
Zaken Doen oktober 2013 

Het tweemaandelijkse nieuwsblad van Future Perfect 

Waardeloze adviezen voor MKB-ondernemers 
Startende ondernemers krijgen van alle kanten adviezen. Ook wie al langer onderneemt, wordt regelmatig benaderd 
door allerlei 'deskundige' mensen die een mening hebben over hoe hij moet omgaan met de ontwikkeling van zijn 
producten, hoe hij moet marketen, zijn financiën regelen en zo voort.  

De slechtste adviezen die nog steeds vaak worden gegeven: 

 Neem mensen in dienst die je kent. Want, zeggen degenen die denken het te weten, dan weet je wat je in huis haalt: 
mensen die je kent en vertrouwt. Maar passen die mensen wel bij het werk dat gedaan moet worden? Daarop moet de 
focus liggen! 

 Ontwikkel een gloednieuw product of dienst. Want, alle bestaande producten en diensten hebben al de markt 
bezet - er is geen plaats meer voor vergelijkbare zaken, dan heb je teveel concurrenten. Maar concurrenten 
hebben is gezond. Het is veel belangrijker dat je jouw bedrijf en jouw markt goed definieert. Als jij een in de basis 
bestaand product net wat anders in de markt zet, met een heel eigen gezicht, kan dat heel goed werken.  

 Je moet je prijzen verlagen tot onder die van je concurrenten. Want, dan komen de klanten wel naar je 
toe. Dat kan best zijn, maar als die lage prijzen betekenen dat je het weliswaar heel druk hebt maar te weinig 
winst maakt voor al die uren dat je werkt, schiet je er weinig mee op. Bovendien loop je het risico dat er 
concurrenten nóg verder zakken. Let dus vooral op hoe je waarde kan toevoegen voor je klanten, zorg dat je 
daarmee opvalt in de markt. 

 Sociale media zoals Twitter en Facebook kosten niets. Lid worden, een profiel aanmaken, kost inderdaad 
niets, maar wil je er echt succes mee hebben, dan zal je echt moeten investeren in trainingen en in allerlei 
activiteiten om die media heen. De grootste investering zal waarschijnlijk wel jouw tijd zijn, of de tijd van een 
medewerker. Veel bedrijven hebben hele afdelingen aan het werk met hun 'gratis' sociale media!  

 Geld verdienen kost geld. Ofwel: je moet nu eenmaal investeren. Een duur kantoor, een mooie receptioniste, 
een 'representatieve' auto, glimmende folders, enzovoort. Maar wij adviseren je liever eerst goed na te denken 
over het rendement en over alternatieven die minder of geen geld kosten. Uitgeven en investeren zijn niet 
hetzelfde! Creatief denken is beter (en uiteindelijk leuker) dan zwaaien met een handvol bankbiljetten. 

Slechte adviezen - gelukkig hoeft u ze niet op te volgen. U blijft zelf immers de baas. En van Future Perfect zult u 
ze niet krijgen! 

Nadenkertje: 
Alfred Taubman, die alles weet van moderne grote winkelcentra, spreekt van drempelvrees. Die moet je helpen overwinnen: 
Hoe krijg jij het winkelend publiek over de drempel, je winkel in? Hoe voorkomt u dat ze alleen maar etalages blijven bekijken? 
Wat kunt u verzinnen om ze binnen te krijgen zodat ze uw producten echt kunnen bekijken, voelen, ruiken? 

Bron: Box of Crayons 
Ontslagvergoeding voor werknemer desnoods van werkgever-privé  
Deze zomer kreeg een werknemer een 
ontslagvergoeding van bijna € 57.500 toegekend 
terwijl hij zelf om ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst had gevraagd. Daaruit kan je 
concluderen dat de werkgever iets wel heel erg 
verkeerd had gedaan. Wat was er gebeurd? 
De werknemer was in 2005 bij de werkgever in 
dienst getreden. In de loop van de tijd had hij er 
steeds meer taken bij gekregen, zonder dat hij van 
de werkgever enige waardering kreeg voor al dat 
werk - integendeel. In 2012 werd de werkdruk hem 
echt te veel en raakte hij arbeidsongeschikt. De 
werkgever deed niets aan zijn re-integratie. Het 
werd hem steeds lastiger gemaakt, met e-mails en 
sms'jes van de werkgever, waarin hij (onder meer) 
werd uitgescholden. 
Uiteindelijk diende de werknemer zelf een verzoek 
om ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de 
kantonrechter in Arnhem en vroeg om een 

