Als ik dat had geweten

Vijf eigenaren van kleine bedrijven vertellen over het geheim van hun succes
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Elk groot bedrijf is ooit als klein bedrijf begonnen en alle kleine bedrijven beginnen op dezelfde manier: een of
twee mensen hebben een goed idee, dit idee wordt een droom en vervolgens kan die droom dankzij passie en
hard werk uitgroeien tot een bloeiend bedrijf. Hoewel elk bedrijf uniek is, krijgen veel ondernemers met dezelfde
uitdagingen te maken.
We hebben vijf eigenaren van kleine bedrijven gevraagd te kijken naar hun eigen ervaringen, na te denken
over wat ze hadden willen weten toen ze begonnen en de geheimen van hun succes te delen met andere
ondernemers. Alle vijf gebruiken Office 365 om hun productiviteit te verhogen, samenwerking te verbeteren
en de relaties te onderhouden die belangrijk voor ze zijn. Deze verhalen gaan echter niet over Microsoft of de
producten van Microsoft. Op de volgende pagina’s leggen deze ondernemers uit hoe ze hun bedrijf hebben
opgebouwd en geven ze enkele tips.
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BRAVOURE, BEZIELING EN
BALANS: MIJN INGREDIËNTEN
OM EEN SUCCESVOL BEDRIJF
TE STARTEN

Bij yoga draait alles om balans: een evenwicht vinden

ervaring en zorgvuldige planning, niet reëel zouden

tussen lichaam en geest, zowel sterker als flexibeler

blijken.

Toen ik in 2010 samen met mijn man Ross Yearsley

in de omgeving van Seattle en we breiden onze

Amber Borgomainerio,
medeoprichter van Breathe Hot Yoga

met Breathe Hot Yoga begon, wilden we Seattle

lerarenopleidingen en retraites uit. We zijn niet alleen

laten kennismaken met authentieke hot yoga en een

gegroeid, we hebben ook veel geleerd over hoe je een

toegankelijke omgeving creëren voor mensen die hun

bedrijf moet leiden.

worden en natuurlijk de fysieke balans zelf verbeteren.
Daarom verraste het me niet dat ook bij het openen
van een yogastudio balans heel belangrijk was.

leven wilden verrijken. Maar om daadwerkelijk van
start te gaan hadden we niet genoeg aan passie en
inspiratie. We hadden ook geld, organisatietalent en
een flinke dosis moed nodig. Omdat ik al jaren in een
yogastudio had gewerkt, was ik ervan overtuigd dat
we de dagelijkse werkzaamheden aankonden. Maar
we moesten een goede locatie zien te vinden en we
realiseerden ons heel goed dat we de studio op een
verantwoorde wijze moesten leiden omdat er mensen
afhankelijk van zouden zijn.

Als startend ondernemer moet je je echter niet laten
leiden door angst en we hadden veel vertrouwen
in ons bedrijfsplan. Nu hebben we drie vestigingen

Vooral op het gebied van delegeren en flexibiliteit
hebben we veel opgestoken. We besloten ons vooral
te richten op onze kernkwaliteit, namelijk onze
cliënten een positieve ervaring bieden. We willen ons
ook best in de andere aspecten van de bedrijfsvoering
verdiepen, maar voor ons is het logisch om vooral
te doen waar we goed in zijn. Al het andere laten
we over aan andere professionals. Zo hebben we
architecten ingehuurd om onze ruimtes te ontwerpen,
worden onze financiën op orde gehouden door een

De bouw van de studio konden we financieren met een

accountant en investeren we in cloudtechnologie om

extra hypotheek op ons huis. We waren op dat moment

ons niet druk te hoeven maken om IT.

