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Bedankt!
Mijn moeder en mijn vader
Je kunt lullen wat je wil, maar zonder jullie was ik er niet geweest.  

Ik geniet enorm da’k er ben, dus thx!

Claire, Skip, Rijk en Chet
Zonder jullie ben ik nergens, ik hou van jullie.

Klanten
Dank al mijn klanten, zonder jullie geen onderneming en geen boek.

Arthur en Roland
Dank dat jullie m’n bazen waren en dank voor de lessen.

Stef
Zonder jou geen rollercoaster. Wat hebben we genoten.

Hans, Marius, Cees
Wat hebben we veel aan jullie gehad en wat leuk dat we elkaar nog steeds zo  

nu en dan kunnen zien en altijd zo’n plezier hebben.

Paul
Dank dat je mijn uitgever en zeer gewaardeerde business partner bent.  

Hans en Marjan
Dank voor de prachtige cover. Iedereen die mooi designwerk wil hebben, moet 

contact opnemen met jullie via 8-13.nl.

Anouk
Dank voor het maken van de foto’s. Voor jou geldt hetzelfde.  

Als de lezer een fotograaf zoekt die zelfs iemand als ik mooi kan laten lijken,  

moet-ie naar studio309.nl.
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Annemarie
'DQN�YRRU�KHW�ÀMQH�FRQWDFW�HQ�MH�ODDW�PH�EOR]HQ�GRRU�MH�YRRUZRRUG�

René
Ze zeggen dat ik wel eens over loop van enthousiasme, maar van jou kan ik nog 

veel leren, dank voor jouw nawoord.

Sabine de Witte
Bedankt voor dat je bij het hele proces betrokken was en dat je me vrijliet het  

op mijn manier te doen.

Mijn netwerk
Jullie zijn mijn levensader, dank voor het geven en het nemen.

Jij
De lezer, bedankt voor je aandacht, het meest waardevolle goed van vandaag.

Ik wens iedereen veel plezier met het lezen van mijn boek en laat me weten wat je 

van de lessen vindt en of je er wat aan hebt gehad! Succes en maak vooral heel 

veel plezier met ondernemen. Het is namelijk verrekte gaaf! Da’s alvast Les 1.

Ronnie Overgoor | 2011

e-mail: ronnie@ronnieovergoor.com

twitter:  @ronnieovergoor

web: www.ronnieovergoor.com

Voorwoord Hans Wiegel
Ronnie Overgoor heeft een boek geschreven. Een boek waar je wat aan hebt, 

van iemand met wie ik wat heb. Kortgeleden aten de drie oud-commissarissen van 

Explainer met – zoals wij ze noemen – ‘de Jongens’. Stef Heutink is de één van dit 

bijzondere duo, Ronnie Overgoor de ander. Enthousiast, opgewekt, vrolijk als altijd.

Met trots vertelde hij zijn vroegere toezichthouders over dit boek. Met plezier denk ik 

terug aan ons toezichthouden. Dat was een hele klus, en daarom onvergetelijk.

Nu het boek. 

Ronnie Overgoor vertelt op eerlijke wijze over de achtbaan waar hij in zat en 

heeft dat vertaald naar een bijzonder waardevol pakket ondernemerslessen. Hij 

vertegenwoordigt een nieuwe generatie ondernemers waar Nederland behoefte 

aan heeft. Wars van kapsones, vol met kennis van de digitale online wereld en 

gedreven door ambitie. 

Overgoor brengt daarnaast een gezond stuk idealisme in het ondernemerschap: 

een passie voor een betere wereld. Ik moest daar persoonlijk even aan 

wennen, maar het feit dat Ronnie Overgoor het naadloos koppelt aan liberaal 

ondernemerschap stemt mij gelukkig.

Iedereen die onderneemt, moet dit boek lezen. Zowel de lezer als de schrijver wordt 

er beter van.

Hans Wiegel

Oud-president-commissaris Explainer DC
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Voorwoord Annemarie van Gaal
Ieder jaar tijdens de Week van de Ondernemer in de Jaarbeurs in Utrecht en 

de Ondernemers Congressen in het land, is het een drukte van belang in de 

sprekersruimte. 

Sjaak komt op zijn typische no-nonsense manier binnenlopen en ploft mompelend 

in de kussens ‘Banken doen tegenwoordig waar ze goed in zijn: Ze laten je zitten.’ 

Remco struikelt met zijn aanstekelijke energie over zijn eigen woorden. René loopt 

heen en weer tussen de tafels, druk

gebarend met zijn mobiele telefoon aan het oor. Van twintig meter afstand zie je 

dat hij vast een belangrijk iemand aan de lijn heeft. Gelukkig horen we altijd alle 

details van het gesprek als hij klaar is. Mits de tijd het toelaat, want voor je het weet, 

belt de volgende captain of industry weer. Arko loopt boos binnen, omdat iemand 

hem een zes gaf op het evaluatieformulier. 

Tussen al dit gedruis zoek ik vaak het gezelschap op van Ronnie. We praten over 

de ontwikkelingen in de markt, onze bedrijven en bedenken ideeën terwijl we 

naar elkaar luisteren. Wat ik zo leuk aan hem vind, is zijn oprechte interesse in alles 

wat met ondernemen te maken heeft en zijn liefde om iets zelf uit te vinden en er 

zelf voor te vechten. Ondernemersbloed stroomt door zijn aderen en tussen al het 

verbale geweld in een kamer vol sprekers, maakt Ronnie in al zijn bescheidenheid 

vaak de beste opmerkingen.

Succes als ondernemer komt je niet aanwaaien en zonder knokken geen glorie. Dat 

weet Ronnie als geen ander. Wat Ronnie uniek maakt, is dat hij alle adviezen, alle 

ondernemerslessen en alle kennis die hij heeft, zonder enige terughoudendheid met 

anderen deelt. Hij spaart zichzelf niet bij falen en neemt zichzelf ook niet al te serieus 

bij een succes. Mooie karaktereigenschap.

Tijdens het lezen van dit boek moest ik regelmatig lachen. Alle woorden zijn zo recht 

uit zijn hart geschreven, dat ik Ronnie gewoon hoor praten terwijl ik lees. Ronnie 

beschrijft alles uit eigen ervaring: de stress en het struikelen, het knokken en het 

knallen. 

Een heerlijk doorleefd ondernemersboek van een authentieke ondernemer: Ronnie 

Overgoor.

Annemarie van Gaal
Ondernemer, auteur van o.a. ‘Ambitie’, ondernemersboek 2010.
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Inleiding
Om te beginnen te gek dat je mijn boek gaat lezen! Het was een plezier om ‘m te 

schrijven, hopelijk is het voor jou een plezier om ‘m te lezen.

Ik ben Ronnie Overgoor, 45 jaar en sinds 1991 uit de schoolbanken. Na een aantal 

jaren te hebben gewerkt als producer bij toenmalig tv-bedrijf de Valkieser Group 

in Hilversum zette ik in 1997 mijn eerste stappen op het ondernemerspad en 

doorleefde ik tot 2004 van binnenuit de internethype als directeur van internet- 

bureau Explainer DC. Sinds 2004 ben ik zelfstandig mediaondernemer.

Ten tijde van de internethype noemden ze ons, de internetbureaudirecteuren, 

cowboys. En dat waren we eigenlijk ook best wel. En al reden we niet rond op 

paarden, het leek om ons heen redelijk op het Wilde Westen. Wat een tijd. Die 

internethypeperiode was een rollercoaster, intensief en gruwelijk leerzaam en de 

geleerde lessen heb ik vanaf 2004 goed toe kunnen passen als ondernemer. 

Ik merk meer en meer hoezeer mijn lessen van waarde zijn voor anderen. Als ik praat 

met andere ondernemers of met mensen die het ondernemerspad op willen, hoor ik 

vaak enthousiaste reacties als ik vertel over mijn ervaringen.

Het idee van een boek had ik al best lang. Het onderwerp was echter nog niet 

duidelijk. Aangezien ik actief ben als presentator en dagvoorzitter lag een boek 

over presenteren voor de hand, maar het kostte me moeite me een voorstelling te 

maken van een heel boek over dat onderwerp. Ook andere ideeën passeerden 

nog de revue, maar resulteerden niet in concrete acties. 

12     Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor
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Totdat ik dacht: ‘Waarom hou ik het niet bij mezelf en schrijf ik over de 

ondernemerslessen die ik de laatste, bijna twintig, jaren heb opgedaan.’

Zo gezegd zo gedaan en als jij dit nu leest, is het me dus gelukt een boek te 

schrijven dat jij hopelijk boeiend en nuttig vindt om te lezen. 

De wereld is veranderd

Nederland kent een steeds groter groeiende groep mensen die als zelfstandig 

ondernemer aan de slag gaat. Een trend die ik alleen maar goed vind. De wereld 

heeft veel meer aan ondernemende mensen dan aan mensen die gaan zitten 

wachten totdat andere mensen alles voor ze gaan regelen.

De zekerheid van weleer van een vaste baan is er ook niet meer. Veel van onze 

ouders (zeker van veertigers zoals ik) zijn nog opgegroeid in een tijdperk waar het 

bereiken van je pensioen een doel op zich was. Je werkte voor een vaste baas 

en bouwde van allerhande privileges op tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. 

Mission accomplished. Die tijd van weleer, waarbij enkel de grootte van je horloge 

die je kreeg bij je jubileum iedere tien jaar veranderde en je ultieme doel het 

bereiken van je pensioen was, is voorbij. Gelukkig.

Meer en meer professionals zijn vandaag de dag leuke dingen aan het doen 

en zien dat er kansen zijn om meer te bereiken dan een topbaan. Met name 

bij de jonge garde, alle mensen die nu in de twintig zijn, zie je die drive voor 

ondernemerschap, het leven in eigen hand nemen en gaan voor de kansen die er 

liggen. Prachtig, en logisch ook. Zelfstandig ondernemerschap biedt immers zoveel 

voordelen. En de zogenaamde onzekerheden en risico’s waar men altijd over 

praat? Ach, laten we eerlijk zijn, die heb je net zo goed als loonslaaf. Oké, zolang 

het goed gaat, kun je genieten van een soort van schijnzekerheid en krijg je iedere 

maand je salaris. Maar de hoeveelheid contracten voor bepaalde tijd stijgt en o 

wee als het slecht gaat met een onderneming. Dan zijn de onzekerheden en risico’s 

net zo groot als die van een ondernemer. En feit is dat de wereld van vandaag vele 

malen dynamischer en veranderlijker is dan ooit. 

Het is niet meer zo dat een bedrijf tientallen jaren min of meer hetzelfde blijft en je 

dus een baan voor het leven garandeert. De wereld van vandaag verandert iedere 

dag, dus je persoonlijke carrière ook.

In de wereld van vandaag zijn de arbeidszekerheden van vroeger verdwenen en 

zijn er mogelijkheden te over om te doen wat je echt ambieert!

En tot slot helpen natuurlijk ook alle technologische ontwikkelingen ons hierbij. Met 

een laptop, een smartphone en internet kom je een heel eind en meer en meer 

worden grote projecten en ondernemingen vanuit een netwerkgedachte opgezet, 

wat enorme mogelijkheden biedt voor zelfstandig ondernemerschap.

Voor wie?

Dit boek is niet gericht op bestuurders die de grote corporates runnen. Het is ook 

niet gericht op de zeer grote ondernemers die we in dit land kennen zoals een John 

de Mol, Reinout Oerlemans, George Banken (Detron), Ronald de Waal (WE), Jan 

Aalberts (Aalberts Industries) of Hans Breukhoven (FRS). Ik beschouw deze laatsten 

als een ander kaliber ondernemers die mijn boek niet nodig hebben :-). Ze zijn van 

een redelijk uniek soort waar we er niet zoveel van hebben. Hun dagelijkse agenda 

en hun dagelijkse thematiek zullen niet naadloos aansluiten op de belevingswereld 

van mij. Het opbouwen van ondernemingen waar het gaat om honderden 

miljoenen en in veel gevallen miljarden is echt ‘a different ballgame’, een spel waar 

de meesten van ons niet dagelijks mee bezig zijn.
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Ik beschik slechts over mijn 
eigen ervaringen uit mijn 
dagelijkse praktijk

Bij het schrijven van dit boek richt ik me vooral op de groeiende groep (jonge) 

starters en professionals die, al dan niet noodgedwongen, voor zichzelf beginnen als 

ZZP’er. En ik richt me op ondernemers met een eigen bedrijf, maar nog niet enorm 

veel ondernemerservaring. Ondernemers met een bedrijf dat tonnen of miljoenen 

euro’s omzet doet en dat met een aantal mensen of met tientallen mensen 

opereert.