vergoeding. De mails en sms'jes werden aangevoerd 
als bewijs van hoe hij behandeld werd. 
Tijdens de behandeling van dat verzoek verdedigde 
de werkgever zich door te zeggen dat dat nu 
eenmaal de cultuur was binnen het bedrijf. Hij gaf 
ook toe dat er steeds meer werk op minder mensen 
was terechtgekomen omdat het financieel niet goed 
ging met de onderneming. De rechter gaf de 
werknemer op alle punten gelijk en noemde het 
handelen van de werkgever denigrerend en 
schofferend. Het feit dat hij geen behoorlijke 
inspanning leverde om de werknemer te re-
integreren werd de werkgever zeer aangerekend. De 
rechter vond de zaak zo ernstig dat de werkgever 
verplicht werd om hoe dan ook de hoge 
schadevergoeding te betalen aan de werknemer - 
als dat niet meer uit het bedrijf kon, dan maar uit 
zijn privé.  

  



Nadenkertje: 
Met ons navigatiesysteem zitten we altijd midden op de kaart. Maar soms is het veel interessanter om aan de  rand 
te zitten.         Bron: Box of Crayons 

Bent u uw eigen leider? 
Bepaalt u zelf wat u doet? Of wordt u aangestuurd door anderen die u vertellen wat u moet doen? Of door oude 
gewoontes die u maar niet afleert? Staat u stevig in uw schoenen als dat nodig is, of ontwijkt u lastige situaties? 
Misschien vindt u het fijn om bevestiging en richtlijnen te krijgen van mensen die belangrijk zijn in uw leven, of van 
een of andere verzekering? 

Iedereen, ook degenen die zichzelf niet als leider zien, leidt... zijn of haar eigen leven. En als leider ben je er zelf 
verantwoordelijk voor dat je jezelf bent en jouw eigen beslissingen neemt over de dingen die voor jou van belang 
zijn. Dat is gemakkelijker als je weet wie je bent, wat je wilt bereiken en welke waarden jij belangrijk vindt en als 
je ook daarnaar leeft. Dat weten brengt zekerheid. Dan hoef je niet meer aan jezelf  te twijfelen. 

Leidt jij jouw eigen leven of dat van iemand anders? 

1. De basis: Weet wie je bent. 
2. Weet wat je wilt (en besteed niet te veel tijd aan wat je NIET wilt). 
3. Weet dat het kan. Laat je niet weerhouden door gedachten als 'Dat kan ik niet'. 
4. Werk eraan. Iets voor elkaar krijgen kan wat moeite kosten, maar 'nooit geschoten is altijd mis'. Vraag eventueel 

hulp. 
5. Maak van jezelf een prioriteit. Versterk en maak gebruik van de hulpbronnen die je al hebt. 
6. Laat jezelf zien en doe iets. Jezelf van alles beloven is niet voldoende. Er is ook actie nodig. Verander wat nodig is, 

voer je plan uit en denk eraan: fouten maken en mislukte pogingen horen er ook bij - daar leer je van! 
7. Wees dankbaar. Wees blij met de mogelijkheden die er zijn om te leren en je te ontwikkelen. Uitspreken van je 

dank daarvoor heeft neurologisch, lichamelijk, emotioneel en psychologisch positieve effecten. Maak er een 
gewoonte van. 

Wie leeft en werkt op de manier die past bij zijn ware ik, ervaart echt geluk. Lastig? Schakel een coach in! 

Oktober – Q4 is begonnen! 
Hoe gaat u de rest van dit jaar gebruiken? 
 Er zijn alweer negen maanden voorbij - da's genoeg tijd om een kind te krijgen! Met welk project bent u dit jaar het 

verst opgeschoten? 
 Wat heeft u tot nog toe verrast, dit jaar? Wat is er voor onverwachts gebeurd? 
 Als u nu één ding moest kiezen, wat zou u dan willen doen of afmaken voor het einde van dit jaar?  
 Met wie gaat u de komende maanden meer tijd doorbrengen, aan wie gaat u meer aandacht besteden? Welke 

relatie gaat verse aandacht van u krijgen? 
 Waar ligt uw leerpunt voor de komende tijd? Wat gaat u leren of ontwikkelen? 

