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Zaken Doen no.5 2017 
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van Future Perfect  

Beste moment voor het versturen van een emailcampagne 
Marketeers die e-mails willen versturen doen er verstandig aan dit op maandag en buiten kantooruren te doen. Daarnaast 
neemt het belang van dynamische content steeds verder toe, omdat hiermee de open- en klikratio’s van mailings kunnen 

worden verbeterd. Maar liefst 72% van de mailings wordt tijdens kantooruren verstuurd, terwijl de gemiddelde 
effectiviteitsratio’s juist hoger zijn buiten kantoortijden. Ook komt naar voren dat mails op maandag het vaakst worden 

geopend en dat zaterdag de dag is waarop lezers het meest doorklikken. Dit is een verschuiving ten opzichte van enkele jaren 
geleden toen de dinsdagochtend nog tot de hoogste ratio’s leidde. 

Timing 
Maart, november en december zijn volgens het onderzoek de drukste maanden terwijl januari, februari en de zomermaanden 
juist een dip kennen in het aantal verstuurde e-mails. De meest populaire dagen om e-mails te versturen zijn vrijdag en 
donderdag. Effectiviteitsanalyses laten zien dat de tijdstippen waarop de e-mails worden verstuurd lang niet altijd 
overeenkomen met de tijdstippen waarop dit het meeste resultaat oplevert. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt 
tussen drie verschillende indicatoren om de effectiviteit van mailings in kaart te brengen: de confirmed open-ratio (COR), de 
click through-ratio (CTR) en de click to open-ratio (CTO). 
! Het in de ochtend versturen van e-mails blijkt een negatieve impact te hebben op zowel de COR als de CTR, terwijl voor de 
avond het tegenovergestelde geldt. Desondanks gaan de meeste mails ’s ochtends de deur uit. 

Campagneomvang 
De effectiviteitsratio’s blijken ook omlaag te gaan wanneer een campagne in omvang toeneemt. Volgens de onderzoekers van 

PwC komt dit doordat kleinere campagnes veel beter zijn toegesneden op hun publiek, zodat ze een stuk relevanter zijn voor 
de lezer. Het onderzoek laat verder zien dat de smartphone steeds belangrijker wordt als medium voor het lezen van e-mails. 
Ook blijkt dat het percentage mobiel geopende e-mailcampagnes hoger is buiten kantooruren. 

Is jouw website wel veilig? 
Een beveiligde SSL-verbinding is verplicht voor websites en webwinkels waarop klanten hun gegevens achter kunnen laten op 
een contactformulier. Ook de Wet bescherming persoonsgegevens vereist dat https verplicht is voor websites waarop mensen 
hun e-mailadres kunnen achter laten. 
! Nog een belangrijke reden om voor een beveiligde website te kiezen: Google Chrome bestempelt, sinds 1 januari van dit 
jaar, je website anders als onveilig. Dit is niet alleen zichtbaar voor bezoekers, maar leidt ook tot een lagere ranking bij 
zoekmachines. 
 

Nadenkertje: Wie het gemak niet zoekt is lui  Eric van de Straat 

Verhogen pensioenleeftijd heeft gevolgen voor pensioenregeling 
De stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari heeft grote gevolgen voor pensioenregelingen. Hebt u 
een eindloon- of middelloonregeling dan is het verstandig om een contractverlenging nog dit jaar af te ronden of anders een 
wijziging in de regeling door te voeren. 
 
De meeste pensioenregelingen hebben een looptijd van 5 of 10 jaar en kennen een rekenrente van 3%. Niets doen kan ertoe 
leiden dat uw pensioenkosten met wel 70% kunnen toenemen. Hiervoor zijn drie oorzaken aan te wijzen: 

• We leven langer (+10%) 
• Verlaging van de rekenrente van 3 naar 2,5% (+20%) 
• Marktrente is lager dan de rekenrente van 2,5% (+40%) 

U kunt dit alleen beïnvloeden door de pensioenregeling aan te passen. Dit moet wel 
zorgvuldig gebeuren. Aanpassingen aan pensioenregelingen vereisen namelijk de 
instemming van de ondernemingsraad en vaak ook van elke individuele medewerker. 
! Er zijn drie mogelijkheden om de kosten te verminderen: 

• Versoberen van de huidige regeling (verlaging opbouw, verhogen franchise, 
verhogen werknemersbijdrage, verlagen indexatie etc.); 