Voor jullie heb ik dit boek geschreven.

Verwacht geen zware theorieën, ingewikkelde modellen, uitgebreide onderzoeken 

HQ�LQJHZLNNHOGH�JUDÀHNHQ��'DDU�EHQ�LN�QLHW�]R�YDQ��,N�EHVFKLN�VOHFKWV�RYHU�PLMQ�

eigen ervaringen uit mijn dagelijkse praktijk. Er zijn niet zo gek veel mensen die in de 

achtbaan hebben gezeten in die begintijd van internet. Ik heb daar in een paar 

jaar als ondernemer misschien wel meer ervaring opgedaan dan sommigen in hun 

hele carrière. Ik vind het zonde om de lessen voor mezelf te houden. 

Het zijn uiteraard mijn lessen, ofwel, zo subjectief als het maar zijn kan en niet 

absoluut waar. Er zullen ook echt wel eens dingen in staan waarvan je denkt: ‘Wat 

een onzin, daar ben ik het niet mee eens.’ 

Dat kan, ik ga ervan uit dat iedereen zijn eigen mening en visie er continu naast 

blijft leggen. Maar kom in ieder geval niet bij me aan dat je schade hebt geleden 

(disclaimer!) door het toepassen van mijn lessen, oké :-)? Ik ga er zomaar van uit dat 

je zelf net zo slim of dom bent als dat ik dat ben en je vooral je eigen ding moet doen. 

Maar wie weet, behoed ik je voor een valkuil, inspireer ik je met een idee, of help ik 

je met dit boek bij het maken van keuzes.

Sommige lessen zijn niet meer dan een paar regels, andere krijgen wat meer 

woorden van me. Ze staan in willekeurige volgorde, dus zo mag je het boek van 

mij ook lezen, in willekeurige volgorde. Ik heb geprobeerd alles zo helder en bondig 

mogelijk op te schrijven, want ik hou niet van het schrijven om het schrijven. En jij 

hebt het al druk genoeg met ondernemen, dus je zit niet te wachten op een dikke 

pil met 400 bladzijden met kleine letters. 

Daarbij, ik ben een actief twitteraar (je kunt me volgen via @ronnieovergoor) en 

dus gewend om alles in slechts 140 tekens samen te vatten, dus dit boek is een 

behoorlijke overwinning voor me.
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Over mij
Ik ben geen geboren ondernemer. Het is me niet met de paplepel ingegoten. Mijn 

vader was in zijn werkzame leven boekhouder (en doet nu nog steeds met veel 

plezier de boekhouding van mijn management bv :-)), mijn moeder huisvrouw. Een 

standaard Nederlands gezin met twee kinderen, een Renault 6 en een kanariepiet. 

Op zondag naar de kerk en op familiebezoek. Geen omgeving die vol zat met 

‘no guts no glory’, of ‘the sky is the limit’. Wel heel modern, gescheiden eind jaren 

zeventig, maar ach  ... erg? 

Welnee, ik ben best aardig opgedroogd, elk nest heeft zijn dingen en de basis voor 

mij als mens is door pa en ma goed gelegd en da’s het belangrijkste. De rest moet 

je zelf doen in je leven.

Studeren

Tijdens mijn studietijd was er weinig focus. Ik wist simpelweg niet wat ik wilde gaan 

doen. Er was een absolute drang om rijk en beroemd te worden wat resulteerde in 

een rondje selecties aan de toneelscholen. Niet echt een succes, dat voelde ik in 

mijn onderbuik al aan. Uiteindelijk meldde ik me in 1985 aan op de Hogeschool voor 

de Kunsten, faculteit Theater en Drama in Utrecht, een roemruchtige opleiding die 

in vroeger tijden de Akademie (uiteraard met een K) voor Expressie door Woord en 

Gebaar heette  ... nou dan weet je ‘t wel ;). 

Veel mensen die niet door de selecties van de toneelscholen heen kwamen, 

belandden daar, zeg maar. Ik werd echter uitgeloot en belandde daardoor min of 

meer ‘at random’ op het Mollerinstituut in Tilburg, de lerarenopleiding. Daar ging ik 

Omgangskunde en Maatschappijleer doen, jawel. Man, als ik dit weer zo schrijf, wat 

was ik zoekende  ... :-).
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Dus veel huilen, diep 
therapeutische sessies, 
dansen met hele intensieve 
Afrikaanse vrouwen en 
toneelspelen

De twee jaren die daarop volgden, werden voornamelijk gevuld met het 

studentenleven. Vrienden en vriendinnen, de kroeg en werken in de horeca. Polly 

Maggoo in Tilburg was mijn huiskamer. Toptijd, vol met plezier en de jaren waarin ik 

mijn vrouw Claire ontmoette, dus een cruciale periode in m’n leven.

In 1988 werd ik eindelijk toegelaten in Utrecht en ging ik naar de faculteit Theater en 

Drama. Eigenlijk wist ik al vanaf de allereerste dag dat deze opleiding niet echt mijn 

ding was. Het doel was om iedere student af te pellen tot het diepste binnenste en 

eens te kijken wat daar allemaal aan ellende zat. Want dat vormde de basis voor 

wie je was en het materiaal waar je mee moest werken, diezelfde jezelf. Dus veel 

huilen, diep therapeutische sessies, dansen met hele intensieve Afrikaanse vrouwen 

en toneelspelen.

Na anderhalf jaar praten over emoties, het volgen van therapie en het nadoen 

van gepelde mandarijntjes moet ik je zeggen dat ik het daar echt had gezien. Voor 

veel mensen een perfecte omgeving om alles in kwijt te kunnen en heel gelukkig 

te worden, maar niet voor mij. Ik was er niet goed in en mijn ambitie begon te 

kriebelen. Ik had nog drie jaar studiebeurs en wat moest ik doen?

Binnen de Hogeschool voor de Kunsten was er een andere faculteit: Kunst, Media 

en Technologie en dat was verrekte boeiend. Allemaal jonge gastjes die enorm 

indrukwekkende animaties maakten op Amiga computers. De wat ouderen onder 

ons kennen misschien nog wel die kunstzinnige animaties in het tv-quiz programma 

�YRRU����¶(Q�GDQ�NLMNHQ�ZH�YRRU�YUDDJ���ZHHU�QDDU�HHQ�ÀOPSMH�YDQ�HHQ�VWXGHQW�YDQ�

GH�+RJHVFKRRO�YRRU�GH�.XQVWHQ�����·��'LH�ÀOPSMHV�GXV�

Ik snapte geen reet van computers, maar besloot er toch voor te gaan, iets in me 

vond het erg interessant. Daarnaast was het een erg welkome compensatie na de 

expressieve emotionele periode, zeg maar. Ik ben naar de opleidingscoördinator 

gestapt en hem gezegd: ‘Ik snap geen bal van computers (ik had immers jaren 

geroepen dat alles om emoties draaide ;)) en ik heb nog maar drie jaar een 

studiebeurs. Kun jij me voor in de zomervakantie zo’n computer mee naar mijn 

studentenkamer geven, alsjeblieft, dan ga ik druk oefenen met eerstejaarsstof en 

dan wil ik na de zomervakantie heel graag in het tweede jaar beginnen, zodat ik de 

studie in drie jaar kan doen’. Zo geschiedde. 

Tijdens die zomer ontdekte ik wat voor mij de kern van de computer vormde, 

namelijk interactiviteit. Gooi driehonderd recepten van gerechten, geschreven 

op losse papiertjes in een bak en het enige dat je kunt doen, is er eentje blind 

uitpakken, per toeval, at random. Het kan een voorgerecht zijn, een toetje, een 

gerecht dat snel klaar is, of een gerecht met tomaten erin. Maar stop ze digitaal in 

een computer en je kunt zoeken op al deze variabelen; op voor- of hoofdgerecht, 

op bereidingstijd, op aantal calorieën, of op ingrediënten, enzovoort. Dat was voor 

mij de grote kracht van zo’n apparaat, de interactiviteit.

20     Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor
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Foto 1

Hiermee was mijn zoektocht naar de invulling van mijn loopbaan nog niet ten einde. 

Want wat moest ik er nou mee gaan doen? Technisch was ik geen supertalent en 

JUDÀVFK�RRN�QLHW��'XV�ZDDU�PHGHVWXGHQWHQ�GH�JDDIVWH�GLQJHQ�SURJUDPPHHUGHQ�

of animaties designden, bleef ik nog wat ‘gemiddeld’ van alles wat doen. Maar ik 

vond het wel interessant allemaal. Bere interessant.

De Valkieser Groep

Drie jaar later, in 1992 studeerde ik na een stageperiode af bij de Valkieser Groep 

in Hilversum met een prototype CD-i programmma, genaamd Tim & Beer. Een 

interactief kinderprogramma. CD-i was een uitvinding van Philips, die een aantal 

jaren later jammerlijk mislukte. Mocht je meer willen weten, google dan gerust nog 

eens op ‘Philips cd-i’ en kijk wat je allemaal vindt.

De stageperiode bij Valkieser was belangrijk voor me en erg leuk. Valkieser was een 

te gek bedrijf, er werd op hoog niveau tv gemaakt, er liepen allemaal leuke mensen 

rond uit de tv-wereld, het was dynamisch en innovatief op het gebied van beeld en 

geluid. De gaafste dingen die je op tv zag, werden daar gemaakt.

Foto 1:  Kerstfeest 2000: ‘Op ons hoogtepunt rond de eeuwwisseling draaiden Explainer DC  

 zo’n 6 miljoen euro omzet en hadden we ruim 80 mensen in dienst’ (pagina 27)

Foto 2:  Met Roderic Leigh in New York: ‘We wonnen de Golden Award en Valkieser in  

 Nederland stond op zijn kop’ (pagina 25)

Foto 3:  In gesprek met Michiel Buitelaar: ‘Ik ben actief als dagvoorzitter en presentator’  

� )RWR�GRRU�$QQD�*UHHQ�YDQ�ZZZ�SRUWIROLR�IRWRJUDÀH�QO��ZZZ�SRUWIROLR�IRWRJUDÀH�QO!���� �
 (pagina 31)

Foto 4:  De ondertekening van het contract: ‘Stef en ik hadden ruim de helft van de aandelen   

 en daarmee waren we multimiljonair... op papier.’ (pagina 28)

Foto 5:  De start van Fresco: ‘Naar de IKEA, bureaus in elkaar schroeven, muren verven,    

 computers aansluiten en gaan.’ (pagina 27)

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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En toen wist ik het: Ik zou 
producer worden

Op een dag zaten we met een aantal mensen in het zonnetje buiten te lunchen toen 

er een kerel de parkeerplaats op kwam rijden met een grote Amerikaan. Stoere gast. 

Ik had ‘m al eens vaker gezien en vroeg aan iemand waar ik mee zat te lunchen in 

het zonnetje, wat die gast nou deed. ‘Da’s een producer’, was het antwoord van 

een collega. Op mijn vraag wat dan een producer was zei hij: ‘Dat is iemand die zelf 

HLJHQOLMN�QLNV�VSHFLÀHNV�HFKW�JRHG�NDQ��]RDOV�HHQ�GHVLJQHU��RI�HHQ�JHOXLGVPDQ��RI�HHQ�

editor, maar die wel zorgt dat alles omtrent een tv-programma goed geregeld wordt.’ 

Ik studeerde af en werd na een paar maanden door Valkieser gevraagd om voor 

ze te komen werken. Wat bleek; mijn afstudeerproject Tim & Beer ging commercieel 

de winkel in. Samen met Philips Media ging Valkieser een serie van vier Tim & Beers 

maken in vier talen. De titel zou worden uitgegeven in Europa. En ik mocht de 

producer worden van dat project. Begroting: twee miljoen gulden.

Na nog geen jaartje zat ik in het vliegtuig naar New York. Tim & Beer was 

genomineerd op de New York Festivals. Een prestigieuze award en ik mocht met de 

uitgever van Valkieser Publishing, Roderic Leigh, ernaartoe om te presenteren. 

