
Wie geen deel uitmaakt
van de oplossing, 

vormt net vaak een 
deel van het probleem.

10 tips om uw onderneming beter te leiden

“



Inleiding

Behoort u tot de kleine elite van de 5% extreem getalenteerde ondernemers die

daarnaast ook nog het geluk aan hun zijde hebben, dan is deze bundel niet voor u

 bedoeld. 

Het is geen bloemlezing van managementtheorieën, maar een reeks van 10 bruik-

bare tips om op een winstgevende manier meer en sneller te groeien. 

U weet uiteraard dat er een grote kloof bestaat tussen het kennen van de basis -

principes voor goed management en het dagelijks toepassen ervan. Af en toe is het

nuttig de basisprincipes opnieuw op te frissen. Omdat wij als ondernemer vaak al-

leen de eindverantwoordelijkheid dragen, is het van belang dat we onszelf perma-

nent opnieuw in vraag durven stellen. Deze 10 tips zullen u daarbij ongetwijfeld

helpen.

U kan zich ook laten bijstaan door externe deskundigen, maar dan is het van cruciaal

belang dat ze het bedrijfsleven van binnenuit kennen. 



De auteurs hebben verschillende jaren als loontrekkende en vervolgens als onder-

nemer gewerkt. Na de verkoop van hun ondernemingen zetten zij de volgende

 logische stap. Ze gingen aan de slag als freelance consultants en richtten vervolgens

REZULTS op. 

In deze korte leidraad willen zij hun expertise met u delen. 

Veel leesplezier en vooral… veel succes.

Jean-Yves Guyomard

ingenieur en econoom

Christophe Nevejan

ingenieur en MBA



Kan een marathonloper de volle 42 kilometer lopen zonder zijn limieten te kennen

of zonder te weten hoe hij zijn krachten moet doseren?

Wie zijn doelstellingen bepaalt, moet eerst zichzelf kennen.

U moet uw eigen ambities kennen, maar ook uw kwaliteiten en uw gebreken. Hoe

zou u bepaalde lacunes kunnen opvullen als u ze niet eens kent? Zowel zelf -

overschatting als zelfonderschatting is uit den boze.

Hoe kan u uw medewerkers, uw partners en uw concurrenten goed kennen als u

uzelf niet eens kent? 

Wie zich bewust is van zijn eigen kwaliteiten en gebreken, leeft meer in harmonie

met zichzelf en handelt daardoor efficiënter.

Ga na over welke kwaliteiten een ondernemer moet beschikken en verifieer of u zelf

in voldoende mate aan deze criteria voldoet. Vraag u ook af of uw persoonlijke

 tekortkomingen geen onoverkomelijke hinderpaal vormen. 

Zelfkennis
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Anderen kennen is wijs. 
Zichzelf  kennen is nog wijzer.

Lao-Tseu“

Beschikt u niet over de ondernemerskwaliteiten beschreven in het volgende hoofd-

stuk, begin er dan niet aan. Niet iedereen heeft immers het geschikte ondernemers-

profiel.

Bepaalde hiaten in uw vorming of vaardigheden zijn dan weer minder bedreigend.

U kan zich via opleidingen, interne begeleiding en externe coaching verder be -

kwamen in die vaardigheden en materies die voor u van belang zijn.

Erken uw fouten, leer eruit en analyseer tevens de redenen van uw succes.



Ook topsporters worden geselecteerd op grond van hun intrinsieke fysieke en

 mentale capaciteiten.

Op het internet vindt u een lange lijst van kwaliteiten waarover een ondernemer

moet beschikken. U mag evenwel niet uit het oog verliezen dat er net  zoveel

 managementstijlen bestaan als er ondernemers zijn. Allemaal vertrekken ze echter

van dezelfde universele beginselen van goed bestuur en het komt erop aan die te

respecteren.

Belangrijke kwaliteiten zijn o.a. motivatie, visie, lef, leiderschap, het correct kunnen

inschatten van personen en het zichzelf in vraag durven stellen.

