
Als je onderneming groeit, moet je soms moeilijke keuzes maken. Jacquelien van der Lem
heeft haar bedrijf Lemtech Lucht- en Milieutechniek klaargestoomd voor verdere groei.
,,Onze focus zal liggen op het verhogen van de efficiency en het optimaliseren van het 
relatiebeheer.’’ Door René Bogaarts

Lemtech investeert in 
mensen en technologie

T
oen Jacquelien van der Lem
in 2000 voor zichzelf begon,
droomde ze niet van het 
ondernemerschap, personeel

of groei. Als lasspecialist ondervond ze
dat de omstandigheden waarin mensen
werken vaak tot allerlei gezondheids-
klachten leiden. Nadat ze in loondienst
ervaring had opgedaan met luchtzuive-
ring, richtte ze een eigen bedrijf op,
Lemtech Lucht- en Milieutechniek. 
,,We werken inmiddels in de hele 
Benelux, maar hebben ook al projecten
lopen in Kazachstan, Schotland en
Duitsland.’’

Investeren
Lemtech is niet alleen importeur van
de Duitse producent van luchtzuiverings-
installaties Teka, het ontwikkelt ook
nieuwe producten voor dat bedrijf.
,,Toen ik begon, was ik in mijn eentje’’,
zegt Van der Lem (53). ,,Maar inmiddels
staan er zeven mensen op de loonlijst.
Drie van hen zijn vorig jaar in dienst

Speel geen
paniekvoetbal

TINEKE RENSEN 
OVER GROEI

Wat moet je als 
ondernemer doen 
om de groei van je 
bedrijf bij te houden?

Als ondernemer vind je 
het natuurlijk fantastisch
als je bedrijf groeit. Je daar
op focussen is immers veel
uitdagender dan je bezig-
houden met zoiets saais als
processen en contracten.
Toch moet je zorgen dat je
bedrijf te allen tijde klaar
is voor groei. Als ergens
een beetje geld wordt ver-
kwist, bijvoorbeeld door
onachtzaamheid of ineffi-
ciëntie, wordt zo’n lek 
alleen maar groter. En als
een van jouw leveranciers
een grote, maar onver-

wachte order niet aankan,
zit jíj met de gebakken
peren.

Praat met partners
Zodra je bedrijf begint te
groeien, en eigenlijk al op
het moment dat jij daar de
mogelijkheden voor ziet, is
het zaak om met je samen-
werkingspartners om de
tafel te gaan zitten. In de
eerste plaats om te kijken
of zij die groei ook aan
kunnen, zodat je er even -
tueel andere bronnen bij
kunt zoeken. Ook zou je
meteen kunnen onder -
zoeken of zij kunnen mee-
denken en eventueel zelfs
mee financieren door bij-
voorbeeld betaaltermijnen

aan te passen of jouw 
bedrijf in hún marketing
mee te nemen.

Let op het geld
Bij de groei van je bedrijf
wordt het steeds belang -
rijker om de cashflow 
goed in de gaten te houden.
Als een paar grote klanten
wat te laat zijn met betalen,
kun jij bijvoorbeeld ineens
om geld verlegen zitten.
Daarnaast bestaat bij het
vaststellen van budgetten
de neiging om uit te gaan
van percen tages van de
omzet. Maar is dat wel 
terecht? Wees kritisch 
en vraag jezelf af welke
bedragen reëel zijn voor
jouw bedrijf.

Processen in kaart
In kleine bedrijven doet 
iedereen vaak van alles.
Dat werkt prima, maar 
bij groei is dat simpelweg
niet vol te houden. Zorg
daarom dat je alle stappen
in de zogeheten value
chain in kaart brengt, van
het moment dat een klant
zich meldt tot je product 
of dienst naar volle tevre-
denheid is afgeleverd en 
de rekening is voldaan.
Leg vast wie, of beter nog,
welke functie verantwoor-
delijk is voor elk van die
stappen, wat er precies 
gedaan moet zijn voordat
het werk kan worden over-
gedragen aan de volgende
functie. 

Reageer op tijd
Anticipeer op eventuele
fricties. Zijn je mede -
werkers voor hun taken
opgewassen, hebben ze
extra mensen nodig of
moet je op zoek naar echte
specialisten? Realiseer je
dat paniekvoetbal alleen
maar extra geld kost. 