No guts no glory

Roderic en ik logeerden in het legendarische Chelsea Hotel in New York en 

de avond voordat we moesten presenteren aan de vakjury oefenden we de 

presentatie nog een keer op de hotelkamer. We hadden onze eigen CD-i speler 

en tv meegenomen, omdat we ervoor kozen het geheel te presenteren op het 

Europese PAL systeem in plaats van het NTSC systeem van Amerika (NTSC stond bij 

tv-professionals niet goed bekend en de afkorting werd altijd minachtend uitgelegd 

als Never The Same Color). Voor wie het Chelsea Hotel niet kent, tis nogal oud daar, 

ook het elektriciteit netwerk, dus na een minuut zie ons hele systeem: ‘Plop’. Alles  

uit  ... Twee non-techneuten bij elkaar, zondagavond een uur of acht, de avond 

voor de presentatie en alle spullen doen het niet meer  .... volstrekte paniek. 

Al snel bleek het een zekering te zijn in de 110/220 Volt converter. Wat waren we blij 

dat wij dat zelf hadden ontdekt.

Wij de straat op en het eerste het beste electronicswinkeltje in (dank voor de 

openingstijden en dagen in New York, toen al!). Hijgend van de opwinding 

vertelden we ons verhaal, waarop de man de betreffende zekering pakte en ons 

met een rustige glimlach meldde dat-ie $ 30 kostte! We keken elkaar even aan en 

]HLGHQ�KHHO�VWRHU��¶1R�WKDQNV·��5RGHULF�ÁXLVWHUGH��¶+PPP��ZH�ZHUH�D�ELW�WRR�HDJHU�·�

We verlieten de winkel en zochten verder. Genaaid worden, kon altijd nog.

Bij een volgende winkel troffen we een vriendelijke man en wij vroegen rustig, 

onverschillig en zeer relaxed naar de fuse. Hij pakte een bakje vol met fuses en 

vroeg: ‘How many do you need?’ Roderic en ik keken elkaar een seconde aan en 

zeiden tegelijk: ‘One, just one.’

We liepen naar buiten en zeiden: ‘Deze moet het doen, deze gaat het doen, 

met deze gaan we winnen.’ Het lef dat we er maar één hadden gekocht en niet, 

zoals ieder normaal denkend mens had gedaan, een stuk of tien gaf ons een 

onoverwinnelijk gevoel.

We wonnen de Golden Award en Valkieser in Nederland stond op zijn kop. De 

op handen zijnde eerste productie van de disc werd nog extra onder druk gezet, 
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er moesten nog gouden stickers worden gemaakt voor op de voorkant van het 

hoesje. Bij terugkomst in Nederland feliciteerde de directeur Arthur me en zei: ‘Wen 

er niet aan jongen, tis niet echt normaal dat je net je carrière begint en direct in 

New York een Golden Award ophaalt. Maar geniet er nu maar wel van :-).’

Sindsdien had ik de kapotte zekering als symbool van ‘winnen’ en ‘succes’ in mijn 

portemonnee en droeg ik hem altijd bij me. In 2002 is Roderic plotseling door een 

hersenbloeding overleden en heb ik de zekering aan zijn vrouw Patrice gegeven.

In de jaren daaropvolgend hielp ik als producer mee met de op- en uitbouw 

van Valkieser Multi Media, maar was ik het meer en meer oneens met de manier 

waarop Arthur de zaken aanpakte. Dit waren, denk ik, de eerste tekenen van het 

groeien naar zelfstandigheid. De discussie aangaan met je baas, het beter weten 

(al dan niet terecht, want laten we eerlijk zijn; business wise is hij tot nu toe meer dan 

de winnaar :-)) en als de baas bij zijn standpunt blijft ook de consequenties nemen 

en vertrekken, in goede harmonie, met respect voor elkaars mening en niet boos of 

met ruzie.

Dat Claire, mijn vrouw, op dat moment net zwanger was van ons eerste kind 

maakte niks uit. Wat moet gebeuren, moet gebeuren. Claire begreep dat en stond 

ook achter dat soort besluiten, altijd.

Pionieren

Vanuit Valkieser belandde ik bij een reclamebureau. A’DM’P, dochter van 

Amsterdam RAI en geleid door Roland van Kampen, mijn tweede baas. Hij had 

me leren kennen als producer bij Valkieser, omdat ze een project voor de Platen 

10 Daagse hadden neergelegd bij Valkieser dat ik uitvoerde en vond me wel een 

goeie om een multimedi- afdeling op te tuigen binnen A’DM’P: het concept dat 

we neerzetten was dat van een digitaal reclamebureau. Al vrij snel haalden we er 

een kompaan bij die ik vanuit Valkieser al kende: Stef Heutink. Samen bouwden 

we aan dat digitale reclamebureau, dat we al snel doopten tot Fresco Digital 

Communications. Pionieren uit het boekje, het opstarten van iets compleets nieuws. 

We kregen wat budget van A’DM’P en daarmee gingen we het kantoor bouwen, 

letterlijk. Naar de IKEA, bureaus in elkaar schroeven, muren verven, computers 

aansluiten en gaan. Binnen een jaar zaten we met een man of 15 en was het een 

echt bureau met echte klanten en met twee directeurtjes met een grote bek.

Explainer DC

In 1997 fuseerden we met Explainer Interactive, een bureau dat met name technisch 

was onderlegd. Het effect van het samengaan van twee organisaties van ieder een 

man of twintig werd hevig onderschat. Culturen botsten en vooral het management 

was het niet eens. Long story short: de algemeen directeur vertrok in 1999 en Stef en 

ik namen de algehele directie over. De eerste daad, het symbolisch wegdragen van 

het bureau van de voormalig directeur door de gang naar buiten en met zijn tweeën 

bezit nemen van diens kamer, vergeet ik nooit. We gingen de wereld veroveren.

We vormden Explainer DC, zoals het inmiddels heette, om tot een internetbureau 

onder de vlag van Amsterdam RAI. Een bureau dat klanten adviseerde op 

hetgebied van internet en sites ontwikkelde. Dit gingen we doen in een tijd dat 

iedereen het Net op wilde en bureaus als het onze schaars waren.

Op ons hoogtepunt rond de eeuwwisseling draaiden Explainer DC zo’n 6 miljoen 

euro omzet en hadden we ruim 80 mensen in dienst. We leefden de internethype 

intensief, hadden vreselijke lol iedere dag, lunchten veelvuldig buitenshuis en 
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Stef en ik hadden ruim de 
helft van de aandelen en 
daarmee waren we  
multi-miljonair

dachten dat ondernemen enorm eenvoudig was. We werkten wel keihard met 

zijn allen, het credo ‘het was geen 9 to 5 job’ was een eufemisme, maar de omzet 

stroomde dan ook binnen, met tonnen tegelijk. Klanten met budgetten onder de 

ton wezen we af, daar zat niet genoeg ambitie in vonden we en daar hadden we 

geen tijd voor  ... de arrogantie  ...

In 2001 werden we door middel van een management-buy-out voor 51.2% 

aandeelhouder. Tegelijkertijd deden we een rondje venture capital. Want zo ging 

dat in die tijd, je moest hard groeien en daarna verkopen. Het was geen probleem 

om heel VC Nederland aan tafel te krijgen en Stef en ik gaven gedurende weken 

meerdere malen onze presentatie om ons bureau Explainer DC te presenteren aan 

de heren met het geld. ABN Amro Capital werd uiteindelijk uitgekozen en deze 

bank stopte 4 miljoen gulden in ons bureau in ruil voor 20% van de aandelen. 

Hierdoor was ons bureau gewaardeerd op 20 miljoen gulden. 

Stef en ik hadden ruim de helft van de aandelen en daarmee waren we multi- 

miljonair ... op papier.

Burnrate and Headcount

ABN Amro leerde ons twee dingen: Burnrate en Headcount. 

Burnrate is een ingewikkelde term voor verlies draaien. Verlies draaien stond voor 

ambitie en groei. Toen ons in ons rondje venture capital regelmatig werd gevraagd 

wat onze burnrate was en we meldden dat die 150.000 gulden per maand was 

YRQG�GH�ÀQDQFLsOH�ZHUHOG�GDW�¶QLHW�HFKW�DPELWLHXV·��

Headcount stond voor mensen aannemen. Het maakte niet uit of ze wat te doen 

hadden. Headcount was de manier om een bureau te waarderen en bij verkoop 

moesten er veel ‘heads’ inzitten ... ieder ‘head’ ‘deed’ weer een paar ton aan 

waarde ...

Bizar? Het waren de lessen waarlangs in die tijd werd ondernomen.

Niet lang daarna proefden we nog aan een nog groter, Amerikaans, avontuur. Een 

grote internetspeler aldaar had het oog op ons laten vallen en was bereid om ons 

voor 60 tot 70 miljoen dollar over te nemen. Nadat ze ons meerdere malen hadden 

gebeld en ingewikkelde conference calls wilden doen, stelden we voor maar naar 

ze toe te komen.

We spraken in New York en Boston twee dagen lang met een twintigtal board 

members, allemaal hadden ze een titel die begon met een C en eindigde op een 

O, en op dag twee hadden we een lunchafspraak met de CEO, de topman van 

het bedrijf. Het moest ons hoogtepunt van de trip worden, het moment suprême, 

we waren inmiddels lunch experts, dus kom maar op, dachten we  ...
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The deal was off. We vonden 
de CEO een enorme lul

Het werd een haastige lunch van een kwartier met plastic bakken chinees op diens 

kantoor en veel belletjes tussendoor. De beurscijfers waren net public en hij moest 

GH�SHUV�WH�ZRRUG�VWDDQ��'H�SD\�RII�YDQ�KHW�EHGULMI�ZDV�GDQ�RRN��¶EHLQJ�WKHUH�ÀUVW·�

Stef en ik keken elkaar tijdens die lunch even kort aan, glimlachtten en schudden 

ons hoofd ontkennend.

No way dat wij de lol en het plezier dat we hadden elke dag zouden laten vergallen 

door zo’n type. De terugreis naar Nederland verwenden we onszelf met een 

upgrade naar de business class. We hadden het verdiend, vonden we :-).

Daarna barstte al snel de beroemde internet bubble en ging het snel bergafwaarts. 

We werden onderdeel van Newconomy, een beursfonds achtergelaten door 

Maurice de Hond, alwaar we werden bestuurd door IT-mensen. Not my cup of tea. 

Er moesten mensen uit en die moesten wij ontslaan, er was geen klant meer te 

vinden, de markt was volledig opgedroogd. Waar we eerst klanten onder een 

ton afwezen, gingen Stef en ik nu op pad om een klus van 2500 euro te scoren en 

GHGHQ�ZH�HHQ�KLJK�ÀYH�DOV�GDW�OXNWH��+HW�ZDV�HHQ�NORWH�WLMG��YRO�PHW�QHJDWLHYH�

energie, discussies met de bank, gedwongen ontslagen en liquiditeitsproblemen.

In 2003 besloot ik het schip te verlaten en in juli 2004 heb ik dit ook gedaan en ben 

ik voor mezelf begonnen. Explainer DC, of wat daar nog van over was, is door Stef 

naar een veilige haven geleid en is doorgegaan onder de vlag van een ander 

bureau dat vandaag de dag bestaat als The Valley in Amsterdam. 

Financieel zijn we op 0 euro geëindigd met dit avontuur. De laatste resten aandelen 

hebben we aan Newconomy kunnen verkopen tegen de waardering waar wij ze 

voor hadden gekocht.

Sinds 2004 ben ik actief als zelfstandig ondernemer. Ik ben actief als dagvoorzitter 

en presentator. Daarnaast ben ik internetondernemer en mede initiatiefnemer van 

onder andere Blue Shots TV, een online tv-station voor de communicatie-industrie 

en PitchBlink, een uitgeefplatform voor diezelfde marketingcommunicatie-branche. 

Deze drie activiteiten zullen met een beetje gezonde ambitie in 2011 een kleine 

miljoen euro aan omzet genereren. 
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Mijn 
lessen
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Middelen en tools
Les 1 | Ik ga ondernemen!

Veel mensen in mijn omgeving willen gaan ondernemen, willen graag voor zichzelf 

beginnen. Als zzp-er, of direct als ondernemer met personeel. Als je ze dan vraagt 

hoe ze dat gaan doen en in welke fase ze zich bevinden, dan zijn ze vaak heel erg 

druk bezig met het schrijven van plannen en het laten ontwerpen van visitekaartjes. 

Ook het volledig uitschrijven van missies, core values en swot-analyses horen daarbij. 

Verder is er veel aandacht voor de vormgeving van het logo op het briefpapier. 