• De regeling onderbrengen bij een pensioenfonds (in tegenstelling tot 
pensioenverzekeraars kunnen en mogen pensioenfondsen wel korten op de 
uitkeringen); 

• Overgaan naar een beschikbarepremieregeling (hierbij wordt het risico verlegd van werkgever naar werknemer). 
De meeste werkgevers zitten niet te wachten op een dergelijk forse verhoging van de uitgaven. Dit geldt overigens ook voor de 
werknemers. Er zal dus de nodige massage verricht moeten worden om hier gezamenlijk uit te komen. EvdS 
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Freelancer of werknemer? 
Schijnzelfstandigheid tref je onder andere aan in thuiszorg en bij postorganisaties. Op dit moment is bij voorbeeld Deliveroo 
druk doende om onder het werkgeverschap uit te komen. De wet DBA is bedoeld om deze zogenaamde freelancers te 
beschermen. Of de wet DBA zijn doel voorbij schiet laat ik gemakshalve in het midden. 
Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan hierover. In dit geval betrof het een thuiszorgorganisatie die blijkbaar 
niet de moeite had genomen om zich te verdiepen in de materie en ook niet zo verstandig was geweest om de overeenkomst 
en werkwijze door iemand met kennis van zaken te laten toetsen. De overeenkomst tussen "opdrachtgever" en 
"opdrachtnemer" werd betiteld als "arbeidsovereenkomst freelancer" wat alleen al de kwalificatie "beetje dom Alexander" 
verdient. Daar bleef het niet bij. De overeenkomst bevatte ook nog de volgende artikelen: 

• verbod op het verrichten van betaalde nevenwerkzaamheden 
• concurrentiebeding 
• verbod om beroep of bedrijf uit te oefenen dan wel elders in loondienst te werken. 
• werkdagen en -uren worden door de opdrachtgever bepaald 

De Rechtbank heeft de Inspecteur der Belastingen in het gelijk gesteld. De freelancers werden als medewerkers beschouwd 
door de rechtbank. Dit betekende dat de werkgever werd geconfronteerd met naheffingen en een boete. Een uitspraak in de 
lijn der verwachtingen. Als werkgever moet je dan ook niet klagen als je zoveel onkunde aan de dag hebt gelegd. EvdS 

Boetes Arbowet aangescherpt 
Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Ook 
worden per 1 september 2017 de boetes fors 
aangescherpt. Hebt u nog een doorlopend contract met 
een arbodienst dan hebt u tot de afloopdatum van het 
contract en uiterlijk tot 1 juli 2018 de tijd om te voldoen 
aan de nieuwe wetgeving. 
Voor alle nieuwe contracten geldt dat zij meteen aan de 
wettelijke verplichtingen moeten voldoen. 

! Hebt u geen basiscontract met een arbodienst dan 
mag de Inspectie SZW u meteen een boete opleggen, 
zonder waarschuwing vooraf. 
! Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft een online toolkit ontwikkeld. De digitale toolkit 
bevat voorlichtingsmateriaal, animaties, posters etc. 
waarvan de inhoud regelmatig wordt aangevuld. EvdS 

Internationaal ondernemen 

Hoe zit het met btw en export van diensten? 
Als je diensten levert aan klanten in het buitenland is het afhankelijk van de situatie of je al dan niet btw in rekening moet 
brengen. Werk je voor particulieren? Dan breng je de btw van het land waar je de dienst hebt verricht in rekening. Geef je de 
workshop in Nederland, dan breng je Nederlandse btw in rekening. Verricht je diensten voor ondernemers? Dan geldt: de 
afnemer berekent zelf de btw en betaalt deze in eigen land. Deze regelgeving is binnen en buiten de EU hetzelfde. 

Hoe doe je dat? 
• Stuur een factuur zonder btw waarop je noteert: 'btw verlegd'. Noteer ook het btw-identificatienummer van de afnemer 

op de factuur; 
• Geef deze dienst aan in de btw-aangifte; 
• En geef deze dienst op in je 'Opgaaf intracommunautaire prestaties'. 

Naast de btw-aangifte moet je ook de Opgaaf intracommunautaire prestaties doen. Hierop vul je alle geleverde goederen én 
diensten in die je in andere EU-landen hebt geleverd aan btw-plichtige ondernemers. 