nog altijd bang dat onze ramingen, ondanks onze
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Daarnaast beseffen we nu hoe snel de markt kan

romantiek in voor jezelf beginnen en werken aan iets

veranderen en er nieuwe concurrenten kunnen

waarin je gelooft, maar het levert ook veel stress op

opduiken. Vijf jaar geleden zag de fitnessindustrie er

en je offert er ook veel voor op. Je moet gezond zijn

heel anders uit en werd yoga nog beschouwd als een

en helder denken zodat je rationele beslissingen kunt

aparte discipline. En toen werd yoga opeens op één

nemen voor het bedrijf. Je moet manieren vinden om

hoop gegooid met meer gangbare fitnessdisciplines.

slimmer te werken, niet harder, en dat valt niet altijd

En wanneer de omgeving verandert, moet je daarin

mee.

meegaan. Dat is lastig als je tegelijkertijd ook wilt
blijven vasthouden aan wie je bent en aan de tradities
die je wilt delen met je cliënten. We zien nu in hoe
belangrijk het is om te anticiperen op trends door de
behoeften van onze cliënten te analyseren, relaties aan
te gaan met andere kleine bedrijven en op de hoogte
te blijven van nieuwe vormen van fitness.
Mijn belangrijkste advies aan iemand die wil starten
met een klein bedrijf is om realistisch te zijn over
het werk dat erin gaat zitten. Er schuilt een zekere

Maar het is het uiteindelijk allemaal waard geweest.
We hebben onze passie weten in te bedden in
efficiënte processen en we kunnen vooruit. Nu de
boel op de rit staat, kunnen we meer tijd doorbrengen
in de gemeenschap en contact maken, van Seattle
genieten en meer cliënten kennis laten maken met de
voordelen van hot yoga.

Bekijk hier het volledige verhaal van
Breathe Hot Yoga.
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Tip: Zorg voor een optimale
chemie in het team
Er is geen vaste formule voor het leiden
van een succesvol bedrijf, maar het lijdt
geen twijfel dat mensen een essentieel
element zijn. Incompetente werknemers
kunnen een zeer negatieve invloed
hebben terwijl goede werknemers juist
ideeën kunnen aandragen en voor
innovaties kunnen zorgen die je zelf nooit
voor mogelijk had gehouden.

Gino Wickman en Mike Paton, auteurs
van de bestsellers Traction en Get a
Grip, hebben tips voor het creëren van
een prestatieverhogende sfeer. Bekijk
hier The People Analyzer™ en meer.

4

MIJN BEDRIJF OPBOUWEN
MET DE GOUDEN REGEL
Steve Doonan,
Directeur van DeKalb Mechanical

Sommige mensen worden als ondernemer geboren

bedrijf en die mij niet nodig hebben om hun werk

en weten hun hele leven dat ze uiteindelijk hun eigen

goed te doen. Uiteindelijk heb ik mensen gevonden

bedrijf willen hebben. Bij mij ging het anders. Na

aan wie ik het bedrijf kan toevertrouwen. Dat vergt

enkele jaren voor een HVAC (heating, ventilation, air

geduld, je moet geen haast hebben om mensen aan

conditioning)-bedrijf te hebben gewerkt, werd ik door

te nemen. In plaats daarvan moet je wachten tot je

dat bedrijf gevraagd om een vestiging te beginnen

de perfecte persoon hebt gevonden, die echt iets

op een locatie met veel potentie. Uiteindelijk zou

toevoegt aan je bedrijf.