Allemaal mooie plannen, plannen, plannen. 

Plannen zijn leuk en ook absoluut van belang, maar er is maar één ding dat 

geregeld moet zijn, wil je kunnen beginnen en dat is niet de inschrijving bij de Kamer 

van Koophandel. Die inschrijving is misschien wel noodzakelijk, maar niet boeiend en 

niet waar het om gaat.

Ondernemen in de kern is gebaseerd op het simpele principe: ‘Kan ik iemand 

factureren?’

Ofwel: omzet, omzet en omzet. Is die geregeld? En niet voor een maand, maar 

op solide basis. Omzet, daar tegenover de kosten en dan een bedrag in de plus 

overhoudend. In de kern is het niet complexer dan dat.

En ik kan je vertellen dat als dat er is, de rest ook binnen een paar dagen geregeld 

kan zijn.

Les 2 | Salaris? Neuh  ...

¶+HW�JDDW�KHHO�JRHG�PHW�PLM�DOV�RQGHUQHPHU��9HHO�ÀMQH�NODQWHQ��JRHLH�RP]HW��

tegenover niet al teveel kosten, gaat goed  ... ‘nee, salaris keer ik me niet uit, dat 

komt nog wel, ooit  ...’

Een veel gehoorde opmerking in mijn omgeving. Maar ik vind dat opereren als 

ondernemer, maar jezelf niet kunnen uitbetalen niet oké is. Uiteraard kan dit 

misschien wel even, zeker in een opstartfase, maar je eigen salaris moet eraf kunnen 

in je business model, anders gaat het schijnbaar goed met je onderneming, maar 

niet heus. En of dat salaris nou echt als salaris wordt uitgekeerd of je factureert een 

fee of je keert dividend uit, dat maakt niet uit, maar in de kosten van je bedrijf moet 

jouw levensonderhoud zitten.

Les 3 | De factor tijd

Over tijd kunnen we ook hele boeken schrijven. Een aantal dingen dat ik over tijd 

van belang vind:

Take your time

Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. Ervaring op doen kost tijd, een netwerk 

opbouwen kost tijd en focus aanbrengen in wat je wilt en wat je doet kost tijd. De 

een leert misschien wat sneller dan de ander, maar de factor tijd is een belangrijke. 

Neem die tijd dus ook en heb geduld. 
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Ik ontmoet vaak jonge ondernemers die vol respect kijken naar bijvoorbeeld het 

netwerk dat ik heb. Maar weet je, dat netwerk heb ik opgebouwd in de tijd. Toen ik in 

de twintig was waren ook al die ‘belangrijke en invloedrijke’ mensen voor mij ‘far away.’ 

Tijd is iets dat je niet kunt forceren. Je hebt het keihard nodig voor de opbouw van 

ervaring, netwerk en kennis. Rome, niet op één dag ... je kent het wel.

Tijdmanagement

Een ander aspect is het managen van tijd. Iedereen kent het gevoel van druk druk 

en teveel te doen. Ooit leerde iemand me de les van de vier ‘Waarom vragen’ als 

er werk op je afkomt dat tijd vraagt. 

De eerste is Waarom? Als je daarop geen antwoord weet, moet je wat op je 

afkomt lekker laten gaan, niks aan doen. De tweede is Waarom ik? Als je daar geen 

antwoord op kunt geven, stuur je het werk door naar iemand anders. De derde 

vraag is Waarom nu? Geen antwoord? Dan op de lijst voor later. En de laatste is 

Waarom zo? Er zijn meerdere manieren om dingen aan te pakken. 

Ik pas de ‘vier waaroms’ wekelijks een paar keer toe, scheelt veel werk.

Soms zeggen mensen tegen 
me: ‘Jee joh, wat doe jij veel!’ 
Waarop ik altijd zeg: ‘ik doe 
niet veel, ik doe veel niet’

Het is geen kwestie van tijd

Als derde een cliché, maar o zo waar: Het is geen kwestie van tijd, maar een 

kwestie van prioriteiten stellen :-).

Soms zeggen mensen tegen me: ‘Jee joh, wat doe jij veel!’ Waarop ik altijd zeg: ‘ik 

doe niet veel, ik doe veel niet’.

Toen ik bij Explainer rondliep, was ik meer dan fulltime met die onderneming bezig, 

maar kijk je puur naar effectieve output, dan had ik het ook in een dag in de week 

kunnen doen. De rest van de tijd werd gevuld met aanschuiven bij vergaderingen, 

dingen doen onder het mom van management en andere zaken die niet echt bij 

me paste.

Vandaag de dag ben ik voor een groot deel enkel bezig met datgene dat bij me 

past en waar ik goed in ben, de rest doe ik niet meer. Dat levert me heel veel tijd op.

Les 4 | 100 uur per week

Hard werken is helemaal niet vies en zeker als het gaaf is waar je mee bezig bent, 

helemaal niet erg. Maar er prat op gaan dat je 100 uur per week werkt, vaak in 

combinatie met ‘en ik heb 1000 mensen onder me’ vind ik niet meer van deze tijd. 

Get a life.

Ik ontmoet deze mensen regelmatig en als ik dan doorvraag en er zit een duidelijke 

motivatie achter begrijp ik het. Je bouwt iets nieuws op, bent bezig met een start-

up of er is een belangrijke ontwikkeling waar je intensief bovenop moet zitten. Er 

kunnen allerlei redenen voor zijn. En je geniet er dus ook 100% van. Geen punt, 

doen, ondernemen is keihard aanpoten.

Internetcowboy_RonnyOvergoor_170x210.indd   36-37 1-4-2011   16:07:12



38     Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor     39

Maar al die mensen die het als standaard zien, die snap ik niet. Helemaal niet als ze 

daar dan ook nog niet goed geld mee maken. Met alle respect, maar dan doe je 

iets niet goed.

Dat geldt trouwens ook voor ondernemers die, als je een afspraak wilt maken, 

via een secretaresse laten weten dat het ‘eerste gaatje in de agenda over drie 

maanden is’ ... zucht ... En dan is het echt niet zo dat ik volledig oninteressant ben en 

dat het een smoes is om me niet te zien :-). Nee, er zijn echt mensen die denken dat 

ze het zo druk hebben dat ze pas over drie maanden een halfuurtje tijd hebben.

...het model van de pensioen-
fondsen is gebaseerd op geld 
op papier dat er in het echt 
niet is en het hele stelsel van 
de aandelenbeurzen is er een 
die gelijk staat aan het stelsel 
van Holland Casino

Les 5 | De factor geld

Ik ben als startend ondernemer opgevoed met de term burn rate. Verlies draaien en 

geld verbranden dat je niet hebt, of in ieder geval niet van jou is. De hele economische 

crisis van de afgelopen jaren is gebaseerd op geld verzinnen dat er niet is, het model 

van de pensioenfondsen is gebaseerd op geld op papier dat er in het echt niet is en 

het hele stelsel van de aandelenbeurzen is er een die gelijk staat aan het stelsel van 

Holland Casino. Ik hou persoonlijk mijn hart vast voor de komende jaren.

Ik onderneem vandaag de dag met eigen geld. Groeien op basis van winst. 

Schijterig ondernemen? Het zal wel, maar ik hou liever controle over eigen middelen 

en vind het prettiger om geld uit te geven dat ik zelf heb.

Daarnaast heb ik slechte ervaringen met banken als het gaat om ‘mee 

ondernemen’. Ten tijden van mijn Explainer DC avontuur is voor mij het gezegde ‘ze 

geven je een paraplu als de zon schijnt en pakken hem af als het gaat regenen’ 

pijnlijk waar geweest. In goede tijden meedoen, maar in slechte tijden bikkelhard en 

de belangen van de bank voorop. 

Als ik nog eens venture capital nodig heb, zoek ik het liever bij ondernemers of 

private investors die daadwerkelijk mee willen doen. Maar liever nog groei ik op 

basis van eigen geld dat ik uit eigen reserves kan halen. Ik heb niet zo’n haast. 

Rustig groeien.

Mijn persoonlijke management bv 

Ik heb op dit moment drie bv’s en een eigen Management bv die als holding 

fungeert en van waaruit ik m’n salaris betaal. Wat ik heb afgeschaft, zijn alle 
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zogenaamde lucratieve constructies in je persoonlijke management bv, zoals 

pensioen in eigen beheer en levensloopregelingen. Ik ben daarin erg simplistisch 

geworden; van elke euro die je bruto omzet, tik je de helft af aan de Belastingdienst, 

linksom of rechtsom, nu of later. De rest is netto en van jou. 

Natuurlijk valt er best belastingvoordeel te halen en als het gaat om een 

boekhouding van tientallen of honderden miljoenen wordt het spel heel anders. 

Maar voor mij en de boekhouding van mijn persoonlijke management bv heb ik het 

inmiddels enorm eenvoudig ingericht.

Ik heb twee keuzes in mijn management bv: wat keer ik me aan salaris uit en wat 

doe ik met de winst? Tik ik de divident direct af en til ik het naar privé, laat ik het nog 

ff lekker in de bv staan of ga ik ermee ondernemen en investeren?

Aan regelingen op dit gebied doe ik niet meer. Eigen regie over je geld en 

beschikking over eigen cash is het model van vandaag en morgen. Voor mij dan.

Les 6 | Werk en privé fuseren

Laten we eens kappen met de eeuwige discussie over werk en privé. Mijn leven als 

persoon en als ondernemer is één geheel en alles loopt door elkaar. Op hetmoment 

dat ik dit schrijf is het 25 december om 23.45 uur en zit zoon Skip van 15 jaar naast 

me naar The Big Lebowski te kijken in een vakantiehuis op Vlieland. Is dit moment nu 

werk of privé?

Als mensen me vragen of ik tussen kerst en oud en nieuw vrij heb, heb ik altijd 

moeite een antwoord te vinden. Of als ze na de vakantie vragen of je ‘lekker bent 

uitgerust’. Ik word niet moe van werken.

Er is geen sprake van balans, 
er is sprake van een volledige 
fusie

Het betekent ook dat ik geniet van het gaan naar de sportschool op 

dinsdagochtend om tien uur, het doen van boodschappen in de middag en 

zorgen voor het eten, er zijn als de kinderen uit school komen, wandelen in het bos 

RS�GRQGHUGDJPLGGDJ�HQ�GH�NUDQW�PHW�NRIÀH�WRW�HHQ�XXU�RI�WLHQ�LQ�GH�RFKWHQG��RI�

half elf als ik daar zin in heb. Net zo hard als dat ik geniet van een week vol met 

congressen en presentaties waarbij ik om zes uur ‘s ochtends in de auto zit en ‘s 

avonds om een uur of tien thuis ben, of van werken aan een presentatie tot één uur 

‘s nachts.

Ik ben onwijs ambitieus als ondernemer, maar nog ambitieuzer als mens, 

echtgenoot en vader. Er is niemand op het sterfbed die zegt dat ie meer tijd aan 

zijn werk had willen besteden. Dus voorkom het soort clichés van ‘had ik maar’ en 

geniet van je hele leven, elke dag.

Een van de grootste geneugten van zelfstandig ondernemen is de fusie tussen werk 

en privé. Er is geen sprake van balans, er is sprake van een volledige fusie. Wat mij 

betreft. 

Ondernemen is leven.
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Les 7 | Eer kleine klanten

In de hoogtij dagen van Explainer DC namen we geen klanten aan met een 

budget van minder dan een ton. Een kwestie van prioriteiten stellen, vonden we 

toen. We waren ambitieus en zochten klanten die dat ook waren ... de arrogantie ...

Het gevolg was dat een paar klanten het grootste gedeelte van de omzet deden. 

De internet bubble barstte en een paar klanten trokken hun budgetten terug, wat 

een halvering van onze omzet betekende en bijna het einde betekende van het 

hele bedrijf.

We leerden gelukkig snel en richtten al snel een afdeling in voor kleine klanten. 

Veel doorlopende hostings en onderhoudscontracten voor websites. Vaak kleine 

bedragen, soms een paar honderd euro per maand, maar wel doorlopende 

abonnementen en vele tientallen.

Vele kleine klanten maken ook een grote en het maakt je als organisatie veel 

minder kwetsbaar. Ik ontmoet nu nog veel kleinere bedrijven die soms een of twee 

klanten hebben die 20, 30, 40% of nog meer van de omzet doen. Gevaarlijk. Zolang 

het goed gaat, niks aan de hand, maar o wee als er slechte tijden aanbreken. En 

die breken aan, ooit.