Uitzonderingen 
• diensten die te maken hebben met onroerend goed, bijvoorbeeld onderhoud; 
• personenvervoer; 
• diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, 

wetenschap, ontspanning of onderwijs; 
• diensten van restaurants en cateringbedrijven; 
• verhuur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen of verhuur van een schip voor 

een aaneengesloten periode van maximaal 90 dagen. 
Voor deze uitgezonderde diensten gelden andere regels. Vraag de Belastingdienst of je in jouw geval de btw mag verleggen en 
hoe dat moet. 
! De Belastingdienst heeft een handige tool waarmee je kunt testen of en waar jouw dienst belast is. 
! Win fiscaal advies in bij levering aan het buitenland 
! Controleer het btw-nummer: Is je klant echt ondernemer? Zorg dat je het btw-nummer altijd controleert. 

Column: Internationaal ondernemen 
Een groeiende ondernemer kan verder kijken. In het buitenland zijn er weer nieuwe kansen voor uw product, dienst of 
technologie. Meteen doen? Of is het toch slim om even na te denken over de do’s en don’ts? Het is verstandig uzelf eerst goed 
voor te bereiden, voordat u serieuze stappen onderneemt om te exporteren of importeren. Zo voorkomt u dat u mogelijk in 
hachelijke situaties verzeild raakt. HD reikt u graag wat goede tips aan, zodat u goed beslagen ten ijs komt. 

Verpakking en labelen 
Verplaatst u goederen naar het buitenland? Voor iedere 
internationale markt zijn er andere regels op de markt. Het 
is belangrijk dat u ervoor zorgt dat u ze verpakt en labelt 
volgens de regels in het land 

Ieder continent, ieder land heeft zijn regels en 
voorschriften. Niet alleen de EU heeft haar regels maar ook 
de landen binnen de EU hebben hun eigen regels. Bij grote 
internationale bedrijven bestaan er afdelingen, experts die 
hierop toezien. Als MKB-onderneming is het dan ook 
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noodzakelijk om, voordat u start met exporteren, de 
benodigde informatie hierover in te winnen en uit te 
voeren. 
waar u naar verkoopt. De globalisering van 
transportsystemen helpt hier zeker in, maar regelgeving is 
nog steeds verschillend overal waar u heen gaat. 
U bent niet de eerste firma die problemen heeft met 
exporteren waarbij het ontvangende land uw product niet 
kan importeren. 

Mogelijk worden uw producten in het buitenland 
geproduceerd en importeert u deze in Nederland (Europa). 
Dat komt ook veel voor bij Nederlandse bedrijven. Dan 
denkt men dat doordat men het product importeert het 
product ook weer kan exporteren. Maar dat is niet 
automatisch zo. 

 
! Het juiste label en de verpakking voor het ontvangende land is uw verantwoording als exporteur. U dient na te gaan wat er 
noodzakelijk is om hieraan te voldoen. 
 
Het kan dus mogelijk zijn dat u het label helemaal anders dient te maken bijv.; 

• Label in de taal van ontvangende land 
• Een product afbeelding op of in het product 
• Hoe het product is gemaakt 
• Aangeven van de oorsprong van het product 
• Aangeven van land van herkomst 
• Waarheidsgetrouw (gewicht, afmetingen, samenstelling etc.) 
• Etc. 

Maar wat ook heel erg belangrijk is – zeker op logistiek gebied: kan uw product de wijze waarop u het naar het andere land wil 
transporteren wel doorstaan? HD 

Column: Lean ondernemen – Quick Response Manufacturing 
PdK heeft in 2016 in Zaken Doen de zes belangrijkste onderdelen van de Lean Managementfilosofie behandeld en gaat in 2017 in op 
verschillende onderdelen van Quick Response Manufacturing (QRM). (Deel 5 van 6) 

Onderneming-brede aanpak met QRM (Quick Response Manufacturing) 
Bij veel MKB-ondernemingen is sprake van het vervaardigen van klantspecifieke producten; maatwerk in kleine series en 
aantallen. QRM en MKB passen wat dat betreft uitstekend bij elkaar. QRM is niet alleen een strategie voor de werkvloer, maar 
voor de hele onderneming, inclusief werkvoorbereiding, planning, inkoop, verkoop, administratie en productontwikkeling. QRM is 
een welkome aanvulling op Lean voor wat betreft klantspecifieke producten met lage volumes. 

Kenmerken van de QRM-methodiek 
• is sterk gefocust op het reduceren van doorlooptijd; 
• realiseert verbeteringen op gebieden als kwaliteit en kosten; 
• is bij uitstek geschikt voor ondernemingen die in lage volumes produceren; 
• is effectief wanneer het bedrijf breed gedragen wordt en iedereen mee doet. 

