thema deze week: ondernemersdilemma’s
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WANNEER EN HOE
INVESTEREN?
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Steeds meer ondernemers onderscheiden zich
door duurzame producten en diensten. Volgens
de gouden marktregel neemt het aanbod toe
als de vraag naar (duurzame) producten ook
steeds groter wordt. Na jaren van praten over
duurzaamheid, lijkt duurzaam hip te worden
en daar profiteren we allemaal van.

Impact
Maar met alleen hip zijn we er nog lang niet,
hip wil immers niet per se zeggen makkelijk.
Wie zijn bedrijf duurzaam wil maken, moet
in de spiegel durven kijken. Dat betekent:
uitzoeken waar in de keten CO2-uitstoot wordt
veroorzaakt en wat de impact daarvan is op
onze natuurlijke omgeving. Zo krijg je goed
in beeld hoe circulair de grondstoffen en
producten die je gebruikt zouden kunnen
zijn. Vervolgens is het een kwestie van aan de
goede knoppen draaien. Uit ervaring weet ik
dat dit lastig is. Investeren in duurzaam loont,
maar wanneer is het juiste moment en hoe doe
je dat precies? Op rvo.nl vind je informatie
om bij dit dilemma te helpen en om je op weg
te helpen, zowel met advies als de financiering.
Zo verandert duurzaam van hip in happening.

Wat zijn de belangrijkste
ondernemersdilemma’s?
Ondernemers werken gemiddeld 58 uur per week en vinden dat zelf geen probleem, zo blijkt uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij De Amersfoortse.
,,Tijdgebrek is een belangrijke oorzaak van stress. Ondernemers hebben dat
vaak niet door’’, aldus prof. dr. Josette Dijkhuizen. Door Irene Schoemakers

W

at zijn voor u de vijf
grootste dilemma’s?
Met die centrale vraag
begon het onderzoek
dat De Amersfoortse
onlangs uitvoerde tijdens de Week van
de Ondernemer onder mkb-ondernemers.
Te weinig tijd voor innovatie, te weinig
tijd voor klanten, te weinig aandacht
voor de strategie van het bedrijf, het
vinden van een balans tussen werk en
privé en aandacht voor een gezonde
leefstijl: het zijn de vijf thema’s die
ondernemers de meeste kopzorgen
blijken te bezorgen. Tijdgebrek vormt
binnen alle dilemma’s een rode draad.
Des te opvallender is de uitkomst dat
hoewel ondernemers gemiddeld 58 uur
per week werken, ze wél dik tevreden
zijn met de balans tussen werk en privé.

Verbondenheid
,,Dat is typerend voor ondernemers’’,
zegt prof. dr. Josette Dijkhuizen die in
2015 promoveerde op het onderwerp
stress bij ondernemers. ,,Ze voelen zich
vaak enorm verbonden met hun werk.

Waar sta je
over vijf jaar?

TINEKE RENSEN OVER
ONDERNEMERSDILEMMA’S

Ze zíjn de zaak. Daardoor vinden ze
het niet erg om veel werk te verzetten
en lange dagen te maken en kunnen ze
een hoge werkdruk aan. Maar het is
ook hun valkuil. Ondernemers mogen
van zichzelf nooit ziek of moe zijn.

‘Ook ondernemers
kunnen over hun
grenzen gaan’
Ze gaan altijd maar door en negeren
fysieke en mentale signalen die aangeven dat ze roofbouw plegen op hun
lichaam en geest. Vaak wordt pas te
laat aan de bel getrokken. Dat is een
risico voor stress en een burn-out.
Feedback vragen aan anderen, of dat
nu iemand van het thuisfront is of een
vertrouwenspersoon, helpt daarbij.’’

Leefstijl
Wat ook opvalt in het onderzoek van
De Amersfoortse is dat vier op de vijf
ondernemers meent een gezonde leef-

stijl te hebben. Dijkhuizen: ,,Vraag dit
ook nog eens aan hun omgeving, zou
ik zeggen. Ondernemers zijn namelijk
geneigd om altijd te zeggen dat het
goed met ze gaat. Je wilt immers een
winnaar zijn, geen loser. Ook dit is een
valkuil voor stress. Want ook ondernemers kunnen over hun eigen grenzen
gaan. Het zijn tenslotte mensen.’’

BARTO PIERSMA
DIRECTEUR NATIONALE
PROGRAMMA’S RVO

Wat steek je hiervan op?
- Het niet erkennen van werkdruk
kan stress veroorzaken.
- Vraag aan anderen wat zij onder
een gezonde leefstijl verstaan.
- Maak tijd vrij om over echt
belangrijke zaken na te denken.

Meer praktische tips en inspirerende verhalen?
Ga naar deondernemer.nl

Dit interview is gemaakt in samenwerking
met De Amersfoortse (een merk van a.s.r.).
Meer informatie? Kijk op amersfoortse.nl/
dilemma voor de onderzoeksresultaten en
een whitepaper met praktische oplossingen.

Waar worstel je als
ondernemer mee?
En hoe moet je
hiermee omgaan?

Bedenk daarom goed
waar je over vijf jaar wilt
staan met het bedrijf en
richt je daarop.

Iedere ondernemer kent
zijn of haar dilemma’s,
maar er is er één die ik
bij iedereen tegenkom:
kan ik deze klus toevertrouwen aan iemand
anders of moet ik het
zelf doen? In de meeste
gevallen geldt: laat het
een ander doen! Want,
als je niet oppast ben je
alleen maar bezig met
de dagelijkse dingen en
werk je in je bedrijf in
plaats van aan je bedrijf.

Delegeren
Als je bedrijf eenmaal
een managementlaag
heeft, is het makkelijker
om werk te delegeren.
Maar vaak bekruipt je
dan toch het gevoel dat
je sommige dingen beter
zelf kunt doen. Probeer
daaraan niet te snel toe
te geven en geef de
mensen om je heen de
ruimte om zichzelf te
ontwikkelen en te verbeteren.

Medewerker
Zal ik iemand aannemen
of niet? Een vraag waar
alle beginnende ondernemers mee worstelen.
Als je een medewerker
drie maanden lang kunt
betalen, moet je het doen.
Na drie maanden weet je
namelijk of iemand jou
echt ontlast. En als dat
het geval is, groeit je
bedrijf sneller.

Payroll
Om te voorkomen dat je
risico loopt, sluit je een
contract voor drie maanden en kies je voor een
payrollconstructie. Dat

is iets duurder, maar zo
hoef je je geen zorgen te
maken als de werknemer
ziek wordt. Als hij of zij
bij het bedrijf blijkt te
passen, kun je besluiten
een rechtstreeks dienstverband aan te bieden.

Sparren
Aarzel je om je ideeën
en twijfels met iemand
te delen? Dat hoeft niet.
Doe het gewoon, want
voor iedere ondernemer
is het verstandig om af
en toe te sparren. Als je
met collega-ondernemers
praat, heb je vaak niet
zozeer de neiging om het

achterste van je tong te
laten zien. Zoek daarom
een onafhankelijke en
ervaren adviseur met wie
je alles kunt bespreken.
Dat kan iemand uit je
netwerk zijn, een betaalde
deskundige of een oudere
ondernemer die je waardeert. Grotere bedrijven
hebben baat bij een
sterke raad van advies.

Tineke Rensen, auteur
van Geef je concurrenten
het nakijken, fungeert al
jaren als sparringpartner
voor ondernemers.