ik de vestiging kopen van de eigenaren om er mijn
eigen bedrijf van te maken. Het leek me ideaal. Ik
was behoorlijk naïef, ik had echt geen idee hoeveel
ik ervoor moest doen. De eigenaren gingen ervan uit
dat mensen een extra stimulans nodig zouden hebben
om er alle benodigde tijd en energie in te steken. En
ondanks alles moet ik ze nu toch gelijk geven. Dat ik
ooit mijn eigen baas zou kunnen zijn en alles op mijn
eigen manier zou kunnen doen, gaf me de motivatie
om door te gaan. Uiteindelijk heb ik de zaak gekocht.
Mijn einddoel is om een bedrijf te hebben dat ik ook
vanaf het strand zou kunnen leiden, als ik dat zou
willen. Daarvoor moet je mensen in dienst nemen die
goed zijn in hun werk en die je vertrouwt. Ik zocht
mensen die slimme beslissingen nemen voor het
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Omdat ik inmiddels zo'n goed team van mensen om
me heen heb verzameld, kan ik veel van de dagelijkse
beslissingen overlaten aan anderen en me vooral
bezighouden met de toekomst van het bedrijf. Ik
heb ergens gelezen dat je pas weer tijd hebt om
aan je bedrijf te werken als je niet meer in je bedrijf
werkt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nu ik
me niet meer druk hoef te maken om de dagelijkse
beslommeringen, heb ik mijn handen vrij om nieuwe
mogelijkheden te onderzoeken.
Als ik niet de tijd neem om vooruit te kijken, stagneert
het werk. In de bouw moet je er altijd voor zorgen
dat er een nieuw project wacht op het moment dat
een project is voltooid. Waar ik er voorheen voor
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probeerde te zorgen dat lopende projecten goed

project dat wordt aangekondigd. Door voortdurend

verliepen, zorg ik er nu voor dat het volgende project

onze naam en kwalificaties te verspreiden, raken

klaarstaat.

mogelijke klanten vertrouwd met ons en zullen ze

Een essentieel onderdeel van mijn rol is het
onderhouden en opbouwen van relaties. Een goede
relatie met mijn eigen team is vanzelfsprekend

uiteindelijk contact met ons opnemen omdat ze via al
onze offertes weten wat we in huis hebben. Dat is een
geweldig marketingmiddel gebleken.

ook belangrijk, maar het onderhouden van nauwe

Als laatste wil ik nog meegeven dat je niet te

banden met leveranciers en mogelijke klanten is

opgewonden moet worden van snelle groei. Het

echt essentieel. We werken hard om onmisbaar te

is leuk om je omzet snel te zien stijgen, maar het

worden. Onze klanten verwachten inmiddels van ons

is ook gevaarlijk, omdat het doorgaans lastig is

dat we hun problemen oplossen. We hebben een

om het hoge tempo vast te houden. Als je mensen

vertrouwensband opgebouwd. En omdat we onze

alleen aanneemt op basis van snelle groei, moet je

leveranciers respecteren en behandelen zoals we zelf

diezelfde, hardwerkende mensen later misschien wel

behandeld willen worden, doen ze een stapje extra

weer ontslaan als de omstandigheden veranderen.

voor ons als we een product snel nodig hebben of een

Geleidelijke groei is beter. Verwerf een goede

betere prijs willen krijgen.

marktpositie om ervoor te zorgen dat je ook mindere

Wanneer mensen me om zakelijk advies vragen,
onderstreep ik altijd het belang van goede relaties.
Maar het is ook belangrijk om mee te blijven doen aan
aanbestedingen, zelfs als die niet perfect passen bij je
bedrijf. We proberen een offerte in te dienen voor elk

tijden aankunt. Het resultaat hiervan is een gezonder
bedrijf.

Bekijk hier het volledige verhaal van
DeKalb Mechanical
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Tip: Bouw aan goede
relaties, binnen en buiten
het bedrijf
Vanzelfsprekend is het belangrijk om
mensen aan te nemen die je verder
kunnen helpen, maar het is minstens
even belangrijk om goede relaties met
je werknemers op te bouwen, relaties
op basis van wederzijds vertrouwen en
respect. Dit geldt ook voor je relaties
met klanten, leveranciers en partners,
kortom met iedereen die bijdraagt aan
het uiteindelijke succes van je bedrijf. Een
nieuwe generatie samenwerkings- en
communicatieprogramma’s kan je helpen
bij het onderhouden van waardevolle
relaties met mensen die in goede tijden
blij zijn met je succes en in mindere tijden
loyaal blijven.
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GELOOF IN WAT JE
DOET EN GEEF ALLES …
ELKE DAG WEER
Natalie Loeb, oprichter en coach
bij Loeb Consulting Group