QRM is een onderneming-brede strategie met daarbij een afdeling overstijgende nieuwe manier van denken en benadering. 
Iedereen doet mee want iedereen moet mee. Anders dan bij vele andere procesverbeteringstechnieken is QRM een strategie om 
algehele doorlooptijden te reduceren. 
In een QRM-traject worden alle medewerkers uitgedaagd om: 

• Buiten hun afdelingen te kijken. 
• Het traditionele, functie-georiënteerde denken los te laten en  
• Om te zetten naar onderneming-brede tijd-georiënteerd proces denken  

De cellulaire onderneming 
De ervaring leert dat de QRM-filosofie een effectieve manier is om de doorlooptijd te verkorten door ondernemingen om te 
vormen: 

• van functioneel-afdelingsgerichte ondernemingen (alle werknemers met dezelfde functie zitten bij elkaar) 
• naar cellulaire, teamgeoriënteerde organisaties (werknemers met verschillende functies werken samen aan een 

product). 
In cellulair georganiseerde ondernemingen blijken werknemers zich meer verbonden te voelen met elkaar, meer 
verantwoordelijkheid te ervaren en minder de neiging te hebben om zaken ‘over de schutting te gooien’. Daarnaast blijkt dat 

cellulair georganiseerde ondernemingen beter reageren op veranderingen in de markt dan functionele ondernemingen. 

De harde en zachte kant 
Tijdens de QRM-sessies bleek dat de QRM-oplossingen niet duurzaam en effectief zijn wanneer de aandacht zich voornamelijk 
richt op de “technische” kant van QRM en daardoor ten koste gaat van de “sociale” kant binnen de onderneming. QRM is 

mensenwerk en mensen werken niet als ze louter worden behandeld als units in een ondernemingsstructuur. QRM vereist een 
goede balans tussen de “technische” structuur van een onderneming (inrichting, procedures, logistiek) en de “sociale” cultuur 
van een onderneming (communicatie, hiërarchie, normen). PdK  
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Column: Een nadenkertje! 
De redactie van Zaken Doen besteedt per editie aandacht aan een bepaald onderwerp of vraagstuk; speciaal bedoeld om verder 
over na te denken: 

Open versus gesloten communicatie 
Jij hebt beslist ook wel eens het volgende ervaren: Iemand 
vertelt je iets en jij raakt in een soort van blokkade. Je wilt 
het gesprek niet verder voortzetten, het is te pijnlijk om 
door te gaan, het wekt een negatieve emotionele reactie 
op. Of in een andere situatie, waarbij de woorden die de 
andere partij gebruikt jou prikkelen en aanzetten om het 
gesprek voor te zetten en de conversatie juist bevordert. 

Energie 
Het heeft allemaal met energie te maken. Bepaalde 
woorden veroorzaken energie om een stroom op gang te 
brengen en weer andere woorden geven daarentegen 
energie om geblokkeerd te raken. Het verschil tussen open 
en gesloten communicatie. 
Voorbeelden van open communicatie: gelukkig, verdrietig, 
gekwetst, verliefd. 
Voorbeelden van gesloten communicatie: willen, behoefte 
hebben, moeten, genoodzaakt zijn. 

Leermoment 
Denk kort na over de woorden die iemand gebruikt en 
neem waar welke gevoelens het bij jou oproept. Wanneer 
jij dezelfde woorden gebruikt, dan zullen zij bij de andere 
partij meestal soortgelijke gevoelens teweegbrengen. 
Open communicatie: alle partijen stellen zich kwetsbaar op 
en hebben geen verborgen agenda. 

Wat  als? 
Stel je voor dat de andere partij jou vertelt “Ik moet dat 

doen...” Hoe komt dat bij jou binnen en hoe voelt dat bij 
jou, wanneer hij daarmee het gesprek beëindigt? Valt er 
dan verder niets meer te zeggen of als je toch nog iets 
zegt, duw je dan de andere partij weg en ontstaat er dan 

een conflict? Hetzelfde zal waarschijnlijk aan de hand zijn, 
wanneer de andere partij de volgende woorden gebruikt: 
“Ik wil...“, “Ik ben genoodzaakt om...” of “Ik heb behoefte 

om...” 
Wanneer iemand zegt “Ik ben verdrietig“ of “gekwetst’ is 

dat vooral een soort uitnodiging om die persoon te vragen 
waarom hij/zij bedroefd, gekwetst of ongelukkig is. 