Dit is een wekelijkse uitgave van De Ondernemer De artikelen worden geschreven door de redactie van De Ondernemer, deels in samenwerking met betalende partners. Meer praktische tips en inspirerende verhalen? Ga naar deondernemer.nl

fo
to

 M
AR

CO
 B
AK

KE
R

gekomen, en we zoeken nog iemand.
Daarnaast hebben we een flexibele
schil van nog eens drie medewerkers.
Eind 2015 was de omzet bijna 1,3 miljoen,

eind 2016 zo’n 1,6 miljoen en in 2017
net onder de 2 miljoen. Nu de crisis is
afgelopen, zien we dat bedrijven weer
investeren en zuiniger worden op hun
werknemers. De komende jaren verwacht
ik daarom verder te kunnen groeien.’’

Werk overdragen
,,Ik ben zelf nog steeds verantwoorde-
lijk voor de oplossingen bij de klant en
de verkoop van de projecten’’, vertelt
Van der Lem. ,,Omdat ik dat graag doe,
zal groei tot moeilijke keuzes leiden. 
Ik ben nu bezig om de jonge generatie

het vak te leren, zodat ze een deel van
mijn werk kunnen overnemen. Om de
juiste oplossing voor de klant te kunnen
bieden, moet je specialist zijn. Volgende
week volgt iedereen weer een training.
Op termijn wil ik me meer gaan bezig-
houden met de grote lijnen.
Om de groei bij te benen, heeft Van 
der Lem veel geïnvesteerd in automati -
sering. ,,We hebben lang gezocht naar
software die alle stappen omvat tussen
het eerste klantencontact en de factuur.
Maatwerk levert tijdwinst op. En de 
komende tijd gaan we de efficiency nog
verder verhogen en het relatiebeheer
optimaliseren.’’

Drie tips: 
- Investeer in automatisering en 
relatiebeheer.

- Durf anderen jouw taken te laten 
uitvoeren. Je kunt niet groeien en
alles zelf blijven doen.

- Breng je kennis over op de volgende
generatie.

‘De komende jaren
verwacht ik verder 
te kunnen groeien’ 

Tineke Rensen, auteur van
Geef je Concurrenten het 
Nakijken, fungeert al jaren
als sparringpartner voor
groei voor ondernemers.
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FLITSMEISTER: APP MET 
1,2 MILJOEN GEBRUIKERS

,,Wat startte als de bad guy met flitsmeldingen is
uitgegroeid tot een maatje voor onderweg met
een focus op veiligheid.’’

De Vries maakt een vliegende start. Vlak voordat
hij begint, maakt Flitsmeister de app gratis. Dat
idee ontstaat na een eindejaarsactie: één dag is
de app gratis te downloaden. ,,Op die dag is de
app 10.000 keer gedownload, meer dan in het
hele jaar’’, vertelt De Vries. ,,Daarom werd besloten
de app helemaal gratis te maken.’’
In december 2011 heeft Flitsmeister 20.000 
gebruikers, in januari 2012 groeit dat aantal naar
110.000. Inmiddels zijn het er 1,2 miljoen en dat
aantal stijgt nog dagelijks.

Nieuwe verdienmodellen
Omdat de app gratis wordt, moeten De Vries en
zijn collega’s op zoek naar nieuwe verdienmodellen.
Die vinden ze snel. Bedrijven kunnen tegen beta-
ling adverteren in de app, gebruikers kunnen een
betaalde app zonder advertenties aanschaffen en
Flitsmeister verkoopt GPS-gegevens aan bedrijven
die digitale kaarten maken. 
Daarnaast weet De Vries partnerships met 
diverse radiostations af te sluiten. In ruil voor 
verkeersinformatie, geven de stations Flitsmeister
naamsbekendheid.

Doorgroeien
Tegenwoordig houdt Flitsmeister zich vooral
bezig met trafficmanagement. ,,Bijvoorbeeld bij
concerten bieden we dynamisch verkeersmanage-
ment en parkeeradvies, en binnenkort integreren
we ook de matrixborden boven de weg in de app.
Vijf jaar geleden had ik niet verwacht dat we met
dit soort zaken bezig zouden zijn. In traffic -
management zit  veel potentie. Op dit moment
staat het nog in de kinderschoenen, maar er valt
nog heel veel te halen. Daar zit de verdere groei.’’

Lees het hele interview met Jorn de Vries
op deondernemer.nl.

Nadat Jorn de Vries (26) in 2011 als
commercieel directeur verantwoordelijk
werd voor de groeistrategie van de app,
maakt het bedrijf een groeispurt.

Jorn de Vries 