Les 8 | Vaste kosten

Met Explainer DC groeiden we als kool en op ons hoogtepunt hadden we  

73 fte’s, ruim 80 mensen. We hadden 1200 m2 aan kantoor, vol met hippe meubels 

en een partij computers van heb ik jou daar. Een leasewagenpark vulde de 

parkeerplaatsen. Zo’n vier ton aan vaste kosten per maand. En toen zakte de omzet 

naar een ton en een maand later naar 80k. Ik kan je vertellen; dan gaat het snel 

IRXW��+HW�ZHUG�HHQ�VSRHGFXUVXV�LQ�FDVKÁRZ��HQ�OLTXLGLWHLWVPDQDJHPHQW��ZRRUGHQ�

die ik nog niet eens kon spellen.

Personeel

Ik spreek nog steeds veel ondernemers die trots vertellen hoeveel personeel ze hebben 

en hoe groot het kantoor is. Mijn eerste gedachte is er een van: ‘Ai, ai, pas op.’

Velen kennen de uitspraak: ik wens je veel personeel. Personeel kan veel bieden 

en in mijn Explainer DC tijd bood het dat ook, niet in de laatste plaats het sociale 

en gezellige van collega’s. Maar personeel is ook een bron van zorgen en bovenal 

verantwoordelijkheid. Ze heten niet voor niets werknemers. Ze nemen, ze geven niet, 

dat doe jij.

(Q�KRH]HHU�LN�RRN�GH�ÀORVRÀH�]RX�ZLOOHQ�KDQWHUHQ�GDW�ZHUNQHPHUV�HLJHQOLMN�GH�

werkgevers zouden moeten zijn en de werkgevers de werknemers, in de meeste 

organisaties is dat niet zo.

Wat daarbij nog meespeelt, zijn de rechten van de werknemers. Die zijn in 

Nederland goed geregeld, misschien wel te goed, vanuit werkgeversperspectief. 

En ik kan je uit eigen ervaring melden dat het ontslaan van mensen een stuk minder 

gezellig is als het aannemen van mensen. Dat geldt niet alleen voor mij, maar zeker 

ook voor degenen die ik heb moeten ontslaan toen het zo slecht ging met Explainer 

DC. 

Ga dus zorgvuldig om met het aannemen van mensen.
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Een kantoor? Ik heb het niet. 
Ik ga liever naar restaurant 
Dauphine of Vak Zuid in 
Amsterdam
 
Personeel moet daarnaast maandelijks betaald worden, iedere maand weer en 

vaak loopt omzet niet langs een zo strakke en constante lijn als je kosten. Dat vergt 

goed management, realiseer je dat voordat je eraan begint.

Kijk serieus naar het alternatief om meer op projectbasis of op freelancebasis te 

beginnen met de kennis en disciplines die je nodig hebt. Kost je misschien marge, 

PDDU�OHYHUW�MH�HHQ�HQRUPH�PDWH�YDQ�ÁH[LELOLWHLW�RS�

Tot slot hou je je propositie hierdoor vaak zuiverder. In de toptijd van Explainer DC 

adviseerden wij toch wel erg vaak complexe websites. We moesten namelijk 80 

man aan het werk houden. Dus ook al dacht je soms: hmm, deze klant kan het geld 

beter besteden aan wat anders, dan adviseerde je toch die dikke site. Logisch, 

maar niet zuiver.

Kantoor

Kijk, indien je handel het toelaat, in hoeverre je zonder deze vaste kosten kan 

ondernemen. Een kantoor? Ik heb het niet. Ik ga liever naar restaurant Dauphine of 

Vak Zuid in Amsterdam. Prima plekken om te vergaderen, gratis parkeren en gratis 

LQWHUQHW��JH]HOOLJ��XLWVWHNHQGH�NRIÀH�HQ�JHHQ�KXXU��,N�NRP�RS�KHW�IHQRPHHQ�YDQ�

kantoor verderop nog terug.

ICT

Ik kom er in een andere les op terug, maar ook ICT kan vandaag de dag anders. 

Waarom dure servers kopen, ruimtes inrichten in je kantoor, terwijl alle services, 

applicaties en diensten via internet op basis van gebruik zijn te huren. Google eens 

op termen als ‘cloud computing’ en ‘software as a service’ en vind alternatieven 

voor ouderwetse ICT-oplossingen.

Omzet is leuk, maar weinig vaste kosten nog leuker, want dat maakt de winst en het 

houdt je in contact met de echte essentie van je bedrijf. Je core is van jou, de rest 

uitbesteden.

Les 9 | Auto van de zaak

Er zijn vele ondernemers die lekker treinen, alles op de scooter doen of gezond 

ÀHWVHQ��,N�EHQ�PHHU�HHQ�DXWR�W\SH������(Q�KHW�OLHIVW�FRPIRUWDEHO��1DWXXUOLMN�ZRUG�MH�

vandaag de dag wel enorm gestuurd richting het milieuvriendelijk rijden en gaat 

iedereen als makke lammetjes in lelijke ‘groene’ auto’s rondrijden, allemaal goed te 

verantwoorden, maar ik hou van een gave luxe auto. Excuus daarvoor.

Vandaar dat ik na vier jaar in een Cadillac Sedan de Ville uit 1993 te hebben 

gereden, nu in een Mercedes S320 Limousine rijd met het bouwjaar 1995. En dat 

heeft een reden. 
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Want een auto van vijftien jaar of ouder kent een privébijtelling van 35% over 

de economische waarde. En voor mijn Mercedes is die economische waarde 

5500 euro (cataloguswaarde ruim 80.000 euro). Ofwel: alle kosten gaan in de bv 

(aanschaf, onderhoud, brandstof enzovoort), ik rij hem ook gewoon lekker privé en 

betaal daarover een bijtelling van 35% over 5500 euro. De auto schrijf ik af in drie 

jaren, daarna is de economische waarde 0 euro ;-).

Ik rij 40.000 km per jaar en wil graag luxe rijden, maar ik heb geen zin om een 

kilometerregistratie bij te houden en helemaal geen zin om 20% bijtelling te betalen 

voor een auto met een cataloguswaarde van 40 of 50.000 euro, laat staan 80.000 

euro.

Daarnaast is het ook een statement naar klanten toe. De eerste reactie is er vaak 

HHQ�YDQ��¶=R��]R��ÁLQNH�DXWR�·�0DDU�DOV�MH�GDQ�ERYHQVWDDQG�YHUKDDO�XLWOHJW��VQDSSHQ�

ze waarom het zo’n te gekke ondernemersauto is.

Les 10 | Gratis software en The Cloud

Natuurlijk hebben grote organisaties met ingewikkelde processen soms ingewikkelde 

software en dure applicaties nodig, maar ik zie om me heen teveel bedrijven met 

nodeloos dure en ingewikkelde ICT-oplossingen.

Binnen veel bedrijven wordt voor 80% standaardwerk verricht op computers: 

tekstverwerken, mailen, spreadsheet, powerpoint en internet. Als dit ook bij jouw 

onderneming het geval is schaf dan dure software af. Via allerhande online 

RSORVVLQJHQ�GLH�EHVFKLNEDDU�]LMQ�]RDOV�*RRJOH�$SSV�RI�2IÀFH�����NXQ�MH�JUDWLV�RI�

voor heel weinig geld eenvoudig bovenstaande taken uitvoeren. 

Voor mij is Google bijvoorbeeld een uitstekende oplossing. Ik draai er mijn mail 

(Gmail, kan trouwens ook gewoon met je eigen domeinnaam en het scheelt je 90% 

van je spam), mijn agenda (Google Calendar) en met behulp van Google Docs 

NDQ�LN�RQOLQH�JHZRRQ�GDW�GRHQ�ZDW�LN�HHUGHU�PHW�RIÀFH�DSSOLFDWLHV�PRHVW�GRHQ��

Het grote voordeel van alles online doen, is dat je er vanaf overal bij kunt. 

Daarnaast is een bijkomend voordeel dat deze oplossingen zoals ze dat noemen 

‘in the cloud’ zitten, ofwel op internet. Dit betekent dat je er overal bij kunt en 

enorm handig documenten kunt delen. In plaats van vele mailtjes die rond 

worden gestuurd met attachments is het delen van een document met collega’s 

voldoende dat iedereen erbij kan. Rondmailen van documenten is hierdoor 

overbodig geworden. Ook kun je eenvoudig met meerdere mensen aan een 

document werken. Ik hou zelf online mijn omzet bij via een spreadsheet in Google 

Docs en deel deze met m’n vader die mijn boeken doet. Op die manier kan hij altijd 

zien hoe het met mijn omzet staat, gewoon via het web.

Ook zo’n handige applicatie is Dropbox. Een naadloze backup van mijn Apple. 

Door middel van een abonnement en een applicatie die op mijn Apple draait, heb 

ik altijd een actuele backup van mijn computer online staan. Perfect en het kost je 

iets meer dan 100 euro per jaar. Klaar ben je.

En Wetransfer.com? Ook een juweel van een service. Tot 2 GB online versturen van 

zware bestanden. Ideaal.

Ik adviseer ieder bedrijf dat net als ik voor 80% de basic stuff doet op de computer, 

om alle kantoorsoftware en dure servers de deur uit te doen en alle standaard- 

kantoorfuncties op de pc via oplossingen in the cloud te doen.

En veiligheid? Hoe zit het daar dan mee? Ach, ik denk maar zo dat data en 
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informatie daar in de Cloud bij Google, Dropbox en anderen een stuk veiliger is dan 

op een gemiddelde server op een gemiddeld kantoor. Wat jij?

Les 11 | Offertes en contracten

,N�KHE�HHQ�HQRUPH�KHNHO�DDQ�VXSHU�JHVSHFLÀFHHUGH�RIIHUWHV�HQ�NULMJ�GDDU�RRN�

enorm het gevoel van dat iemand zich enorm loopt in te dekken. Zorg dat de klant 

je vertrouwt in wat je doet en wat je biedt en houd je offertes kort en krachtig. Als ik 

een talkshow voor iemand produceer, vertel ik diegene wat het turn-key kost, niet 

wat een camera of cameraman kost. Het voorkomt gesteggel over geld en houdt 

overeenkomsten enorm simpel.

Dat geldt helemaal voor contracten of overeenkomsten. Een goed contract past 

op een A4‘tje. Contracten met heel veel pagina’s zijn zinloos. Als alles goed gaat, 

ligt zo’n document in de kast en kijkt niemand ernaar om en als het fout gaat, krijg 

je discussie over ieder punt in het contract. Dan kun je er maar beter eentje hebben 

die op één A4‘tje past dan op 150 pagina’s. 

Daar komt bij dat in het geval van ellende vooral de externe partijen er veel geld 

aan verdienen. Dus niet doen, maak simplistische offertes en contracten, wat je 

adviseurs en juristen je ook zeggen.

Les 12 | Uurtarieven

Toen ik in 2004 voor mezelf begon was 100% van mijn handel strategisch advies 

op basis van uren schrijven. Er was een aantal bedrijven waar ik voor kon gaan 

werken, die ik echt graag als klant wilde hebben. Daarom kwam ik met een scherp 

(lees: laag) uurtarief, zodat ik in ieder geval binnen was. Dat lukte en na een tijdje 

was men zeer tevreden over wat ik ze bood ... maar helaas; even melden dat je je 

uurtarief verhoogt, is een lastige. 

Vandaag de dag ben ik niet meer zo vaak in adviestrajecten betrokken, maar word 

ik veel meer ingehuurd als presentator of dagvoorzitter. Voor dat soort opdrachten 

hanteer ik geen uurtarief meer, maar een stukprijs per project. Ook hier loop je weer 

tegen hetzelfde probleem aan; de stukprijs wil je in de loop der tijd aanpassen, 

maar iemand die je in 2010 als dagvoorzitter heeft ingehuurd voor een bepaalde 

prijs, wil dat het jaar erop weer.

Ik heb hierdoor geleerd om heel voorzichtig te zijn met lage tarieven, want je 

krijgt ze heel lastig later nog omhoog. Ben daarom niet te bang als het gaat 

om tariefstelling. Natuurlijk moet je het kunnen waarmaken en ook kunnen 

verantwoorden, maar als je dat kunt, hou je dan aan je eigen waarde. 
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Les 13 | Barteren

Barteren, jij doet iets en ik doe iets en we factureren niks, kan heel zinvol zijn. Zeker 

bij nieuwe initiatieven die het daglicht nog moeten gaan zien en waar geen omzet 

doorheen gaat, kan het handig zijn om door middel van barters een en ander voor 

elkaar te krijgen.Draaf echter niet door, want barteren heeft ook een nadeel: er 

vloeien geen euro’s en uiteindelijk is dat wel waar business over gaat.

