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Productpromotie via jouw blog
Je hebt weinig cash flow dus je runt je jonge onderneming vanaf de keukentafel. Zakelijke gesprekken voer je
met behulp van je laptop in een cafeetje om de hoek. En aan het eind van elke vergadering overhandig je een
zelfontworpen visitekaartje.Met andere woorden je bedrijf staat in de kinderschoenen. Vele entrepreneurs zijn je
voorgegaan in soortgelijke situaties. En hieronder vertellen vier, nu reeds ervaren, ondernemers je over de
belangrijkste lessen van hun eigen start.

Hoe hard wil je het?

Kione Smits · 20-10-2011, 16:07

Productpromotie via jouw blog

Roos Stuurman · 20-10-2011, 15:52

Productpromotie via jouw blog

Kione Smits · 07-09-2011, 14:48

wie volgt deze groep?
Saskia Roskam

Marketing strategie & organisatie professor Rudy Moenaert is auteur van het boek De pijn van het ondernemen.
Zijn beste advies is een vraag: “Hoe hard wil je het? Weet je wel wat de implicaties zijn? Ook voor je
persoonlijke leven? Want bij het starten van je bedrijf, start je ook een eigen ontwikkelingsproces. Ik vergelijk het
eigenlijk altijd met een beeldhouwer. Met de start van je bedrijf maakt je je identiteit verder af. Wie we zijn wordt
bepaald door wat we creëren.” Daarnaast zegt hij is het belangrijk om een eerste klant binnen je kennissenkring
te vinden. “Zie je binnen je eigen netwerk iemand als klant? Je zult namelijk een eerste cliënt nodig hebben om
geld in het laadje te brengen.”
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Fake it till you make it
Rob Heilbron, directeur van het welbekende lingerie merk Sapph, stond ooit ook in dezelfde kinderschoenen. “In
mijn tijd was alles anders. Je kon toen nog weg kon komen met een leugentje om eigen best wil. Tegenwoordig
is dat met alle fact checks bijna niet meer te doen.” Toch raad hij beginnende ondernemers aan zich in een goed
pak te hijsen, een goede auto te rijden en een goed charme offensief voor de boeg te gooien. “Je moet het
allemaal net even iets mooier maken dan het is. Fake it, till you make it. Oftewel, bluf jezelf op een charmante
manier naar de top.” Maar zegt hij, “het heeft geen zin om te beginnen met ondernemen als je niet bereid bent te
falen!”

Gooi alle adviezen in de wind
Tatjana Sormaz is voorzitter van jong MKB Nederland en directeur van Paperworq productions. Zeven jaar
geleden begon ze haar eigen bedrijf en wat ze in die begin jaren vooral geleerd heeft, is niet blindelings te
vertrouwen op andermans adviezen. “Luister zeker naar alle adviezen, maar sla ze eigenlijk ook gelijk weer in de
wind. Het is belangrijk om te begrijpen dat adviezen van anderen subjectief zijn. Ze komen van ondernemers met
een ander referentiekader als jij. Als ondernemer zijn passie, wil, de wens en creativiteit het belangrijkst. Als
iedereen blindelings alles overnam van mensen die al langer ondernemen, was Google er bijvoorbeeld niet
geweest.”

Luister naar jezelf
Internet goeroe Kees Zegers is oprichter van onder andere nu.nl. In een interview op datzelfde platform herhaalt
hij dunnetjes wat Sormaz en Moenaert hierboven vertellen. “Luister naar jezelf. Begin niet bij het bedrijf maar bij
de ondernemer. Ondernemen is leven en leven is ondernemen. Je hart moet sneller gaan kloppen van iets
waaraan je met veel passie en liefde wil gaan werken. Als je alleen maar zit af te wachten of op de automatische
piloot je werk doet, dan houdt het snel op, dat leven.”
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