 

Was u een lastige puber? 
Als u goed kijkt, herkent u op deze politiefoto's vast wel de (zeer) 
jonge Bill Gates. Die is in 1977 gearresteerd wegens een 
verkeersovertreding. En hij was niet de enige nu succesvolle 
ondernemer die het in zijn jeugd (te) bont maakte. Al in 2009 bleek uit 
onderzoek van de samenwerkende Arizona State University en de 
National University van Singapore dat er een relatie lag tussen het 
tegendraadse gedrag van jongeren en hun latere ondernemerschap. 
Recenter is dat versterkt tot een gegeven met de resultaten van een 
40 jaar durend onderzoek onder duizend Zweden vanaf hun tiende 
jaar: er is echt verband tussen de rebellie van tieners en hun latere 
succes als ondernemer. Want wat is duidelijk geworden. Van mensen 
die als volwassene hun eigen bedrijf beginnen is het waarschijnlijker 
dat zij als tieners vals speelden en vaker winkeldiefstalletjes pleegden 
dan van anderen. Ondernemers gedroegen zich als tieners vaker asociaal, hoewel er geen verband is aangetoond 
met zware criminaliteit. Het rebelse gedrag van de jongeren kwam waarschijnlijk voort uit hun drang tot 
innoveren, out-of-the-boxdenken, risico's nemen en regels overtreden - allemaal zaken waar een ondernemer op 
latere leeftijd meestal baat bij heeft. Overigens gold dit voornamelijk voor de mannelijke deelnemers aan het 
onderzoek. Vrouwelijk ondernemerschap bleek niet voorspeld te kunnen worden met asociaal tienergedrag. Ook 
bleek de asociale houding van de ondernemers minder te worden tot zelfs te verdwijnen naarmate ze ouder 
werden. Dus: hebt u last van een rebelse zoon? Misschien wordt dat wel juist uw beste opvolger! 



 
Column: Bedrijvenmarkt 
De redactie van Zaken Doen en Future Perfect kiezen elk jaar een thema om extra aandacht aan te besteden. Voor 
2013 is het thema: Bedrijvenmarkt sterk in beweging. 
 

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) vermindert fiscale pijn 
De ondernemer die zijn bedrijf van de hand wil doen, heeft niet zelden vermogen opgebouwd. Dat kan o.a. zijn in 
waardevermeerdering van onroerende zaken of andere bedrijfsmiddelen, of in de vorm van zakelijke goodwill. 
Daarover dient die ondernemer alsnog met de fiscus af te rekenen. Bij schenking of vererving van 
ondernemingsvermogen is de verkrijger in beginsel schenkbelasting resp. erfbelasting verschuldigd over de waarde 
van dit vermogen. 

De wetgever wil daarbij echter de economie niet te veel beschadigen. Let op: erft of schenkt u een onderneming 
en wordt deze onderneming voortgezet, dan kan gebruik gemaakt worden van de 'BOR'. 

Door middel van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt het mogelijk gemaakt de onderneming - fiscaal gezien - zoveel 
mogelijk onbelemmerd voort te zetten. U betaalt dan minder of soms zelfs geen belasting. Op basis van de 'BOR' kan 
namelijk een deel van het ondernemingsvermogen - echter wel onder voorwaarden - belastingvri j op de verkrijger ervan 
overgaan. 

Voortzettingseis 
Een belangrijke eis voor toepassing van de 'BOR' is de zogenoemde voortzettingeis. Betreffende eis houdt in dat de 
verkrijger van het ondernemingsvermogen gedurende vijf jaar na de verkrijging het vermogen in stand dient te 
houden. 

In de praktijk pakte deze voorwaarde bezwarend uit wanneer er binnen deze termijn van 5 jaar een 
herstructurering op stapel stond. In het nieuwe Besluit van 17 januari 2013 is door de wetgever in de 
Uitvoeringsregeling voor een aantal situaties een uitzondering opgenomen, zodat er geen sprake is van een 
inbreuk op de voortzettingvereiste. Het gaat in deze gevallen om het doorzakken van de onderneming binnen een 
fiscale eenheid en een bedrijfs- of aandelenfusie met meerdere verkrijgers. 

Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de verkrijger zijn gerechtigheid tot het ondernemingsvermogen behoudt.  

Maar ook een belangrijke goedkeuring betreft de voortzettingtermijn van 5 jaren indien u de aandelen erft van uw 
echtgeno(o)t(e) met wie u in gemeenschap van goederen gehuwd was. De langstlevende mag binnen deze 5 jaren toch 
zoveel aandelen verkopen als waar hij/zij al recht op had. 

