zijn eigen ontwikkeling te werken, maar 
daarnaast een mooi groepsgevoel te creëren. Open en eerlijk in zijn feedback, waarin hij de 
mens centraal stelt. Een erg prettige persoonlijkheid, waar ik in korte tijd veel van geleerd heb!” 

Elsbeth van Kempen, Senior HR adviseur bij De Telefoongids.  

“Tijdens de begeleiding door Nico om onze identiteit van het MT en bedrijf vorm te geven, heb 
ik Nico leren kennen als iemand die tot de kern weet door te dringen, zonder veel woorden. Hij 
treedt daarbij op als een goede motivator en heeft ons daarbij ook tot het beoogde resultaat 
gebracht.” 

Gerard Keltjens, directeur van Newway Automatisering. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van wat Nico doet, volg Nico dan op de volgende 
websites: 

Werk je bij een accountantskantoor, klik dan hier www.dartsbusdev.nl 

Ben je ondernemer, klik dan hier:www.ondernemenvanuitpassie.nl 

Nieuwsgierig geworden en wilt u een keer kennismaken. Mail (info@dartsbusdev.nl) of bel Nico 
de Vrij (0643029853). 

http://www.dartsbusdev.nl/
http://www.ondernemenvanuitpassie.nl/
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9 Kennis maken 
 

Ik heb een deel van mijn kennis met je gedeeld. 

Een deel van die kennis was je ongetwijfeld al bekend, een ander deel misschien niet. Die kennis 

heeft misschien geleid tot nieuwe inzichten waar je iets mee kan of kan ook geleid hebben tot 

afwijzing van die kennis. Je hebt ervaringen opgedaan die niet stroken met mijn kennis. 

Dat laatste is voor beiden interessant. Een kans om nieuwe kennis te maken, waarbij we beiden 

wijzer van worden. 

Sommige stukken kunnen je nieuwsgierigheid opgewekt hebben. Het levert vragen op. Je wilt er 

meer van weten. Ook een mooie reden om kennis te maken en samen “nieuwe” kennis te maken. 

Eens kennis maken ☺? Bel 0643029853 of stuur een mail naar info@dartsbusdev.nl , dan maken we 

een afspraak. 
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Bijlage 1: De geraadpleegde bronnen 
 

Verschillende boeken van Michael Gerber, schrijver van de E-myth boeken. 

“Bewust ondernemen”, werkboeken van Rudi Willemsen en Peter Beursgens. 

Topprestatie programmering – een artikel van Nelson en Burns. 

Mindful begeleiden van coaches en trainers van Ramo de Boer. 

 

 

 

 

 