Ik ben altijd een ‘mensenmens’ geweest. Omdat

parttimebaan. Toen mijn oude werkgever aanbood me

ik me goed kan verplaatsen in anderen besloot ik

in een flexibelere rol als consultant voor trainingen

psychologie te gaan studeren. Vanwege mijn interesse

en ontwikkeling te willen gebruiken, wist ik dat ik de

in het bedrijfsleven koos ik uiteindelijk voor een

juiste balans had gevonden. Loeb Consulting Group

carrière in leiderschapstraining en -ontwikkeling. Ik

was geboren.

zag in hoe belangrijk het is dat projectteams goed
samenwerken en dat bedrijven zorgen voor sterk
leiderschap. Leidinggevenden hebben een enorme
invloed op hun bedrijven, positief of negatief. Ik geloof
dat de weg naar succes voor de meeste bedrijven
onder meer bestaat uit het vinden van manieren om
devaardigheden en het begrip van leidinggevenden te
verbeteren zodat hun invloed positief en constructief
is.

Een eigen bedrijf leiden is heel anders dan werken
in een vaste baan. In het begin vond ik het vooral
moeilijk om gedisciplineerd met mijn tijd om te gaan
en nee te zeggen, omdat ik altijd oplossingen wil
bieden. Ik ben van huis uit een perfectionist en hoewel
dat nog steeds zo is, ben ik er ook van overtuigd
dat het stellen (en communiceren) van redelijke
grenzen het werk ten goede komt. Als een verzoek
van een cliënt me in een positie brengt waarbij ik de

Zoals de meeste carrières is ook de mijne niet in een

normen van mijn bedrijf overschrijd, weet ik nu dat ik

rechte lijn verlopen. Na een jaar of tien met heel veel

nee moet zeggen. Het is voor een ondernemer niet

plezier te hebben gewerkt als HR-manager bij een

gemakkelijk om werk te weigeren, maar soms is het

groot advocatenkantoor, dwong de geboorte van

nodig.

mijn kinderen me om mijn prioriteiten te herzien. De
reistijd en lange dagen botsten met mijn verlangen
om mijn gezin op de eerste plaats te zetten. Ik
besloot ontslag te nemen en vond dichter bij huis een
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Wat wel en niet goed bij je bedrijf past, bepaal
je door altijd je eigen waarden te volgen en te
weten waar je voor staat. Je kunt deze waarden
gebruiken als leidraad, vooral in moeilijke tijden.
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Ons bedrijf leed bijvoorbeeld behoorlijk onder de

relaties met mensen op te bouwen, dus tijdens

economische crisis. Maar in plaats van op te geven

onderhandelingen speelde ik vaak open kaart en

en weer een fulltimebaan te zoeken, gebruikte ik de

realiseerde ik me soms niet dat mijn gesprekspartner

tijd om te investeren in het bedrijf door cursussen

zijn eigen, verborgen agenda had. Hoewel ik nog altijd

te volgen, die vervolgens weer leidden tot een

geloof in open en eerlijke communicatie, ben ik wel iets

groot aantal mogelijkheden op het gebied van

voorzichtiger geworden in mijn benadering.

leiderschapstrainingen.

Het belangrijkste advies dat ik voor startende

Ik weet nu dat het erg belangrijk is om af en toe een

ondernemers heb is dit: Weet je100 procent zeker dat

stap terug te doen om ervoor te zorgen dat je de tijd

je dit wilt? Als je niet elke ochtend enthousiast bent

zo effectief mogelijk besteedt. Het is niet moeilijk

over wat je die dag allemaal te wachten staat, zou ik

om al je goede ideeën te willen volgen, maar je moet

er niet aan beginnen. Het zal niet altijd even makkelijk

prioriteiten stellen. Het is ook belangrijk dat je kunt

zijn, maar als je houdt van wat je doet, kun je veel

delegeren. Je moet kunnen loslaten en erop kunnen

hebben.

vertrouwen dat anderen hun werk doen. Waarom zou
je mensen aannemen als je alles zelf doet?
Wat ik ook heb geleerd is dat een gezonde dosis

Bekijk hier het volledige verhaal van
Loeb Consulting Group.