Earn-outregeling biedt kansen 
Een eventuele patstelling met een geïnteresseerde overnamekandidaat hoeft zeker niet het einde van de 
onderhandelingen over een eventuele bedrijfsoverdracht te betekenen. In het volgende nummer van Zaken Doen zal 
aandacht besteedt worden aan de earn-out regeling ofwel 'uitverdienregeling'. 

Bij de bedrijfsoverdracht wordt dan de waarde van de onderneming bepaald door de toekomstige resultaten en het 
risicoprofiel. De koopsom wordt daarbij in delen betaald. 

TIP: Begin op tijd! Houd zo mogelijk ca. 5 jaar aan. Bespreek uw plannen en zorgen met betrekking tot uw opvolging 
eens met een andere professional. Future Perfect staat u in eerste instantie als 'luisterend oor' graag ter beschikking. En kan 
verder samen met u een juiste koers bepalen.         TW 
 

Kwalificatieveroudering 
In mei 2013 verscheen het TNO-rapport 
Kwalificatieveroudering in Nederland. Daaruit blijkt dat een 
op de drie werknemers vindt dat hij meer kan dan zijn 
werk van hem vraagt. En als kennis en vaardigheden niet 
worden gebruikt, verouderen ze. En als kennis en 
vaardigheden verouderen, worden ze minder waard op de 
arbeidsmarkt. Dat is slecht voor zowel de desbetreffende 
werknemer als diens werkgever. Want er kan een moment 
komen dat de werknemer een andere baan moet gaan 
zoeken... 

Het is dus van belang om zoveel mogelijk kennis en 
vaardigheden op te doen én up -to-date te houden. 
Gaat een medewerker minder functioneren, praat dan 
met hem, zoek de oorzaken op en biedt bijscholing 
aan. De directe omgeving van de werknemer merkt 
vaak eerder dat er iets aan de hand is dan hij zelf. Let 
op de eerste signalen van stagnatie in het 
functioneren: De medewerker houdt zich aan een vast 
dagpatroon, ontwijkt collega's, wordt door anderen 
'sloom' gevonden, denkt niet mee over het werk en 
zeker niet hardop, vertoont weerstand tegen 

verandering, denkt niet na over zijn toekomst, en is 
nauwelijks bereid tot scholing. 

Maar beter is het nog om een dergelijke stagnatie te 
voorkomen, bijvoorbeeld door een systeem van 
feedback en (zelf)reflectie op te zetten in de 
organisatie - vooral voor leidinggevenden en vergeet 
ook uzelf niet! Zelfreflectievragen zijn bijvoorbeeld: 

 Waarvan kreeg ik de afgelopen periode 
energie? 

 Wat waren mijn ambities? 
 Wat is daarvan uitgekomen? 
 Wat heb ik nu nodig om verder te komen? 
 Is een verandering van richting wenselijk of 

noodzakelijk? 

Wordt dit lastig gevonden? Dan kan een coach een 
goede investering zijn. 



De Afsluiter 
De gevoelstemperatuur 
 
De koffiekan gaat rond. Maandagochtend. Bestuurstafel. Geschoren gezichten. De lucht van aftershave . Stilte. Als 
bevroren lucht. Ik kijk rond. Weinig wakkere gezichten. En al helemaal geen stralende. Wat wil je ook. Half acht 
maandagochtend. Ontbijtvergadering. Onder het mom: 'Het roer gaat om!' 
 
Ik gniffel even in mijn gedachten. "Het roerei mag nog wel eens omgedraaid worden," had ik mijn vriend net horen 
grappen in de rij bij het ontbijtbuffet. Hij komt altijd sprankelend uit de hoek, zelfs op maandagochtend. Maar de 
collega's met hun eitje, geroosterde boterham, sinaasappelsap en koffie op een traytje geenszins. "Als er iemand 
gecremeerd zou worden, zou het er waarschijnlijk nog vrolijker aan toe gaan dan hier," bedenk ik me. Het is een 
goede graadmeter van de stemming: "Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 het moment is waarop u net te horen 
heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en 10 het moment waarop u net gehoord heeft dat u de jackpot van de 
staatsloterij gewonnen heeft, hoe voelt u zich nu?" Ik hoor het een enquêteur al vragen. Hier zitten we dicht op het 
vriespunt van die gevoelsthermometer. 
 