Barteren kan, maar moet wel uitmonden in omzet. Vanaf dat moment moet het 

weer business as usual worden. Daarnaast is een nadeel van barteren dat je niet 

zoveel van de ander kan eisen, er wordt namelijk geen rekening gestuurd. 

Les 14 | Altijd onderhandelen

In het begin was het even wennen, maar op een gegeven moment leer je het 

vanzelf. Onderhandelen. Aangezien je als ondernemer echt met je eigen geld aan 

het werken bent, is onderhandelen altijd zinvol, altijd. 

Ik heb dat inmiddels geleerd en onderhandel met alles en iedereen. Je 

onderhandelt niet met een bank? Onzin! Door onderhandelen met een bank heb ik 

al eens met drie gesprekken 20.000 euro verdiend. Keihard. 

Onderhandelen met de Belastingdienst? Ja hoor, als het moet. En onderhandelen 

met de kaasboer? Al is het maar voor de lol! Op de enige echte markt werkt dat 

altijd perfect en is dat erg leuk om te doen. 

Geld is geld en ik ben ervan overtuigd dat je hier veel mee kunt verdienen. Kwestie 

van doen.

De slager adviseert niet 
om vegetarisch te worden, 
accountants adviseren 
uitgebreide jaarrapportages 
en verzekeraars adviseren jou 
om je te verzekeren. Advies 
LV�SHU�GHÀQLWLH�]R�JHNOHXUG�HQ�
afhankelijk als dat het maar 
zijn kan

Les 15 | Wij van WC eend

Wij van WC Eend adviseren WC Eend, ofwel: de rol van adviseurs en adviesbureaus.

Ik weet waar ik over praat, want ik runde zeven jaar lang een internetbureau en 

adviseerde uiteraard dure websites. En iemand die sloten verkoopt, adviseert altijd 

de beste sloten. De slager adviseert niet om vegetarisch te worden, accountants 
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adviseren uitgebreide jaarrapportages en verzekeraars adviseren jou om je te 

YHU]HNHUHQ��$GYLHV�LV�SHU�GHÀQLWLH�]R�JHNOHXUG�HQ�DIKDQNHOLMN�DOV�GDW�KHW�PDDU�]LMQ�NDQ�

Denk daar continu bij na als je als ondernemer groeit. Want hoe meer geld er in je 

bv’s omgaat des te meer je te maken krijgt met goed bedoelde adviseurs.

Doe zelf je basiskennis op en beslis zelf wat je wilt. Ga met die basis alleen in zee met 

adviseurs als je ze echt nodig hebt.

Mijn grootste bewijs is het regelen van pensioen. Al jaren liepen meerdere adviseurs en 

ook mijn vader me te pushen richting het regelen van een pensioen. Want dat hoort zo. 

Ik wil niet stoppen met 
werken en hoef dat ook niet. 
Ik leef mijn leven, inclusief 
ondernemen en dat blijf ik 
doen totdat ik dood ga. 
Dus de hele gedachte, het 
hele concept van pensioen 
vind ik onzin

En dat terwijl ik het zo’n onzin vind! Pensioen is gebaseerd op vroeger, waarbij je 

‘moest’ werken voor een baas en uiteindelijk gelukkig mocht worden op je 65ste, 

want dan mocht je stoppen met werken ...

Ik wil niet stoppen met werken en hoef dat ook niet. Ik leef mijn leven, inclusief 

ondernemen en dat blijf ik doen totdat ik dood ga. Dus de hele gedachte, het hele 

concept van pensioen vind ik onzin. Na jarenlange ‘strijd’ en zelfs een paar jaar 

durend alternatief van pensioen in eigen beheer heb ik nu mijn adviseurs als ook 

mijn vader overtuigd van de onzin.

Zoek je eigen koers, advies is altijd commercieel gekleurd en gebaseerd op 

eigenbelang. Niet erg hoor, mits degene daar eerlijk voor uit komt, maar niet altijd 

100% in jouw belang.

Les 16 | Kantoren

Natuurlijk heb je als retailer een winkelpand nodig en als timmerman een werkplaats 

om te timmeren. Maar kantoren zijn niet meer altijd nodig. Ik ken inmiddels een 

aantal bedrijven die miljoenen omzet draaien zonder dat ze een fysiek kantoor 

hebben. Communicatie gaat volledig via telefoon en internet, samenwerken gaat 

ook online en meetings die nodig zijn, vinden plaats in openbare ruimtes, of nieuwe 

formules als Seats2Meet (kijk maar eens op seats2meet.com). Denk daar over na als 

het gaat om je eigen bedrijf. Vraag je nog een keer af ‘waarom’, voordat je een 

kantoor huurt.

Maar als je dan toch een kantoor nodig hebt, richt hem dan in godsnaam een 

beetje gezellig in! Hoe is het mogelijk dat het gros van de kantooromgevingen, 

waar mensen 40, 50, 60 of nog meer uur per week actief, productief, energiek en 
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Systeemwanden, tl’s, lelijke 
verdorde planten en een 
NRIÀHPDFKLQH�PHW�YLH]H�
NRIÀH��,N�YLQG�GDW�]R�UDDU

creatief moeten zijn, er zo lelijk uitzien! Systeemwanden, tl’s, lelijke verdorde planten 

HQ�HHQ�NRIÀHPDFKLQH�PHW�YLH]H�NRIÀH��,N�YLQG�GDW�]R�UDDU��$OV�MH�DO�EHVFKLNWH�RYHU�

energie en creativiteit ben je die in dit soort omgevingen direct kwijt.

Kantooromgevingen hebben vandaag de dag een hele andere rol. Mensen 

kunnen overal werken, maar willen ook collega’s ontmoeten, klanten ontvangen, 

socializen, geconcentreerd aan een rapport werken zonder telefoons en andere 

communicatie en voor mijn part een power nap doen of ff tv kijken.

Als je de kans hebt, ga eens kijken bij een bedrijf als Microsoft op Schiphol of 

Vodafone in Amsterdam Sloterdijk. Twee bedrijven die bewijzen dat het anders 

NDQ��KHW�ZHUNHQ�DQQR�YDQGDDJ�WRW�EHGULMIVÀORVRÀH�KHEEHQ�JHPDDNW�HQ�HU�RRN�

nog eens resultaat mee behalen, lees: kosten omlaag, productiviteit omhoog en 

aantrekkingskracht als werkgever omhoog.

Het hoeft echt niet duurder te zijn en het levert zo veel op. Doen! Alsof je thuis onder 

een tl en systeemwand gaat zitten ... duhh ..

Les 17 | Van organisaties naar netwerken

Het organisatiemodel van vandaag is verouderd. Natuurlijk is er ruimte voor 

traditionele organisaties en dat zal ook wel zo blijven, maar door de moderne 

communicatietools en de dynamiek van vandaag de dag is het waanzinnig 

spannend om niet traditioneel naar organisatievormen te kijken. 

Misschien is het ook wel gebaseerd op mijn ervaring uit het verleden dat ik niet 

zomaar weer een traditioneel bedrijf op zal bouwen met veel vierkante meters en 

veel personeel, maar bovenal zal ik ook hier weer eerst de waarom vraag stellen. 

Waarom, net als bij het huren van een kantoor, kiezen voor zoals het gisteren was en 

niet gaan voor wat morgen mogelijk is?

Voor veel bedrijven gaat het in de kern om samenwerken, kennisdelen, projecten 

realiseren en klanten behandelen. Allemaal zaken waarvoor je vandaag de dag 

niet meer bij elkaar in een kantoor hoeft te zitten, toch? Voeg daar de technische 

hulpmiddelen aan toe die het mogelijk maken alles vanaf het internet te doen en je 

kunt zaken dus op een heel andere manier invullen. Een plek om samen te komen 

kan van enorme toegevoegde waarde zijn, daar moet je zeker aan denken, maar 

dat betekent niet per sé één werkplek per fte, tl-buizen en systeemplafonds op een 

industrieterrein. En een organisatie hoeft niet een structuur te zijn met een directeur 

en een groep medewerkers op de loonlijst.

Les 18 | Subsidies

Nederland stikt van de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies. Twee dingen 

hierover:

Internetcowboy_RonnyOvergoor_170x210.indd   54-55 1-4-2011   16:07:13



56     Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor     57

Schaf gewoon een hoop 
k..regels af en zorg voor een 
echt ondernemersklimaat en 
stimuleer dat in plaats van het 
creëren van zinloze subsidies 
onder het mom: we hebben 
het geld en het moet ergens 
heen

Om te beginnen word ik er zelf een beetje kriegelig van. Ik vind dat als je 

onderneemt, je dat zelf moet doen. Meeliften op subsidies hou ik niet zo van. Daar 

komt bij dat ik bij vele van de subsidiemogelijkheden denk: ‘Man, overheid, waar 

bemoei je je mee. Schaf gewoon een hoop k..regels af en zorg voor een echt 

ondernemersklimaat en stimuleer dat in plaats van het creëren van zinloze subsidies 

onder het mom: we hebben het geld en het moet ergens heen.’

Ten tweede voor diegenen die toch een regeling hebben gevonden waar ze 

gebruik van willen maken: schakel iemand in die de gelden binnen gaat harken. 

Iemand die dit soort processen kent, weet hoe de formaliteiten en vooral, de immer 

enorme hoeveelheid benodigde papierwinkel in zijn werk gaan.

Ook hier geldt: schoenmaker, hou je bij je leest. Ga ondernemen en word geen 

ambtenaar.

Hoe vind je dit soort partijen? Zoek eens op Google op ‘subsidieadviseurs’ of zo.  

Vast en zeker dat je wat vindt :-).

Les 19 | Twijfel bij partners en aandeelhouders

Als ondernemer neem je beslissingen aan de lopende band. Sommige beslissingen 

zijn goed, andere krijg je later spijt van. Ik heb in het verleden foute beslissingen 

genomen die te maken hadden met partners en aandeelhouders. Ik liet deals 

doorgaan, omdat ik heel graag wilde dat die deals door zouden gaan, maar 

waarvan ik me achteraf realiseerde dat ze geen goede deals waren. Ik ging 

samenwerken, sloot contracten en tekende aandeelhoudersovereenkomsten ook 

al twijfelde ik of ik wel met bepaalde partners of aandeelhouders het avontuur aan 

moest gaan. Maar ach, dat zou wel goed komen, want we willen allemaal zo graag.

Eerst lekker vrijen en elkaar 
leren kennen, voordat je 
trouwplannen maakt
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Maar dat kwam dus niet goed.

Ik heb geleerd om erg voorzichtig te zijn als het gaat om partners en 

aandeelhouders. Is er ook maar enige twijfel in je onderbuik, doe het dan niet, hoe 

graag je het ook wilt. Dit geldt overigens ook voor het aannemen van personeel. 

Nou ben ik daar sowieso al erg voorzichtig mee, maar bij twijfel niet doen.

Een logische gedachte in dit kader is trouwens: eerst lekker vrijen en elkaar leren 

kennen, voordat je trouwplannen maakt. Ik ben al jaren betrokken in een bedrijf 

als een van de drie belanghebbenden. Het is echter juridisch gewoon een project, 

waarbij facturen heen en weer worden gestuurd. 

Geen gedoe met notarissen, bv’s en jaarrekeningen. Zeker als een samenwerking 

onder de half miljoen tot een miljoen euro aan omzet gaat, is het heel goed te 

organiseren zonder een extra bv.

Kennis en communicatie

Les 20 | Presenteren is een vak

Het is mijn vak om presentaties te geven, ik doe het tientallen keren per jaar en ik 

ben er goed in. Dat klinkt nogal pedant, maar dat ben ik echt niet, hoor :-). Dat ik 

goed ben wordt gezegd door de mensen die in de zaal zitten en mij beoordelen en 

evalueren op al die congressen en evenementen.

Iedere ondernemer, ook al is presenteren niet diens vak, moet op zijn tijd 

presenteren. Of het nu voor een zaal met publiek is, voor je eigen mensen, of voor 

een klant. 