Tip: Maak er geen
stoelendans van
Voor het succes van je bedrijf is het
belangrijk om ervoor te zorgen dat de
structuur klopt en dat iedereen op de
juiste plek zit.
Gino Wickman en Mike Paton, auteurs
van de bestsellers Traction en Get a Grip,
hebben tips voor het bepalen van de juiste
functies en verantwoordelijkheden voor
iedereen in de organisatie. Bekijk hier de
verantwoordingsgrafiek en meer.

scepsis heel raadzaam kan zijn. Ik houd ervan om
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OOST EN WEST
KOMEN SAMEN VOOR
ZAKELIJK SUCCES
Ted Vu, medeoprichter van Tastea

Toen mijn zakelijke partner Scott Nguyen en ik Tastea

creditcardrekeningen en probeerden bij een bank een

in 2001 oprichtten, studeerden we nog. We waren

lening af te sluiten, maar werden daar alleen maar

te naïef om te beseffen welke verantwoordelijkheid

uitgelachen. Uiteindelijk slaagden we er wel in een

we waren aangegaan zonder over de vaardigheden

lening op onze auto's af te sluiten en wat geld los te

te beschikken die we waarschijnlijk nodig zouden

peuteren bij familieleden die geloofden in wat we

hebben. Maar die onervarenheid zou best eens de

deden.

reden van ons succes kunnen zijn geweest. Dankzij
ons jeugdige enthousiasme stortten we ons met volle
overgave op Tastea.

En toen begon het harde werken. Voor de bouw van
onze vestiging namen we een aannemer in de arm,
maar we bezuinigden waar we maar konden. Als je

Het begon allemaal als bedrijfje dat drankjes leverde

niet veel te besteden hebt, moet je creatief zijn, en dat

vanuit mijn garage. We waren benieuwd hoe onze

waren we.

mix van oosterse en westerse smaken zou worden
ontvangen door jonge consumenten in zuid-Californië.
Scott en ik zijn dol op bubbelthee, maar de meeste
verkopers van bubbelthee zagen niets in de westerse
markt. We dachten dat we bubbelthee toegankelijker
konden maken en we hadden gelijk.

Wat we vanaf het begin goed hebben gedaan, is onze
werknemers goed behandelen. Zelfs toen we in het
begin zo weinig geld hadden, behandelden we onze
werknemers als familie. Hierdoor bouwden we direct
een loyale band op met ons team waarin passie,
creativiteit en toewijding de boventoon voerden.

We begonnen onze drankjes op festivals te

Zo werden zij onze belangrijkste pleitbezorgers

verkopen en ze waren zo in trek dat we wisten

en speelden ze een doorslaggevende rol in ons

dat we een hit hadden. We wilden onze eerste

aanvankelijke succes. Vergeet niet dat sociale media

vestiging openen, maar geld was een probleem …

destijds nog in de kinderschoenen stonden en nog

dat hadden we namelijk niet. We plunderden onze

niet een platform boden om je naamsbekendheid te
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vergroten. We waren geheel afhankelijk van mond-

Als we prioriteiten hadden gesteld en selectiever te

tot-mondreclame en onze werknemers lieten flink

werk waren gegaan, hadden we sneller meer kunnen

van zich horen. Onze respectvolle omgang met onze

bereiken.

werknemers vertaalt zich in de unieke ervaring die we
klanten bieden, de altijd positieve manier waarop onze
teamleden onze klanten bedienen.