Eigenlijk is dat vreemd. Mijn vriend Herman is al drie jaar directeur van dit bedrijf. Hij nam de minderheidsaandelen 
van de oprichter over (die de boel dicht naar het faillissement had weten te duwen omdat hij met de 
hoofdaandeelhouder ruzie was gaan maken over elk detail). Een paar maanden terug belde hij me. Hij vond dat hij 
de stoep nu wel schoongespoten had en alle rotzooi van zijn voorganger had opgeruimd. Dat er weer rust in de tent 
was en dat we nu de koers moesten gaan uitzetten voor de toekomst. Dat klonk mij als muziek in de oren.  
 
De afgelopen weken hebben we veel gesproken, zijn we de markt opgegaan en hebben we met onafhankelijke 
technische experts in het hok gezeten. Mijn vriend heeft volgens mij gelijk: het is mogelijk om uit te breiden en 
nieuwe technieken in te voeren. Het is een beetje tegen alle economische zwaarweersvoorspellingen in. Ik ga dat zo 
uitleggen in overtuigende spreadsheets. De markt van de medicatie, want daar gaat het bedrijf over, is 
fundamenteel aan het veranderen. Waar vroeger eigenlijk weinig tot niets bij de patiënten bekend was over  de 
belangrijkste ziektes, merken we dat we bij wijze van spreken de resultaten van de nieuwste baanbrekende 
onderzoeken al op wiki kunnen lezen voordat ze in de vakbladen gepubliceerd worden. En we hebben een veel breder 
en geraffineerder pakket aan medicatie dat we kunnen voorschrijven. In Nederland echter heerst een medische 
cultuur waarbij huisartsen eigenlijk altijd eerst psychosomatische problemen vermoeden en rust en levensvreugde 
voorschrijven, zonder serieuze medische diagnostiek te bedrijven en de goede medicatie die bestaat ter hand te 
nemen. Daarom is er een tegenbeweging ontstaan. Duidelijk traceerbaar op blogs en webforums, waarbij leken, en 
vrienden van leken met een medische achtergrond, anderen helpen bij zelfmedicatie. Er bestaat zelfs een doe-het-
zelf receptengenerator waarbij iedereen van een groepje ondernemende artsen uit Indonesië en Zuid -Afrika tegen 
geringe betaling elk recept kan krijgen dat hij denkt nodig te hebben, zolang hij zijn verhaal duidelijk kan maken, 
met verwijzing naar medische websites. Het is prikkelend om dit te ontdekken. In plaats van ontwikkelingshulp 
waarbij wij armen en zieken in verre landen redden, worden onze zieken en hulpbehoevenden in hun zoektocht naar 
goede behandeling nu door de artsen geholpen die met ontwikkelingsgeld zijn opgeleid. 
 
Dat zal de strekking van de nieuwe plannen zijn. Laten we patiënten weer serieus gaan nemen en de zegeningen van de 
medische wetenschap goed en gebruikersvriendelijk ontsluiten. Het is een gewaagde koers, maar wel een noodzakelijke. 
Waar groei in zit en visie op de toekomst en op wat er in de markt broeit. Herman en ik zijn er erg enthousiast over. 
 
Maar op een of andere manier lijkt het heel anders te vallen. Ik zie het op zijn gezicht. Zijn uitdrukking verstilt nu hij 
de bestuurskamer binnenkomt. Het is een joviale en ondernemende man. Iemand die ik, mocht ik ooit nog eens in 
loondienst gaan werken, heel graag als baas zou willen hebben. Daar is nu even niks van te merken. Hij kijkt me aan 
en gaat zitten. Er spreekt paniek uit zijn ogen. Hij had hier duidelijk niet op gerekend. Ik knik hem ondanks de 
vriesstemming toch bemoedigend toe en verbreek de stilte die als een koude natte doek over de tafel hangt. "Hi 
Herman. Heb je er zin in?" Herman kijkt me stil en wat verlegen aan. Hij mompelt terug: "Nou Jan, dat gaat wel 
lukken. Je hebt jezelf weer overtroffen." 
 
"Wat doet hij nu?" denk ik meteen. Ik heb dit stuk helemaal niet geschreven. Ik heb hem alleen geholpen om zijn 
ideeën coherent op papier te krijgen en heb hem in cont act gebracht met mensen die de markt en de technologie goed 
kennen. Zou hij werkelijk...? 
 