Zet nooit (!), maar dan ook 
nooit (!!!) veel tekst op een 
slide die het publiek in tien 
seconden leest en die jij dan 
in vijf minuten gaat oplezen ... 
nooit (!!!!!)
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Er is al veel over presenteren geschreven, er zijn vele boeken beschikbaar. Ik wil 

graag de kern van mijn ervaring, kennis en visie met jullie delen. Doe er je ding mee:

� Nee! Niet iedereen kan goed leren presenteren, ook al zeggen veel boekjes 

van wel. En waarschijnlijk weet je zelf best of je aanleg hebt of niet. Is dat 

compleet niet zo, vermijd dan ook presentaties, laat ze door anderen doen, 

laat beeld en geluid je verhaal doen of hou het in ieder geval kort!

� Het leuk vinden is niet het halve werk, maar het hele werk!

� Als je tien minuten tijd hebt voor een presentatie, zorg dan dat je hem 

in vijftien minuten kan en dat je er niet dertig minuten over moet doen, 

waardoor de gespreksleider of dagvoorzitter je af moet kappen op het eind! 

Ik doe vele congressen en dit komt zo enorm vaak voor.

� Natuurlijk wil je veel kwijt, maar haal een aantal van die aandachtspunten en 

onderwerpen er bruut uit. Focus op een enkele boodschap in plaats van er 

tien over de bühne proberen te brengen.

� Doe niet ‘zoals het hoort’, maar creëer je eigen stijl. Laat je niet gek maken 

door alle schoolse boeken die je vertellen dat je niet snel mag praten, 

maximaal 20 slides mag gebruiken, stil moet staan en nog meer van die onzin. 

Ikzelf gebruik vreselijk veel slides (soms 250 in 30 minuten), vloek regelmatig uit 

puur enthousiasme, beweeg continu, loop door het beeld en praat enorm 

snel en veel ... en krijg prachtige cijfers van het publiek!

� Daar is-ie weer, passie is the magic!

� Presenteren is optreden. Boei je publiek, de inhoud is secundair.

� Zet nooit (!), maar dan ook nooit (!!!) veel tekst op een slide die het publiek in 

tien seconden leest en die jij dan in vijf minuten gaat oplezen ... nooit (!!!!!).

� Gebruik geen ‘clip art’ plaatjes, ofwel: maak mooie slides om naar te 

kijken. Simpele oplossing hiervoor? Koop een Mac en ga werken met het 

programma Keynote!

Echt, je gaat niet failliet als je 
niet aan social media doet, 
maar je mist wel erg veel. En 
als ondernemer zou ik daar 
van balen

� Als je niet grappig bent, maak dan geen grappen. Als je het wel bent, 

gebruik het, want het werkt!

� Belangrijkste trend voor het komende jaar? Presenteren zonder slides. Moeilijk 

maar een prachtuitdaging, omdat het dan nog maar om één ding gaat en 

dat is jouw verhaal.

Les 21 | Social media

Nog steeds ontmoet ik veel ondernemers die sceptisch naar het fenomeen social 

media kijken: ‘Niks voor mij, daar heb ik toch niks aan, kost alleen maar tijd.’ Die visie 

is jammer voor jou. Echt, je gaat niet failliet als je niet aan social media doet, maar 

je mist wel erg veel. En als ondernemer zou ik daar van balen.

Ik geef jaarlijks veel presentaties aan ondernemers over social media en wat je 

er wel en niet mee kunt doen en het laatste wat ik op dat soort sessies probeer is 
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om iedereen ervan te overtuigen het ook te gaan inzetten, dat werkt niet en al 

helemaal niet bij onze technologiepessimisten (zie de les over deze mensen).

Wat ik wel vaak doe is ze enthousiast vertellen hoe ik social media als ondernemer 

gebruik. Natuurlijk ben ik wel iemand die perfect in deze wereld past, de wereld van 

media, communicatie, marketing en internet. Maar ook voor andere ondernemers 

in andere branches liggen er absoluut kansen om social media op een relevante 

manier in te zetten.

Dus ook voor jullie lezers van dit boek een aantal redenen waarom ik het in ieder 

geval gebruik, doe er je voordeel mee:

Netwerk

Om te beginnen is het principe van social media: netwerken. That’s what it’s all 

about. Je zoekt contact met iemand die marketing doet bij Unilever, de directeur 

van een grote tv-producent, een fotograaf of iemand met connecties bij de 

JHPHHQWH�$PVWHUGDP"�(HQ�RI�WZHH�FOLFNV�HQ�MH�]LW�RS�]LMQ�RI�KDDU�SURÀHOSDJLQD��(HQ�

klik verder en de connectie is gelegd. Of die connectie zich daarna succesvol door 

ontwikkelt tot echt contact is aan jezelf. 

Platformen als LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter zijn ideaal als netwerktools 

vanwege het simpele feit dat iedereen die ondernemend actief is erop te vinden is. 

Bereik

Voordat social media een vlucht had genomen, hadden de media het alleenrecht 

over bereik. Als je een duidelijke zakelijke doelgroep wilde bereiken, dan zat er niks 

anders op om te zorgen dat je aandacht kreeg op BNR nieuwsradio, RTL-Z of een 

vakblad. En als je iets aan natuurliefhebbers wilde verkopen dan adverteerde je in 

het magazine Grasduinen. 

Maar vandaag de dag zijn wij allemaal media geworden en is dat niet meer 

het alleenrecht van de uitgevers. Sterker nog, weet je wie de grootste media 

ondernemingen op dit moment zijn? Dat zijn Google, YouTube, Facebook en Twitter. 

En waaruit bestaat hun media, hun content? Maken zij dat zelf? Nope, dat maken 

wij. Wij zijn ook media geworden en wij kunnen zelf onze kanalen gaan inrichten. 

Media, de tools om het te maken en de kanalen om het te publiceren zijn zo 

gedemocratiseerd dat het voor iedereen mogelijk is het allemaal zelf te doen. Je 

bent als ondernemer in staat om je eigen bereik op te bouwen binnen social media 

platforms zoals LinkedIn, Facebook, Hyves, You Tube of Twitter.

Je moet wel zorgen dat je interessant bent, maar dat is in de echte wereld ook 

zo. Voor mij betekent het op dit moment dat ik duizenden professionals direct kan 

bereiken via de eerder genoemde platforms. Een bericht via Twitter, of een update 

op LinkedIn, het is in een paar seconden gebeurd en kost niks. Alleen tijd.

Op Blue Shots TV (blueshots.tv) maken we een programma Goudhaantjes, waarbij 

jong ondernemend talent in de studio vragen worden gesteld over leven, werk en 

carrière. De werving van onze gasten regel ik puur op basis van mijn bereik binnen 

social media. Eén tweet en een eenvoudige update op Facebook en LinkedIn en ik 

heb binnen tien minuten de keuze uit meer dan tien Goudhaantjes die graag willen 

komen. Geen redactie of advertentie in een vakblad. Nee, allemaal bereik dat ik 

zelf heb geregeld.
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Bereik opbouwen is een 
belangrijke drijfveer en 
levert mogelijkheden om 
de verschillende kanalen in 
te zetten voor marketing en 
vooral ook voor handel

Handel

Bereik heeft simpelweg commerciële waarde, dat kan iedere uitgever je uitleggen, en 

daarom begrijp ik ook nooit zo goed dat mensen zeer selectief mensen toelaten tot 

bijvoorbeeld hun LinkedIn netwerk. Da’s hetzelfde als een uitgever die ‘zeer selectief’ 

abonnees toelaat ... of een tv-programma dat zeer selectief kijkers toelaat ...

Ik laat (buiten vage types en overduidelijke commerciële onzin) iedereen toe tot 

mijn netwerk, het vergroot namelijk direct mijn bereik. Want als ik straks dit boek af 

heb en ik wil het promoten, dan wil ik dit kunnen doen naar een zo groot mogelijke 

groep, toch?

Ik doe meerdere workshops per jaar op bijvoorbeeld het gebied van social media 

en mijn cursisten werf ik eenvoudig via Twitter en LinkedIn. Handel.

Bereik opbouwen is een belangrijke drijfveer en levert mogelijkheden om de 

verschillende kanalen in te zetten voor marketing en vooral ook voor handel. 

Dit is wel een spel met eigen regels, dus oefen hier goed mee. Foute platte verkoop 

werkt hier niet. Wat is foute platte verkoop in mijn ogen? Da’s mij iets willen verkopen 

dat ik niet wil, dit zes keer in mijn gezicht lopen schreeuwen en nadat ik het voor de 

zesde keer heb afgewezen het een zevende keer doen, da’s foute platte verkoop. 

En mind you, hoe vaak dat in de echte wereld nog het procédé is. Maar forget it, 

old school verkoop-technieken doen het erg slecht binnen social media.

Informatie

De juiste informatie online vinden, is niet altijd even handig. Google vindt 

honderdduizenden pagina’s, reissites vinden 12.000 hotelletjes in Londen en zoek 

je een goed internetbureau dan zijn er meerdere sites die je honderden bureaus 

presenteren. 

6RFLDO�PHGLD�LV�KLHUYRRU�HHQ�XLWVWHNHQG�ÀOWHU��7RHQ�LN�QDDU�)UDQNIXUW�PRHVW�YRRU�HHQ�

presentatie en snel een hotelletje in een bepaalde buurt zocht, was een tweet 

voldoende om binnen een minuut een passend hotel aangeboden te krijgen van 

iemand uit mijn netwerk. Je online sociale netwerk weet enorm veel en kan prima 

worden ingezet als bron voor informatie. Voor mij iets dat ik wekelijks vruchtbaar inzet.

O ja, onthoud ook hier; tis geven en nemen. Dus geef ook antwoorden op vragen 

van anderen en bied jouw kennis en ervaring aan als het zo uitkomt.

Aardige mensen

Ten slotte vind ik het positieve en hulpvaardige van online sociale netwerken 

helemaal top. Toen ik voor anderhalf uur ff een werkplek zocht met lekkere 
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NRIÀH�LQ�$PVWHUGDP�HQ�GLW�WZLWWHUGH��KDG�LN�ELQQHQ�YLMI�PLQXWHQ�GH�NHX]H�XLW�WLHQ�

werkplekken. Een van de mensen die reageerde meldde trots dat ze een Jura 

NRIÀHPDFKLQH�KDGGHQ�RS�NDQWRRU��GXV�GLH�ZRQQHQ�����(Q�WRHQ�LN�ODQJV�GH�V����HHQ�

keer met panne stond te wachten op de ANWB vroeg iemand me via Twitter of hij 

NRIÀH�PRHVW�NRPHQ�EUHQJHQ�HQ�QRJ�LHWV�DQGHUV�NRQ�GRHQ�

Is social media voor iedereen geschikt?

Nee.

Maar als je beschikt over een duidelijke vakexpertise, je hebt passie, vindt het 

leuk om te communiceren, hanteert niet een tactiek van foute platte verkoop en 

creëert dingen die het waard zijn om te delen? Dan wel. 

Sterker nog, als je je hierin herkent, dan ben je waarschijnlijk al actief ;). Herken je je 

er niet zo in en vind je het lastig? Begin dan eens met het ‘passief’ gebruiken van 

social media. Besef je dat een kleine minderheid actief publiceert binnen social 

media, het gros consumeert alleen de informatie die er wordt gepubliceerd.

Een van de meest eenvoudige tips die ik altijd geef in dat kader is het installeren 

van een eenvoudig programmaatje dat Tweetdeck heet. Google het, download 

het en installeer het, het is gratis. Met dit programma kun je eenvoudig op basis van 

trefwoorden bijhouden wat er allemaal op een kanaal als Twitter wordt gezegd. 

Concreet? Ik hou alle tweets (twitterberichten) bij met het trefwoord ‘dagvoorzitter’ 

erin. Op deze manier heb ik al meerdere opdrachten geworven als dagvoorzitter. 

Eenvoudig en doeltreffend.

Les 22 | Corporate websites

Een aantal dingen over corporate websites. Om te beginnen het belang ervan. 

Voor veel bedrijven is de corporate website veel minder belangrijk dan dat ze zelf 

denken. Waarom? Omdat er geen kip langskomt. 

Relativeer het belang van een eigen website en focus je op plekken op internet 

waar je klanten of prospects wel zitten. Ik ontmoet nog veel ondernemers die erg 

belangrijk doen over hun eigen website met drie bezoekers per week, maar het 

vertikken om te kijken naar de 100 of 200 volgers die ze spontaan op hun Twitter- 

account hebben gekregen. Raar.