Negatieve eigenschappen zijn dan weer: een te groot ego, vrees voor cijfermatige

gegevens, een systematisch manipulatieve en oneerlijke persoonlijkheid en het on-

vermogen om eigen fouten te erkennen. Wie een dergelijke  persoonlijkheid heeft,

raakt geïsoleerd en loopt met zijn gezicht tegen de muur zonder dat hij het zelf beseft

en zonder dat zijn omgeving hem  hierop wijst. Het is enkel een kwestie van tijd.

kwaliteiten van de ondernemer
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Er bestaat niet zoiets als het karakter
van de ondernemer, maar je moet wel karakter

hebben om er één te zijn.
Winston Churchill

“

Een ware leider wordt erkend en gesteund door zijn medewerkers. Hij wordt ge -

respecteerd door zijn klanten, zijn leveranciers en zijn bankiers die er echter ook niet

voor terugdeinzen hem op een correcte manier te bekritiseren als dat nodig is.

Externe factoren kunnen aan de basis liggen van een mislukking, maar toch is

meestal de incompetentie van de zaakvoerder de echte reden van het falen. Ofwel

beschikt hij niet over de nodige vaardigheden, ofwel doen een of meerdere van de

eerder opgesomde negatieve eigenschappen hem de das om.



Hoe kan een kapitein het bevel voeren over zijn schip als hij zijn bestemming niet

kent, niet weet welke koers hij moet varen en ook zijn positie niet kan bepalen?

Strategie is oorspronkelijk een militaire term. In het Grieks betekent het zoveel als

"het besturen van legers". Een goede strategie, gecombineerd met optimalisering

van het operationele, biedt u een duurzaam concurrentieel voordeel.

U weet dat economische overwegingen primeren op financiële vereisten. Om de

strategie van uw businessmodel te bepalen, vertrekt u vanuit een visie op middel-

lange termijn. Vervolgens vertaalt u deze strategie in concrete doelstellingen en gaat

u na hoe u het hoofd kan bieden aan een voortdurend veranderende wereld en aan

de meedogenloze concurrentie.

Een doelstelling is steeds concreet, bij voorkeur berekend en moet tegen een

 welbepaalde datum gerealiseerd worden door de inzet van de nodige menselijke,

technische en financiële middelen.

STRATEGIE EN DOELGERICHTE 
LEIDING
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Wie geen doelstellingen heeft, 
loopt ook niet het risico ze niet te behalen. 

Sun Tzu“

Elke onderneming, zelfs een KMO, doet er goed aan op het einde van elk jaar zijn

doelstellingen voor de volgende drie jaar te bepalen en, in functie daarvan, een

 begroting op te maken en een financieringsplan op te stellen.

Elke maand of, voor kleinere ondernemingen, elk trimester, dient nagegaan te

 worden in welke mate de doelstellingen gerealiseerd werden. Tegelijkertijd moeten

de nodige maatregelen genomen worden om de eventuele achterstand weg te

 werken of, indien nodig, de strategie te herzien.

Als u de doelstellingen op regelmatige tijdstippen evalueert, blijft u gespaard van

de stress die een slechte opvolging van uw bedrijf met zich meebrengt en kunt u

zich beter focussen op uw voornaamste leiderstaken. 



Hoe zouden de Aziatische industriëlen erin geslaagd zijn hun innovatieve producten,

zoals zijde, in Europa te introduceren als ze niet gelijktijdig de lange en gevaarlijke

zijderoute hadden uitgebouwd?

Goed bestuur volstaat niet. U moet innoveren en internationaal denken. Het zijn de

meest cruciale vaardigheden om te slagen en succesvol te blijven. Ze gaan hand in

hand. Een internationale doorbraak is ondenkbaar zonder innovatie, zeker voor wie

de concurrentie wil aangaan met lagelonenlanden. 

De zakenwereld evolueert en vaak gebeurt dit erg snel en radicaal. Zelfs de lokale

marktspelers onder ons worden geconfronteerd met mondialisering. Innovatie heeft

betrekking op elk aspect van het ondernemen, van het technische tot de boekhou-

ding. 

Wie op internationaal niveau zaken doet, ongeacht of het de inkoop of de verkoop

betreft, krijgt de kans zich te meten met de meest concurrentiële markten en kan er

lessen uit trekken. Ontdek wat elders beter gedaan wordt. 

Innovatie en 
internationalisering
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Denk internationaal, denk toekomstgericht,
denk vóór de anderen en handel er ook naar. 

Robert Maxwell“

Waak erover dat u niet ingehaald wordt door nieuwe technologieën of door (inter)-

nationale concurrenten, die korter op de bal spelen dan u. 