Ik glimlach terug, als teken dat ik de code begrepen heb: ik moet de bliksem afleiden. "Ja, het heeft wat nachtwerk 
en relatiestress gekost maar nu is het er dan toch," zeg ik minzaam en merkt tot mijn tevredenheid dat er weer wat 
kleur in Hermans gezicht terugkomt. Ik praat gewoon door en ga gewillig op het offerblok liggen. "Laten we er maar 
eens goed doorheen lopen, dan, okay?" Ik wend mijn blik naar de starende afdelingshoofden. Ik zie dat er één zijn 
vakbondsbadge heeft opgespeld. "Een lagedrukgebied dat aan komt rollen vanuit het organisatiefront: Storm op 
komst," klinkt het op mijn interne buienrader. Ik schenk een glas water in en organiseer mijn papieren. "Heeft 
iedereen het stuk gelezen?" Ik hoor wat gemompel en wil fluks naar de powerpoint doorschakelen. Ik sta al met een 
been naast mijn stoel om naar het scherm te lopen. 
 
"Ik dacht niet dat we dit zo gingen doen, hè," klinkt het hard van tegenover me. Een geagiteerde man van net in de 40 
schat ik in. Ik kijk hem aan. Hij heeft een rood gezicht. Hij lijkt te zweten. 
"Sorry, mag ik weten met wie ik het genoegen heb?" zeg ik. "Mijn naam is Jan, ik ben de strategiedokter..." Ik kijk 
hem aan en weet zelfs een vriendelijke glimlach te produceren. Hij doet alsof hij mij niet gehoord heeft en kijkt 
afwisselend naar Herman en naar wat ik vermoed dat zijn collega's zijn. Ik sta een beetje mal half uit mijn s toel en 
nu met een uitgestoken hand die helemaal niet wordt aangenomen. Ik probeer het nog eens: "Begrijp ik dat u een 
voorstel hebt om de agenda te veranderen?" Nu kijkt hij mij wel aan, alsof hij opeens het wonder van het gehoor 
heeft mogen smaken. "Zeker," zegt hij smalend, "meneer Jan, houdt u uw hand maar en gaat u even zitten, want ik 
heb u inderdaad een voorstel te doen." Hij kijkt hard en overtuigd van zichzelf maar zijn blik is net zo paniekerig als 



die van Herman toen hij net binnenkwam. "Want," zo vervolgt hij, "u hoeft helemaal niets te presenteren. Maar het 
zou mooi zijn als u uw ruime vergoeding als consultant waarmaakte en netjes aantekeningen ging maken van wat wij 
als afdelingshoofden te zeggen hebben." 
 
Ik blijf vriendelijk kijken ondanks de duidelijke vijandigheid. Ik speel de rol helemaal uit. "Dat lijkt me prima," zeg ik 
met geveinsde neerbuigendheid, "dan kan ik uw bijdrage aan het new-businessplan mooi meenemen." Hij begint te 
grommen. "Nou, schrijft u dan maar op dat dit plan helemaal niet doorgaat. Wij zijn tegen!" Ik zie Herman opstaan en 
naar de man toelopen. "Maar, beste Theo, leg dan toch eens uit wat je punten zijn, dan leg ik het Jan wel weer uit." 
Hij loopt als de goede vader door de zaal, weer helemaal in charge. "Ik heb de investeringsplannen nagekeken," zegt 
Herman, "en die zien er solide uit. En het marktonderzoek lijkt grondig gedaan te zijn. Maar misschien heb ik iets over 
het hoofd gezien...." Hij kijkt Theo, het hoofd van de personeelsvertegenwoordiging, uitnodigend aan.  
 