Gelukkig zijn we dankzij onze visie en
vasthoudendheid toch geslaagd. We hebben nu
drie vestigingen en hebben recent onze eerste

Natuurlijk hebben niet al onze beslissingen in het

franchiselocatie verkocht die eind 2015 is geopend.

begin zo goed uitgepakt. Ik zou willen dat we meer

Naar verwachting zullen in 2016 nog twee

oog hadden gehad voor het belang van cijfers, zoals

franchiselocaties hun deuren openen. We hebben

onze doelomzet per uur, de kosten van verkochte

geleerd van onze fouten en geven die kennis nu

goederen, loonkosten en andere KPI's. In het begin

door aan onze franchisenemers, die zullen profiteren

hadden we prima omzetten, maar viel de winst

van onze jarenlange ervaring. Zo vertalen we onze

beduidend lager uit omdat we te veel personeel

ruwe gegevens nu in nuttige informatie om de

hadden en te veel bederfelijke ingrediënten

verbeterpunten in een bepaalde vestiging te bepalen.

voorbereidden. Uiteindelijk vonden we wel de

We moedigen onze franchisenemers ook aan zich te

juiste balans, maar we hadden onszelf veel moeite

verdiepen in elk aspect van het bedrijf, niet alleen de

kunnen besparen door meer tijd te besteden aan het

aspecten waarin ze geïnteresseerd zijn. Dankzij de

analyseren van onze gegevens.

groei en ons voortdurende streven naar innovatie zal

We hadden ons ook meer aan een budget moeten
houden. We waren zo enthousiast dat we onszelf
geen beperkingen oplegden en te veel uitgaven aan
ideeën waar uiteindelijk niets mee werd gedaan.

Tip: Vertrouw op je
gegevens
Een goede gegevensanalyse is als een
intiem gesprek met je bedrijf, een gesprek
waarin je bedrijf je precies vertelt wat
je kunt doen om te helpen. Met nieuwe
programma’s voor bedrijfsinformatie
worden je gegevens voor je aan het werk
gezet en wordt informatie omgezet in
waardevolle inzichten op basis waarvan je
snellere en meer strategische beslissingen
kunt nemen.

Tastea succesvol blijven.

Bekijk hier het volledige verhaal van
Tastea.
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VOEL DE KRACHT VAN HET
ONDERNEMERSCHAP
Steve Johanns, medeoprichter,
directeur en CEO van Veriown

In de wereld van nu liggen de kansen voor het

energiesystemen. Ik had daarbij het geluk dat ik mijn

oprapen. Ik ben ervan overtuigd dat ons de komende

medeoprichter, dokter Chirinjeev Kathuria, precies op

twintig jaar ongekende veranderingen te wachten

het juiste moment tegenkwam.

staan. En de afgelopen twintig jaar zijn wat dat betreft
ook al niet bepaald onopgemerkt voorbij gegaan. Op
dit moment maken bedrijven overal ter wereld gebruik
van de vorderingen op het gebied van technologie,
gegevens en communicatie, resulterend in een
ongekende convergentie.

In de zakenwereld is timing alles. In de jaren negentig
van de vorige eeuw begon ik een internetbedrijf en
heb ik door schade en schande veel geleerd over
het belang van timing, vooral door mijn contacten
met durfkapitaalverstrekkers. Een goed idee alleen
is niet genoeg, het moet ook nog eens passen

Ik prijs me gelukkig dat ik in deze tijd leef. Meer

bij alle externe elementen die dit idee kunnen

dan tien jaar geleden begon ik me af te vragen hoe

beïnvloeden. Veranderingen in de samenleving,

de energie-industrie eruit zou zien als energie zou

maar ook geopolitieke, technologische en zelfs

werken als internet, dus als energie in twee richtingen

materiaalwetenschappelijke veranderingen kunnen het

zou bewegen, zoals informatie in een netwerk. Ik ben

succes van een bedrijf sterk beïnvloeden.

een bedrijf begonnen om dit idee in de praktijk te
brengen. Met ons bedrijf moderniseren we bestaande
energienetwerken in ontwikkelde markten en helpen
we nieuwe energienetwerken in opkomende markten
beschikbaar te maken voor miljarden mensen die
nooit eerder een betrouwbare energiebron hebben
gehad. In deze onderneming kan ik mijn liefde voor
technologie combineren met mijn ervaring met
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Een ander belangrijk aspect van het ondernemerschap
is de lange termijn. Een idee kan nu werken, maar
hoe zit dit over vijf of tien jaar? Voordat je begint,
moet je een idee testen om te kijken of het ook op
de lange termijn en op grotere schaal werkt. Denk
niet alleen aan het hier en nu, maar zorg ervoor dat je
bedrijfsconcept duurzaam is.

