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Zaken Doen           no.5 2019 
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van Future Perfect  

Anders verkoop je toch gewoon de boot! 

De meesten van ons zullen zich deze reclame nog wel herinneren. Het ging in dit geval om een ondernemer 
die zich zorgen maakte of een afnemer al betaald had. Waarop zijn echtgenote met de nuchtere opmerking 
kwam “anders verkoop je toch gewoon de boot”. Nu hoop ik niet dat ze daarmee het onderstaande exemplaar 
voor ogen had, want dan begrijp ik de zorgen van de ondernemer des te meer. Ook nu zijn de voorspellingen 
voor de nabije toekomst niet echt gunstig. We moeten rekening houden met een afvlakkende economie. De 

gevolgen van een mogelijke Brexit versterken dit alleen maar. Hierdoor zullen ook het aantal faillissementen 
mogelijk gaan toenemen. Dit vertaalt zich ook in een toenemende aandacht van bedrijven voor 
kredietverzekeringen. 

De voor- en nadelen van een kredietverzekering 
Wat zijn de voordelen: 

• Rust en zekerheid en je hoeft geen slecht 
betalende relaties meer na te bellen 

• Geeft extra financiële ruimte vanwege verlaging 
van het debiteurenrisico 

 

Een kredietverzekering kent ook nadelen: 
• Je betaalt een premie die gemiddeld ligt tussen 

de 0,075% en 0,35% van de omzet 
• Je moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De 

belangrijkste daarbij is uiteraard dat je de 
debiteurenadministratie goed op orde moet 
hebben. 

! Een kredietverzekering is bedoeld voor bedrijven die 

goederen leveren aan andere bedrijven, B2B dus. 

Zeker voor organisaties die veel zaken doen met het 
buitenland is het niet onverstandig om je eens te 
verdiepen in deze materie. EK 

 

De leasefiets komt eraan! 

Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om gebruik te 
maken van een zogenaamde “fiets van de zaak”. Dit 
zal velen niet ontgaan zijn, want de aanbieders van 
fietsen doen er op dit moment al alles aan om dit te 

promoten. Wat is het geval. Als je vanaf 1 januari 
gebruik wilt maken van een leasefiets, dan betaal je 
daarvoor 7% bijtelling. Dit betekent dat medewerkers 
voor een gering maandbedrag hiervan gebruik kunnen 
maken zonder dat daaraan extra voorwaarden zijn 
verbonden. Zeker nu veel mensen voor een e-bike 

kiezen kan het aantrekkelijk zijn om gebruik te maken 
van een leasefiets. Niet iedereen heeft namelijk een 
bedrag van € 2.000,- op de plank liggen om zich een 

e-bike aan te kunnen schaffen. De maandelijkse 
werknemersbijdrage zal in de meeste gevallen ruim 
onder de € 10,- blijven. Bijkomend voordeel is dat er 
geen verplichtingen zijn om minimaal een aantal 

dagen per week van de fiets gebruik te maken voor 
het woon-werkverkeer. 

! Wat echter ontbreekt in de wervende teksten van 

de markt is dat de reiskostenvergoeding komt te  
vervallen. Stel dat je 10 kilometer van je werk 
woont en je krijgt een reiskostenvergoeding op basis 

van € 0,19 per kilometer, dan levert dit maandelijks 
€ 71,- op. Tel daar de fiscale netto bijtelling bij op 
en dan zit je al gauw op een bedrag van € 80,- per 
maand. 

Bij een e-bike van € 2.000,- ben je dan na 25 
maanden duurder uit dan wanneer je deze zelf hebt 
gekocht. 

! CONCLUSIE: De leasefiets is met name aantrekkelijk 

voor mensen die nu geen of slechts een beperkte 

reiskostenvergoeding ontvangen. Op de website van 
de Fietsersbond kun je zelf berekenen of 
gebruikmaking van de regeling al of niet voordelig is. 

! Overigens bedraagt het leasebedrag voor de 

werkgever al snel een slordige € 75,- per maand. 

Dus niet alle werkgevers zullen er happig op zijn om 

dit bedrag maandelijks af te tikken. EvdS 

  

https://www.fietsersbond.nl/nieuws/kosten-leasefiets/
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Column: Een nadenkertje! 
De redactie van Zaken Doen en Future Perfect besteden per editie aandacht aan een bepaald onderwerp of vraagstuk; speciaal bedoeld om 

verder over na te denken.  