Het klopt dat onderzoek en ontwikkeling, net zoals export, duur zijn, maar zelfs wan-

neer uw (financiële) draagkracht beperkt is, zijn er steeds oplossingen voorhanden. 

Zoek mogelijkheden om samen met onderzoekscentra en waarom niet, met concur -

renten, nieuwe diensten, processen en producten te ontwikkelen. Haal subsidies

binnen en ga een samenwerking aan met ondernemingen die investeren in risico-

kapitaal. 

Verken de internationale markten met collega's die niet precies dezelfde producten

of diensten aanbieden als u, maar zich tot hetzelfde cliënteel richten. U bent geen

 directe concurrenten van elkaar en u kan een synergie creëren. 



Is het u al opgevallen dat mensen die hun persoonlijke rekeningen nauwgezet be-

heren veel minder stress kennen?

In de eerste plaats hebt u nood aan een betrouwbare en coherente algemene boek -

houding, die u maandelijks een duidelijk zicht geeft op de bedrijfsresultaten en de

balans opmaakt. In het begin volstaat een trimestriële boekhouding.

Uit een rondvraag bij bedrijfsleiders blijkt dat heel wat ondernemingen hiervan geen

gebruik maken en dat kan hen in ernstige moeilijkheden brengen.

Wees niet het soort ondernemer dat zich hiervan niets aantrekt en zich tevreden

stelt met de obligate jaarlijkse balans, deze jaarlijkse balans niet eens grondig door-

neemt en er geen lessen uit trekt. Het hoeft niet te verbazen dat zo iemand uit de

lucht valt wanneer zich een ernstig probleem, zoals een financieel tekort, voordoet.

Laat uw boekhouding halfjaarlijks en op het einde van het jaar nazien door een ge -

accrediteerde expert-boekhouder.

betrouwbare en coherente
boekhouding
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Bovendien moet u beschikken over een analytische en economische boekhoud -

module van het type ERP – Enterprise Resource Planning – die ervoor zorgt dat alle

interne en externe diensten zo goed mogelijk geordend, geïntegreerd en beheerd

worden.

Uw boekhoudkundige dienst is geen vervelende afdeling die steeds over cijfers

praat en u lastig valt en afremt. Het is eveneens geen nodeloze kost. Aarzel ook niet

om uw boekhoudkundige en financiële kennis te verbeteren. 

Besef dat de financiële gegevens die u maandelijks ontvangt het instrumentenbord

zijn waarop u de evolutie van uw bedrijf kunt volgen.

Als het eerste cijfer fout is, 
klopt de rekening niet. 

Peulse zegswijze“



Bestaat een goed orkest niet uit een goede dirigent én goede muzikanten?

Uw personeel is uw meest waardevolle actief. U heeft er dus alle belang bij om:

goed te rekruteren. Beperk uw risico en voorzie een proefperiode om nieuw

personeel te evalueren. Doe ook een beroep op een professionele rekruteer-

der, zeker voor de sleutelposities binnen uw onderneming.

duidelijke, individuele doelstellingen te formuleren en middelen aan te bieden

om deze doelstellingen te bereiken via:

Intrinsieke stimulansen: werkomstandigheden, ruimte voor zelfontplooiing,

steun vanuit de hiërarchie, opleiding, doorgroeimogelijkheden,

Extrinsieke stimulansen: beloningen (maaltijden, reizen, uitstappen) en finan-

ciële bonussen. Met een goed uitgebalanceerd systeem vermijdt u dat te veel

aandacht wordt besteed aan opdrachten die rechtstreeks bepalend zijn voor

de berekening van de bonus. Een verkoper die alleen oog heeft voor het

 omzetcijfer, zal zijn verkoop opdrijven ten koste van de winstmarge.

grondige en permanente opleiding aan te bieden. De werkomgeving en de

technologie evolueren in elke afdeling immers razendsnel.

Personeelsbeleid
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In een hiërarchie stijgt elke werknemer 
tot zijn niveau van incompetentie 

Laurence Peter“

Mentaliteiten veranderen en nieuwe generaties aanvaarden de oude manier van

werken niet meer. 

Aarzel als ondernemer niet om een bekwame medewerker aan te werven die niet

aan de bak komt in grote multinationals omdat zijn sterke persoonlijkheid er niet

 gewaardeerd wordt. Al vaak is gebleken dat deze werkwijze nuttig kan zijn om talent

aan te trekken.