"Mijnheer Herman," begint Theo en kijkt op zijn blocnote, duidelijk wat beteuterd nu hij van de punten beroofd wordt 
die de hoofdmoot van zijn betoog vormden, "ik had het idee dat het goed zou zijn als we een second opinion over de 
plannen vroegen, want er staan wat onorthodoxe uitspraken in, die niet kloppen met alles wat wij over het vak 
weten. En wij denken dat Jan hier ook niet mee weg gaat komen bij het Ministerie, als die er lucht van krijgen dat we 
buitenlandse artsen in Nederland recepten laten schrijven." Hij struikelt bijna over zijn woorden. Herman kijkt me 
vriendelijk aan. "Zo, Jan," zegt hij tegen mij, "mogen buitenlandse artsen in Nederland recepten uitschrijven ...?" Hij 
doet alsof hij het zich werkelijk afvraagt - ik zie hem fronzen, "... ook van buiten de EU?" Dit is echt nog beter dan de 
Haagse Komedie: ik heb er twee weken terug met hem een onderhoud over gehad met de landsadvocaat! Anyway, ik 
doe alsof ik nadenk, en zeg dan voorzichtig: "Mmm, ik weet zeker van wel, dat staat volgens mij in de wet 15/2003 
artikel 6b lid 5 als ik me niet vergis." Ik pauzeer even en zie dat Theo er geen enkel wetboek op nageslagen heeft, en 
vervolg: "Ik weet ook dat er jurisprudentie over is tegen enkele Indonesische web-artsen en dat die zaak 
geseponeerd is omdat er - en ik weet zeker dat ik dat heb gelezen - 'geen enkele basis voor was in het wetboek van 
strafrecht'. Ik kan me zelfs herinneren dat de arts in kwestie een kort geding wegens smaad tegen de aanklager 
begonnen is en dat deze binnen een dag met een schikkingsvoorstel kwam van enkele tienduizenden euro's." Ik houd 
een oud exemplaar van het Financieel dagblad omhoog. "Het heeft zelfs de kranten gehaald. Kijk maar eens op 
pagina 7 linksonder," zeg ik en overhandig de krant aan Theo, die steeds groener en kleiner lijkt te worden. Hij kijkt 
schuw naar Herman, die vrolijk verder gaat: "Zo dat is dan ook weer opgelost," bijna als een goedbedoelende vader 
die zijn zich schamende zoon in bescherming neemt. "Had je nog meer zorgen over het voorstel?" vraagt hij 
vriendelijk aan Theo. Die weet van schaamte niet meer waar hij moet kijken en mompelt "Maar onze artsen zijn toch 
niet gek... Als het echt zo simpel was..." Het komt er niet meer overtuigend uit. "Of heeft die dokter Jan dat ook al 
uitgezocht?" Hij klinkt als een jongen die zijn knikkers heeft verloren. Herman gaat er vrolijk op in: "Jan, waarom 
doen de meeste artsen nog geen online consulten? Trouwens, jij was toch niet echt een dokter?" Ik glimlach. "Nee 
hoor, ik heb geen medische titel. Ben gewoon bedrijfskundige maar ik houd het graag simpel. Ik zou me niets durven 
aanmeten..." Ik doe alsof ik me schaam voor mijn eerdere popi-gedrag. "Maar even over Theo's vraag. Ik zou graag 
willen zeggen dat dit in Frankrijk, Duitsland en ook de Verenigde Staten al een paar jaar een heel gewone praktijk is. 
Ik pak mijn iPad uit mijn tas. Kijk maar eens op deze website uit Duitsland." En ik pak bedachtzaam een dik rapport 
uit mijn tas. "Kijk, ik heb Berenschot onderzoek laten doen naar de klantentevredenheid van dat Duitse bedrijf - daar 
komt een gemiddelde score van 8,7 uit, terwijl onze huisartsen nog nooit hoger dan 7,4 scoorden. Vooral omdat ze..." 
Ik doe alsof ik het opzoek en blader naar de een na laatste pagina"... 'sneller en hulpvaardiger zijn en de klant 
serieuzer nemen' - staat hier." Ik kijk Herman vragend aan, als een schooljongen die net overhoord is. "Ga maar 
weer zitten, Jan", zegt hij vriendelijk, "Ik zie dat je je huiswerk gedaan hebt." 
 
Ik zie dat Theo naar de deur loopt. Met de staart tussen de benen. "Herman," vraag ik zachtjes,"zou het niet een 
goed idee zijn als je eens met je mensen daar in Bremen op bezoek gaat?" Herman kijkt me verbaasd aan. Hij snapt 
niets van mijn zorgen. Maar ik knik hem bemoedigend toe. Hij moet met deze lui verder. "Nou misschien is dat nog 
niet zo een gek idee. Wat vind jij, Theo?" Ik zie dat Theo zich omdraait. Een kleine man. Geen grote bek meer. 
Gewoon bang voor zijn baan. "Als mijnheer Jan dat kan regelen zou dat prachtig zijn." Het kost hem moeite maar 
het komt toch echt uit zijn mond. Er breekt spontaan een geroezemoes los. De temperatuur stijgt weer. Herman en 
ik kijken elkaar aan. Dit gaat goed komen! 
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