Veranderen mensen wel of niet? 

Persoonlijk heb ik daarover sterke twijfels; ik heb 
niet bepaald de indruk dat wij mensen echt 
veranderen. Laat ons bijvoorbeeld maar eens 

kijken naar het aantal echtscheidingen dat 
plaatsvindt vanwege de omstandigheid dat een 
van de partners of allebei erin volharden dat ‘de 
andere partij’ diens karakter of stijl dient te 
veranderen! 

We zijn wie en wat we zijn 
Op basis van onderzoek lijkt het erop dat het 
nemen van beslissingen genetisch is bepaald. Zo 
heeft o.a. een Deens onderzoek dat baby’s 

gedurende 20 jaar vanaf de geboorte heeft 
gevolgd tot de conclusie geleid dat hun 

‘managementstijl’ alleen is te veranderen wanneer 
ze nog baby zijn. 
• Baby’s glimlachen niet, zij houden je 

geconcentreerd in de gaten en gaan huilen 

wanneer je volhoudt te dichtbij te komen; 
• een baby kijkt zelfs niet naar jou, een baby kijkt 

naar alles wat om zich heen gebeurt, op en neer 
springend van het ene aantrekkingspunt naar het 
andere; 

• een baby is dan pas ervoor klaar om te bewegen 
in de richting van jouw handen en je rustig toe te 
lachen. 

 
En verder behandelt een in alternatieve geneeskunst 
gespecialiseerde Franse dokter mensen in 
overeenstemming met hun managementstijl’, die 
volgens hem wordt aangedreven door verschillende 
lichaamsklieren. We worden geboren met 
verschillende activiteitenniveaus in elke klier en die 
veranderen niet ingrijpend en dus wordt ook onze 
persoonlijkheid niet of nauwelijks veranderd. Die 
lichaamsklieren zorgen voor: 

• de aanmaak van adrenaline (stresshormonen) 
• de controle van diverse andere hormoonklieren in 

het lichaam (door de halsklier, ter grootte van een 
erwt, direct achter de neusbrug) 

• de schildklierhormonen (belangrijk 
voor de stofwisseling en het 
functioneren van het lichaam) 

• de aanmaak van dopamine in de 

hersenen (afscheidingsproduct dat 
zorgt voor een gelukkig, euforisch of 
over het algemeen prettig gevoel) met 
opslag in de halsklier 

PAEI-model / PBOI-model voor ondernemingen. 
Door Dr. Ichak Adizes is in dit verband een model 

gevormd om de levenscyclus van organisaties en de 
erbij behorende managementstijlen te duiden. 
Ondernemingen hebben tijdens hun levenscyclus 
immers normaliter behoefte aan verschillende 
managementstijlen. 

In dit PAEI-model wordt onderscheid gemaakt in 4 

rollen t.w. 
• Producer (de Producent of onderhandelaar bij 

extern veranderen) 
• Administrator (de Beheerder voor het intern 

beheersen van de processen) 
• Entrepreneur (de Ondernemer als initiator en 

ontwerper van correctie) 
• Integrator (de Integrator als conflictoplosser 

bij intern veranderen) 

Yes we can ? 
We zijn in staat om te verbeteren. En we kunnen 
leren. Bovendien kunnen we daarnaast tevens 
communiceren en samenwerken om beter met 
mensen te kunnen opschieten die anders zijn dan  
wij zelf. Echter wij kunnen niet het wezen 
veranderen van wie we zijn! 

Leermoment: wat staat ons te doen ? 
De vraag is wat we het best kunnen ondernemen 
met een persoon die weigert om te leren en/of te 
verbeteren. 

Feitelijk zijn deze personen ´de slechte appels´ 
binnen een relatie / verwantschap. 

Ook zij verdienen echter een kans om te leren en te 
groeien. Als zij dat weigeren, of niet tot de beoogde 
verandering in staat zijn, dan resteert geen andere 
oplossing: een scheiding van wegen is dan 
onvermijdelijk! 

Van belang is dat je als werkgever en manager 

kiest voor degenen die ‘WINNAARS’ zijn. 

Aan hen moet je ‘het gereedschap’ geven dat nodig is 
om te kunnen winnen. Omdat zij groeien, groeit ook 
de onderneming. 