Open of gesloten? 
Hoe komen de volgende uitdrukkingsvormen bij jou 
binnen? 
“Het probleem IS...” of “DE oplossing IS...” ten opzichte 

van “Ik heb een andere opvatting...” of “Ik denk erover 

om...” of “Het potentiële verbeterpunt is...” of “Ik stel voor 

dat...” 
Bij het analyseren van de woorden die wij in de westerse 
maatschappij gebruiken, lijkt het er op dat deze meestal 
uit de verscheidenheid van de gesloten communicatie 
komen. Zou dat het gevolg zijn van de tijdsdruk die wij 
onszelf opleggen? 
In de moderne samenleving is TIJD een geliefd product! Er 
wordt onvoldoende tijd voor overleg genomen. Wij willen 
zo snel mogelijk tot de bodem van de kwestie komen en de 
discussie afronden. TIJD is geld en GELD is de KONING! 
Toch niet vreemd dat wij zo gestrest bezig zijn. 

Een nadenkertje! 
Extremisten zijn meestal mensen met een gesloten manier 
van communiceren. Wat eigenlijk betekent dat wij allemaal 
van tijd tot tijd extremisten zijn, omdat we het idee 
hebben dat wat wij denken de enige waarheid is! TW 

Future Perfect staat u als ‘luisterend oor’ graag ter beschikking. En kan verder samen met u een juiste koers bepalen. Bovendien 
kan hij/zij buiten zijn/haar eigen competenties nog beschikken over ervaren deskundigen vanuit zijn/haar netwerk. Doe er uw 
voordeel mee.. 

De afsluiter 

De klant opvoeden 
Wat een uitzicht. Ik kijk uit over het hele rivierlandschap. 
De zon gaat frisjes onder in de uiterwaarden. Ik loop naar 
het restaurant. Eigenlijk een zestiende-eeuwse brouwerij. 
Uitnodigend. 
Kijk, daar zit Luuk. Nog steeds dezelfde blonde kuif als 
vroeger op het atheneum. En altijd die dadendrang. Het 
slimste jongetje van de klas. Misschien ook wel het 
knapste. Maar altijd onzeker. Altijd zichzelf willen bewijzen. 
In echt alles het beste willen zijn. Niet alleen in wiskunde, 
maar ook in 
hardlopen, breakdansen, vingerverven, verliefd kijken, 
verplassen, gewoon in alles. Aandoenlijk. Iemand die er 
altijd vol voor gaat. Geen zes-min maar tien-plus-
mentaliteit. 
“Hi, Luuk, man.” Ik sla hem op de schouder. “We hebben 

elkaar al zo veel te lang niet gezien.” 
Hij kijkt op. Verrast. “Jé,” zegt hij met lachende ogen. 

“Wat leuk je te zien. Kom hier.” Hij staat op en omhelst 

me. Warmbloedig dier hè.  
Hij ruikt naar duur, modern, kunstzinnig parfum. 
“Hoe is het?” zeg ik als ik weer ga zitten, “Vertel me.” 
Luuk lacht. “Dat gaat niet zo makkelijk worden. Er is 

zoveel gebeurd al die jaren.” Hij strijkt zijn hand door zijn 

haar. “Kunnen we niet gewoon doen alsof we elkaar vorige 
week nog hebben gezien. En het gewoon over het hier en 
nu hebben.” 
“Dat is inderdaad wat behapbaarder,” moet ik toegeven. 

“Het is ook wel een mooi idee, dat we gewoon doorgaan 

waar we zijn. Misschien past dat ook wel bij vriendschap 
die zo oud als de straat is.” Ik maak er een wijdarmig 

gebaar bij. Alsof ik welsprekend ben. We moeten er allebei 
een beetje om lachen. 
“Ik kom net bij mijn ouders vandaan,” begin ik dan maar. 

“Mijn vader is ziek. Takelt erg af. Het is lastig met hem in 

contact te komen.” Dit is het soort dingen waar ik het met 
een vriend over zou hebben. 
“Dat is niet makkelijk, lijkt me,” zegt hij zacht en 

langzaam. 
“Ja,” vervolg ik, “Het valt niet mee om de tijd aan hem te 

zien vreten.” 
“Je wordt er wat eenzaam van, hè?” zegt Luuk na een 

pauze. Ik merk dat hij uit ervaring praat. 
“Ja dat klopt,” zeg ik bedachtzaam. “Ik ben zo druk bezig 

om hem op zijn gemak te stellen dat ik pas later besefte 
dat ik natuurlijk ook wat bang ben om alleen achter te 
blijven.” 
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“Ja,” zegt Luuk, “De dood klopt op de deur.” 
Ik knik. Neem een slok van mijn koffie. “Ja, en ik deal daar 