11

Heb je eenmaal een rendabel idee voor een

steel steekt. Ga op zoek naar nieuwsgierige mensen

bedrijf, dan is de samenstelling van je team de

met passie en een doel.

volgende kritieke factor. Met welke groep je
begint, heeft uiteindelijk een enorme invloed op
je langetermijnsucces. De meeste eigenaren letten
hier in het begin onvoldoende op. Met het eerste
dozijn mensen dat je aanneemt, zet je de toon voor
de bedrijfscultuur en kun je de volgende duizend
werknemers beïnvloeden. En bij het aannemen
van die eerste teamleden gaat het niet alleen
om CV's of eerdere prestaties, maar vooral om
de juiste combinatie van pit, passie, toewijding,
vaardigheden en koelbloedigheid. Mijn ideale team
bestaat uit de twintigers en dertigers die de wereld
willen veranderen (en er alles voor over hebben
om dit te bereiken) en de leidinggevenden die hun
vaardigheden en relaties willen inzetten om zichzelf
een tweede kans te geven de wereld te veranderen.
De mensen die je over het algemeen niet in je team
wil hebben, en daarbij maakt leeftijd niets uit, zijn de
mensen die precies denken te weten hoe de vork in de

Het kernteam dat je om je heen verzamelt, heeft
de kans om geweldige dingen te doen, maar zal
waarschijnlijk ook wel eens een tegenvaller moeten
incasseren. In dat geval is het belangrijk om hier snel
overheen te stappen. Als eigenaar van een bedrijf
neem je soms risico's die niet goed uitpakken. Het is
vooral belangrijk hoe je hiermee omgaat. Sta je weer
op als je valt? En zo ja, voer je aanpassingen door om
te voorkomen dat je weer valt? En hoe motiveer je
anderen om weer op te staan? Door te laten zien dat
je uithoudingsvermogen hebt en een cultuur van leren
voorstaat, kun je het vertrouwen van investeerders,
klanten en werknemers winnen. Een ondernemer
begint met een visie, maar heeft vervolgens passie,
doelgerichtheid, een goede planningen mensen nodig

Tip: Roei diepgewortelde
problemen uit
Onuitgesproken problemen zijn als
onkruid voor een groeiend bedrijf. Zolang
ze onder het oppervlak blijven, zijn ze
vrijwel onzichtbaar, maar als ze eenmaal
wortel hebben geschoten, kunnen
ze uitgroeien tot problemen die de
productiviteit en groei in de weg staan.
Gino Wickman en Mike Paton, auteurs
van de bestsellers Traction en Get a
Grip, hebben tips voor het oplossen van
diepgewortelde problemen. Bekijk hier hun
Issues Solving Track™ en meer.

om die visie te realiseren.

Bekijk hier het volledige verhaal van
Veriown.

ALS IK DAT HAD GEWETEN: VIJF EIGENAREN VAN KLEINE BEDRIJVEN VERTELLEN OVER HET GEHEIM VAN HUN SUCCES

12

Leer van de experts
Volgens velen is ervaring de beste raadgever, vooral als het de ervaring van anderen betreft.
Door hun ervaringen en opgedane kennis bij het opbouwen van hun bedrijven te delen, bieden deze vijf succesvolle ondernemers je de kans om te leren
van hun fouten, hun aanbevolen strategieën te gebruiken en enkele problemen te vermijden waarmee eigenaren van kleine bedrijven vaak te maken
krijgen. Hun adviezen kunnen je mogelijk tijd besparen en behoeden voor misstappen bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. Door deze succesvolle
strategieën te combineren met beproefde productiviteitsprogramma’s zoals in Office 365, kun je het succes misschien nog versnellen.

Ga naar office.com/business voor meer informatie over Office 365 en de wijze waarop je hiermee een
bedrijf kunt opbouwen.
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