Sommige verkopers zijn nooit tevreden en lijken onhandelbaar, wispelturig en spil-

ziek. Anderen hebben misschien een bewogen privéleven. Ook om hen te sturen

bestaan er methodes. 

Omwille van de complexiteit van het arbeidsrecht doet u voor uw personeels -

administratie best een beroep op een gespecialiseerd kantoor.

Uw medewerkers willen geleid worden door een echte leidersfiguur. Het laatste wat

ze willen is uw stress ondergaan. U doet er dus goed aan de evolutie van elk van

uw medewerkers op te volgen en tijdig op te merken wanneer iemand tegen de

grenzen van zijn capaciteiten aan loopt.



Wist u dat voor de verkoop van lijnvliegtuigen precies dezelfde verkoopstechnieken

gelden als voor de straatverkoop van paraplu's? 

Formuleer aantrekkelijke en unieke aanbiedingen die uw klanten aansporen om

zaken met u te doen. Lijst alle voordelen op en overtuig ze van het feit dat uw aan-

bod het beste is. Om dit te doen moet u :

uw markt door en door kennen, en niet in het minst de verkoopmethodes van

uw concurrenten, 

het specifieke karakter en de voornaamste aantrekkingskracht van uw produc-

ten en diensten bepalen zodat u een overzicht bekomt van de pro's en contra's

voor uw klanten.

Uw klanten zullen uw verkopers confronteren met tal van vragen en bezwaren. U

dient uw medewerkers te wapenen met een pasklaar antwoord op elk van die

 vragen en argumenten. Die antwoorden zijn algemeen bekend en zijn terug te

 vinden in tal van handboeken: het volstaat om ze aan te passen aan uw specifieke

noden. Train uw verkoopsteams aan de hand van rollenspellen, waarbij ze beurte-

lings de rol van klant op zich nemen. 

Verkoopstechnieken
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De verkoop begint pas 
wanneer de klant nee zegt. 

Elmer G. Letterman“

Verlies nooit uit het oog dat u service en kwaliteit verkoopt en niet een kostprijs. 

De koper zal zeker proberen om uw verkopers van hun stuk te brengen om zo de

beste condities te verkrijgen. Zorg ervoor dat uw medewerkers voldoende ver -

trouwen hebben in zichzelf, in uw product, in uw diensten, en uiteraard in uw

 onderneming. Let erop dat ze zich niet laten intimideren.

Manipulatieve klanten, die moeilijk doen, besluiteloos zijn, amper iets zeggen of juist

alles betwisten – de prijs, leveringstermijn, service en betalingen – laat u beter aan

uw concurrenten over. Laat hén maar gestresseerd zijn en zo hun eigen marktpositie

verzwakken!



Banken zijn veel selectiever geworden. Ze hebben hun criteria voor het verstrekken

van kredieten strikter gemaakt. Hierdoor hebben alternatieve financieringsvormen

hun intrede gemaakt. Voor de financiering van uw groei kan u een beroep doen op

verschillende financieringsvormen of een combinatie van een aantal ervan:

zelffinanciering,

kapitaalsverhoging door het registreren van aandeelhouders of één nieuwe

aandeelhouder: particulier, investeringsfonds, Business Angel, of door een

beursgang,

lening op middellange en lange termijn, leasing, huren, subsidiëring,

rekening-courant van de zaak,

crowdfunding: participaties of kredieten van particulieren die aangetrokken

worden door de mogelijkheid van een hoog rendement en fiscale voordelen,

oplossingen op korte termijn: voorschot op de liquide middelen, in het rood

gaan, disconto.

op zoek naar financiële 
middelen

#8

•

•

•

•

•

•



Financiële adviseurs baseren zich vooral op drie criteria om een krediet toe te ken-

nen: het vertrouwen dat men in u als manager heeft, uw voorgeschiedenis als lener,

en de overtuiging dat u in staat zult zijn uw verstrekte krediet terug te betalen, zelfs

in geval van moeilijkheden. 

Om hen te verzekeren van uw kredietwaardigheid kan u hen het best een cijfer -

matige projectie op middellange termijn voorleggen. Eventuele investeerders

schetst u de voordelen: de jaarlijkse dividenden en ten minste een goede meer-

waarde bij de verkoop.