maar mee. Er komt ook helemaal niks uit mijn handen.” Ik 

kijk sipjes naar mijn handen. “Ik ben er even niet zo bij 

deze dagen.” 
“Geeft niks,” zegt Luuk, “Ik snap het wel. Ik ben vorig jaar 
weduwnaar geworden na een lang kankerverhaal,” gooit 

hij gewoon op tafel, “Maar weet je wat? Ik vond het vaak 

het makkelijkste om met het verdriet om te gaan door 
gewoon over de dagelijkse koeien en kalfjes te praten.” 
Ik knik zachtjes. “Ja dat is zo. Niet dat het daarvan 
overgaat. Maar dat gaat het toch niet, natuurlijk,” ratel ik 

door. “Het is gewoon wel geruststellend om te horen dat 

het leven gewoon doorgaat.” Ik denk even na. “Neem nou 

bijvoorbeeld Luuk,” rap ik, “Waar is die nu nou helemaal 

mee bezig?” Het is een variant op een liedje van vroeger. 

Toen we nog zingend door de stad fietsten. Inside joke. 
“Hé welkom, Janneman,” lacht hij, “in mijn leven.” Hij 

moet even gniffelen. 
“Dat allesbehalve een feest van eenvoud is,” schallen we 

allebei. 
Hij heft zijn wijnglas. “Weet je, Jan,” gaat hij weer gewoon 

verder. “Ik ben eigenlijk gewoon boos.” Ik 
kijk wat verbaasd. “Nee niet op jou, maar op mijn klant 

van deze week.” Luuk is adviseur. Hij heeft een mooi 

bedrijfje. Met een aantal grote accounts. Ze doen eigenlijk 
alleen maar offertes in de petroleumbranche. Hij komt van 
Shell af. Was even klaar met de alles-met-elkaar en alles-
voor-elkaar cultuur daar. 
“Wat is er aan de hand dan?” vraag ik. 
“Nou,” zegt Luuk. “We hebben net een nieuwe account. 

Waar we veel werk van verwachten. Zonneenergie. Maar 
dan big time. En met heel lage kosten per kilowatt. Ze 
gaan over een jaar of twee, schat ik, onder de prijs van de 
grijze stroom duiken, is mijn verwachting.” 

“Dat is indrukwekkend,” zeg ik. 
“Ja, dat is het ook,” vervolgt hij. “Het is een bedrijf dat 

helemaal op kostprijs stuurt en telkens opnieuw gaten in 
de markt weet te schieten.” Hij zucht. “Maar voor hen zijn 

wij ook gewoon een kostprijs. Ze rekken de hele tijd op 
wat we moeten leveren en zitten dan te doen alsof het niet 
goed is wat we doen. En dat er fouten in de offertes zitten. 
Terwijl zij godbetere zelf alle specs aanleveren.” 
“En daar ben jij natuurlijk gevoelig voor,” zeg ik recht voor 

zijn raap, “als perfectionist die zich nog steeds altijd wil 
bewijzen.” 
“Ja,” lacht Luuk, “Ik trap er met open ogen in.” 
“Maar tegelijkertijd vreet het aan je,” zeg ik zachtjes, 

“want je weet dat je de stekker eruit moet trekken... maar 

dat durf je toch niet helemaal.” 
“Ja, wie wil er nu niet met het mooiste meisje van de klas 
dansen?” lacht hij. 
“Hm,” mompel ik, “maar dan moet je dat meisje wel eerst 

opvoeden, want anders wordt het allesbehalve een feest 
van eenvoud.” 
“Ja, de klant opvoeden: dat lijkt me wel iets,” lacht hij. 

“Maar die zit daar toch helemaal niet op te wachten?” 
“Nee, dat dacht ik niet,” lach ik hard. “En hij gaat je er al 

helemaal niet voor betalen.” 
“Dus toch maar gewoon opstappen?” 
“Ja, zou ik wel doen, man,” zeg ik eerlijk. “Dit gaat niet 

beter worden.” 
“Het is een kankerklant,” zegt Luuk. 
“Accepteer het nu maar,” zeg ik confronterend. Ik weet 

niet waar ik het vandaan haal. “Iemand anders mag deze 

klant zijn offertes gaan schrijven.” 
“Ja, lacht Luuk, “Ik wens die bal alle geluk toe. Echt niet” 

Hij schatert het uit. JvM 
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