Persoonlijke stilstand leidt tot collectieve 
stagnatie ! 

 

Future Perfect staat u als ‘luisterend oor’ graag ter beschikking. En kan verder samen met u een juiste koers bepalen. Bovendien kan zij buiten 

haar eigen competenties nog beschikken over ervaren deskundigen vanuit haar netwerk. Doe er uw voordeel mee. TW 

  

https://www.toolshero.nl/management-modellen/paei-model-van-ichak-adizes/
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Succesvol Strategisch Gedreven Ondernemen 

Voor veel kleine en middelgrote (MKB) ondernemingen roept naast de financiële kant van een onderneming ook 

de marktbenadering vaak veel vraagtekens op. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de onderneming? 
Hierbij laten we het belang zien van nuttige informatie om te komen tot succesvol ondernemerschap. Op de 
volgende wijze wordt het beste uit de onderneming gehaald. 
 

 

Zorg dat de strategische volgorde klopt 
Zoals in deze figuur wordt getoond, moeten ondernemingen hun strategie opbouwen in de volgorde van het nut, 
de prijs, de kosten en de acceptatie door kopers 

Uitgangspunt is het “hulpprogramma” voor kopers 
Vraag je daarbij af hoe onderscheidend of uitzonderlijk 
je aanbod (product/dienst) is. Daarnaast is het van 
belang om te weten of er een dringende noodzaak is 
om van het aanbod gebruik te maken. Als dit niet het 
geval is, dan resten er slechts twee mogelijkheden: 

• parkeer het idee 
• of denk erover na totdat er een bevestigend 

antwoord is gevonden 

De tweede stap 
Stel vast of de strategie juist is. Een onderneming 
vertrouwt niet alleen op zijn prijsaanbod om vraag te 
creëren. De kernvraag is: Is het aanbod zodanig “aan 
geprijsd” om prospects te verleiden en zijn zij er van 

overtuigd om het aanbod te betalen? Als dit niet het 
geval is dan is het product / service niet 
onderscheidend en zal de koop niet plaats vinden 

De inkomstenkant van het ondernemingsmodel 

Het derde element zijn de kosten 
• Kan het aanbod tegen de beoogde kosten 

geproduceerd worden en toch een gezonde 

winstmarge opleveren? 
• Kan er geprofiteerd worden van de strategische 

prijs - de prijs die gemakkelijk toegankelijk is voor 
de doel groep kopers? 

Laat de kosten niet de prijs bepalen en verlaag het 
nut niet omdat hoge kosten uw vermogen om te 

profiteren tegen de strategische prijs dan gaan 
blokkeren. 

Wanneer de streefkosten niet kunnen worden 
gehaald zijn er twee opties:: 

• afzien van het idee omdat de nieuwe strategie niet 
winstgevend is 

• het onderneming model innoveren zodat de 
streefkosten wel worden behaald 

Het is dus de combinatie van uitzonderlijk nut, 
strategische prijzen en “target costing” waarmee 
ondernemingen waarde-innovatie kunnen 
realiseren; 

  



Pagina 4 van 4 

De laatste stap is het aanpakken van adoptiehindernissen 
Wat zijn de adoptiehindernissen bij het uitrollen van de 
nieuwe strategie en zijn deze goed van tevoren 

onderzocht en aangepakt? De formulering van de 
nieuwe strategie is alleen compleet als in het begin alle 
adoptiehindernissen onderzocht worden teneinde de 
strategie succesvol te realiseren. 

• Adoptiehindernissen omvatten bijvoorbeeld 
potentiële weerstand tegen het idee door retailers 
of partners. (van cruciaal belang is  

• om adoptiehindernissen vooraf goed aan te 
pakken). 

• Naast op bestaande klanten te concentreren dient 
er ook naar de nog niet-klanten gekeken te 
worden. 

Bovendien dient er voortgebouwd te worden op 
krachtige overeenkomsten c.q. verschillen in wat 

kopers waarderen. Dat stelt ondernemingen in 
staat om verder in de markt te gaan kijken. PdK 

 

 

 

In de eerstvolgende Zaken Doen tref je het vervolg op dit artikel waarbij we ingaan 
op hoe je niet-klanten kunt omzetten naar klanten. 

 
 

 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Frans Kevenaar 
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