Wacht niet tot de laatste minuut om uw behoeften te evalueren en op zoek te gaan

naar krediet. Bouw aan een stevig financieel plan, wetende dat de structuur van uw

balans aan een aantal ratio's moet voldoen.

Wanneer geld tot het besef  komt 
dat het in goede handen is, wil het daar blijven

en zich in die handen vermenigvuldigen.  
Idowu Koyenikan

“



Is het u al opgevallen dat de meeste modehuizen door een creatief directeur én een

manager geleid worden?

U bent misschien geneigd om een partner bij uw project te betrekken. Maar als u

ziet hoeveel partnerships er mislukken, is het raadzaam om zeer voorzichtig te werk

te gaan.

U vraagt zich best af of u de nodige aanleg heeft om macht te delen en of u in staat

bent om met meerdere personen voor het beheer in te staan. Beslis nadat u alle

voor- en nadelen hebt geanalyseerd: 

Voordelen: meer leiderscapaciteiten - meer invalshoeken - 

meer vaardigheden

Nadelen: te verschillende niveaus van vaardigheden en/of resources -

te uiteenlopende strategieën en doelstellingen - 

moeilijke en starre samenwerking omwille van de

onverenigbaarheid van karakters

Partnerships

#9



In elke onderneming is niets zo nefast 
als slechte partners. 

Aeschylus“

U moet sowieso een aandeelhoudersovereenkomst ondertekenen. Hierin worden

de rol, de bezoldiging en de voorwaarden van een eventueel vertrek van elke partner

vastgelegd. Als één van de partners enkel aandeelhouder is, kan hij de jaarlijkse

 dividenden opstrijken en op de meerwaarde bij de verkoop van het bedrijf aanspraak

maken. Als hij de rekening-courant van voorschotten voorziet, zal hij rente  ont -

vangen. Als hij een operationele rol vervult, krijgt hij hiervoor een loon.

Opteer in elk geval voor de gouden regel: iedereen krijgt gelijkaardige voordelen

voor dezelfde geleverde prestaties. Wanneer één van de coleiders met een duurdere

dienstwagen rijdt, kan de andere bijvoorbeeld verkiezen in betere hotels te ver -

blijven. 

Betrek uw familie of echtgeno(o)t(e) enkel in de onderneming als zij ook werkelijk

iets aan uw onderneming bijdragen: hetzij geld, hetzij competenties. Geef hen geen

voorkeursbehandeling: gevoelens en goed zakelijk beheer vormen zelden een goed

paar.



Een alpinist vertrekt niet op bergtocht zonder sherpa die het parcours en de gevaren

van het hooggebergte kent.

Ook voor strategische beslissingen doet u best een beroep op een onafhankelijke

coach. Topmanagers van multinationals hebben meestal een coach aan hun zijde

en nemen geen strategische beslissingen zonder die vooraf te consulteren.

De ondernemingscoach begint zijn missie met een doorlichting van het hele bedrijf. 

Maar anders dan de dokter die u onderzoekt, biedt hij u geen remedies aan, en

 anders dan de sportcoach, leidt hij het team niet. Zijn missie is erover te waken dat

u zich de juiste vragen stelt en zelf de correcte antwoorden geeft.

Zonder operationele verantwoordelijkheid is hij in staat om op elk niveau te inter-

veniëren. Wanneer zijn doorlichting is beëindigd, helpt hij u bij:  

• het optimaliseren van uw businessmodel voor de volgende jaren,

• het achterhalen waarom bepaalde aspecten van uw management herzien

moeten worden en het vinden van de juiste oplossing om de nodige bij-

sturingen te doen.

coaching
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De middelmatige coach praat, 
de goede legt uit, de uitstekende toont aan 

en de beste inspireert. 
John Kessel

“

En als u dit wenst, wat ten zeerste aan te raden is, kan hij u ook begeleiden bij het

opmaken van een beheermodel dat op doelstellingen gebaseerd is. Zo komt u te

weten of de vooruitgang van uw bedrijf overeenkomt met uw stappenplan. 

Uw coach zal uitleggen hoe u de cijfers die u van uw accountant krijgt beter

 analyseert en interpreteert. Hij zal u ook inlichten over de voordelen van een be-

trouwbare boekhouding.



www.rezults.be