Het tweede dat in het verlengde ligt, zijn de investeringen in een eigen website. 

Mijn broek zakt soms af als ik de bedragen hoor die ondernemers spenderen aan 

een eigen website. Op basis van goed bedoelde adviezen van internetbureaus (ik 

weet het, heb me er zelf ook schuldig aan gemaakt :-)) worden complexe websites 

ontwikkeld voor teveel geld. En vandaag de dag kost het allemaal nog meer geld, 

want je moet ook een site hebben voor de mobiel en voor tablets en voor wat al 

niet meer zij. Wat dan te doen? 

Mijn broek zakt soms af als 
ik de bedragen hoor die 
ondernemers spenderen aan 
een eigen website
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Om te beginnen is er zo enorm veel gratis of voor weinig geld online te vinden. 

Meerdere eenvoudige hulpprogramma’s om sites in elkaar te zetten, met alle 

basisfuncties voor een standaardwebsite zijn online te vinden. Zoekfunctionaliteiten, 

nieuwsbrieffuncties, polls, nieuws, blogs, verzin het en het is er. 

Ikzelf gebruik met veel plezier Blogger. Via blogger.com maak je een eigen site in een 

paar kliks en alles zit er standaard in. En vind je het zelf allemaal net te ingewikkeld 

zoek dan via social media naar specialisten, vaak eenpitters, die je kunnen helpen. 

Naast Blogger zijn platformen als Wordpress of Jumbla ook zeer geschikt. Een 

bijkomend voordeel van dit soort platforms is bovendien dat ze voorop lopen in 

alle online ontwikkelingen en trends, dus doen ze het vaak erg goed in de Google 

resultaten en zullen ze ook goede oplossingen voor bijvoorbeeld mobiel bieden. 

Het kost misschien even tijd en een hoop uitzoeken via Google, maar als je je er een 

beetje in verdiept, is een eenvoudige website met een praatje en een plaatje in 

een avond gemaakt.

Dan nog het toverwoord syndicatie. Ofwel het delen van allerlei content op 

meerdere platformen. Wat bedoel ik hiermee? 

Mijn eigen site ronnieovergoor.com bestaat voor een groot gedeelte uit content 

die ik publiceer via sociale platforms. Al mijn tweets van Twitter, mijn updates van 

LinkedIn, mijn activiteiten op Facebook en de foto’s die ik maak op congressen 

en evenementen verschijnen automatisch op mijn eigen website. Daarmee is mijn 

website altijd actueel zonder dat ik daar extra handelingen voor hoef te verrichten.

1DWXXUOLMN�]LMQ�HU�VSHFLÀHNH�EHKRHIWHQ�YDQ�EHGULMYHQ�GLH�VSHFLÀHNH�ZHERSORVVLQJHQ�

vereisen, maar bestaat je website uit het standaard ‘plaatje praatje’ met 

standaard-functies, dan ben ik van mening dat je daar weinig tot geen budget aan 

moet spenderen. Ruil dat maar in voor tijd besteden aan social media en zorg dat 

je daar actief bent!

Les 23 | Mobiel

‘Mijn mensen kunnen nog heel goed werken met hun ouwe telefoon, die 

zogenaamde smartphones zijn nergens voor nodig, zijn hartstikke duur en mijn mensen 

gaan er alleen maar dingen mee doen die niks opleveren voor mij als werkgever.’

Een van de vele misvattingen van ondernemers als het gaat om nieuwe technologie. 

Feit is namelijk dat een werknemer met een smartphone je gewoon extra werkdagen 

geeft, zonder dat-ie er extra salaris voor vraagt. Logisch, omdat de smartphone 

langzamerhand niets minder is dan een laptopje op zakformaat. Dus dat rapportje 

nog even beoordelen, die mail nog ff beantwoorden, het kan overal en altijd. En het 

leuke van die telefoons is dat zodra je hem hebt, je hem ook gaat gebruiken. 

Dus als je nog vastzit aan die oude vertrouwde mobiel waar je zo lekker mee 

kunt bellen en sms-en? Eruit met dat ding. De keuze welke smartphone is een 

persoonlijke. Technisch maakt het allemaal niet zoveel uit, alles praat vandaag de 

dag vrij makkelijk met elkaar. Dus of het nu de BlackBerry is, waar ikzelf toevallig fan 

van ben, of een iPhone, Windows Phone of Android mobiel, het maakt niet uit. 

Voor ontwikkelaars van software en apps is dit overigens een ander verhaal. Voor 

hen is het de komende jaren nog lastig om dingen te maken die het op alle mobiele 

apparaten goed doen.

Bedenk in dit kader ook dat er een nieuwe generatie is opgestaan, inmiddels 

twintigers, die dergelijke tools als volstrekt normaal beschouwen, dus ook al hik 
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je er zelf misschien nog tegen aan, meer en meer collega’s, werknemers en 

klanten zullen je inhalen en voordeel halen uit het feit dat ze altijd informatie en 

communicatie in de broekzak hebben zitten.

Sommigen vrezen enorme stress, omdat ze altijd mail ontvangen bijvoorbeeld. Maar 

net als bij de tv die je uit kunt zetten, kun je dat ook doen bij je telefoon. Ikzelf vind het 

tijdens een zomervakantie wel relaxed geen mail te ontvangen, dus zet ik deze functie 

simpelweg uit op mijn telefoon. Iemand anders doet dat misschien niet. Aan jou.

Les 24 | Het gebruik van e-mail

Als ik naar de jongere generatie kijk, zie ik hoezeer e-mail er niet meer bijhoort. 

Alles gaat via directe communicatie zoals msn en bestanden worden via diezelfde 

kanalen verstuurd, of als ze erg groot zijn via sites als wetransfer.com.

Daarnaast zie ik bij veel bedrijven hoezeer e-mail eigenlijk enorm is vervuild. 80% 

van de mailtjes zijn ofwel een soort van smsjes (‘zie ik je straks nog?’, ‘waar is die 

meeting?’enzovoort), of hebben te maken met bestanden (‘weet jij waar dat 

document te vinden is?’). Nog erger is het rondsturen van bestanden. Hetzelfde 

document in tien verschillende mailboxen, het zoeken naar de juiste versie, ellende. 

E-mail hoeft misschien niet volledig te worden afgeschaft, maar zorg dat je het

nuttig gebruikt. Rondsturen van bestanden is volstrekt overbodig als je bent 

overgestapt naar een omgeving als Google Apps. Alle documenten staan op 

internet, je bepaalt wie ze mag zien en/of wijzigen en zodra je een wijziging 

aanbrengt, worden anderen er automatisch van op de hoogte gesteld. Klaar is Kees.

En zorg daarnaast dat een kanaal als MSN niet wordt verboden, maar verplicht 

wordt gesteld als real time communicatiekanaal. Of kijk naar een Yammer 

Traditioneel e-mailverkeer kan 
in een kennis- en informatie-
intensieve organisatie 
met minstens 75% worden 
teruggebracht

oplossing, een soort van Twitter, maar dan afgesloten, waardoor de communicatie 

alleen tussen jou en je medewerkers en collega’s plaatsvindt.

Traditioneel e-mailverkeer kan in een kennis- en informatie-intensieve organisatie 

met minstens 75% worden teruggebracht.

Les 25 | Managementboeken

Ik lees niet zoveel business boeken. Vaak zijn ze te dik, te theoretisch, hebben ze 

teveel kleine lettertjes en heb ik heel vaak het idee dat ik er uiteindelijk niet echt iets 

van opsteek.

Maar heb je nou net als ik erg weinig geduld en ben je net zo snel verveeld, maar 

wil je toch wat kennis halen uit al die managementliteratuur, doe dan het volgende:

Kijk naar de managementboekentoplijsten en dan met name naar de titels, de 
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voorkant en de achterkant van het boek. Want vaak zeggen de titels en de teksten 

op voor- en achterkant eigenlijk al waar het boek in essentie over gaat. 

Sommige boeken zijn voor mij wel echt het lezen waard, maar aan de hand van 

titel en/of beschrijving op voor- en achterkant kom je toch al veel te weten over de 

kern van wat het boek je wil vertellen. Een selectie van een paar van mijn toppers:

Ambitie - Annemarie van Gaal

Uiteraard beginnen we met het ondernemersboek van 2010, Ambitie, van Annemarie 

van Gaal. De titel zegt al in de kern waar het over gaat bij ondernemen, ambitie.

Dit boek moet je echt ff lezen, als uitzondering. Omdat het echt heel erg interessant 

is om kennis te maken met Annemarie’s persoonlijke verhaal en omdat ze het 

voorwoord van dit boek heeft geschreven ;-). Deal?

The purple cow - Seth Godin

De beschrijving van deze bestseller op bol.com:

‘You’re either a Purple Cow or you’re not. You’re either remarkable or invisible. 

Make your choice. What do Apple, Starbucks, Dyson and Pret a Manger have 

in common? How do they achieve spectacular growth, leaving behind former 

tried-and-true brands to gasp their last? The old checklist of P’s used by marketers - 

Pricing, Promotion, Publicity - aren’t working anymore. The golden age of advertising 

is over. It’s time to add a new P - the Purple Cow. Purple Cow describes something 

SKHQRPHQDO��VRPHWKLQJ�FRXQWHULQWXLWLYH�DQG�H[FLWLQJ�DQG�ÁDW�RXW�XQEHOLHYDEOH��

In his new bestseller, Seth Godin urges you to put a Purple Cow into everything you 

build, and everything you do, to create something truly noticeable. It’s a manifesto 

for anyone who wants to help create products and services that are worth 

PDUNHWLQJ�LQ�WKH�ÀUVW�SODFH�·

Ofwel, je loopt langs een weiland en er staan allemaal koeien. Eentje is er paars. 

Welke valt op? Vertaal dat naar de marketing van je diensten.

De blauwe oceaan - W.Chan Kim en Renee Mauborgne

Van de achterkant van het boek:

‘De auteurs beargumenteren dat concurrentiestrijd alleen nog maar leidt tot 

een bloederige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten voor een 

alsmaar krimpende winstmarge. Zij pleiten voor creatie of ontdekking van nieuwe, 

onontgonnen marktgebieden: blauwe oceanen. Deze vorm van waarde innovatie 

kan een voorsprong van meer dan tien jaar op de concurrentie inhouden.’

Connect - Menno Lanting

Van de achterkant van het boek:

‘LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves: miljoenen mensen zijn virtueel 

met elkaar verbonden. We leven in een open en onbegrensde wereld van 

samenwerking, creativiteit en communicatie. De macht over de markt verschuift 

van bedrijven naar deze sociale netwerken. Bedrijven verliezen de binding met 

klant en medewerker. Binnen deze organisaties moet dan ook een omslag gaan 

plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek 

en verbonden. Connect! is een welgemeende aansporing. Want het is tijd om te 

handelen, en wel nu.’
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De superpromoter - Rijn Vogelaar

Over de kracht van enthousiasme.

De achterkant: 

¶'H�VXSHUSURPRWHU�LV�GH�SHUVRQLÀFDWLH�YDQ�GH�NUDFKW�YDQ�HQWKRXVLDVPH��

Superpromoters doen aanbevelingen of worden door anderen gekopieerd. Het 

aanstekelijk enthousiasme van de superpromoter is voor bedrijven van levensbelang 

omdat het zorgt voor aanwas van nieuwe klanten en omzetgroei. Bovendien zijn ze 

ideale co-creators en motiveren ze het personeel. In het ultieme gevecht met zijn 

alter ego, de anti-promoter, bepaalt hij de reputatie van bedrijven.’

Zo zie je; alleen al door het lezen van deze les heb je weer wat opgestoken 

van deze bestseller-auteurs. Natuurlijk is het voor veel mensen enorm zinvol en 

inspirerend om managementboeken in zijn geheel te lezen, maar ik ben er vaak te 

ongeduldig voor.

Vandaar ook dat dit boek van mij niet te lang is. Jos Burgers vertelde me dat ooit; 

‘Ondernemers lezen niet, maak lekkere dunne boekjes’. Uiteraard zei hij dat met 

een knipoog, maar er zit een kern van waarheid in.

Een ander prima alternatief trouwens, als je vooral geïnteresseerd bent in 

internationale businessboeken is een site als getabstract.com waar je voor een 

paar honderd dollar toegang krijgt tot duizenden samenvattingen. Ideaal voor 

ongeduldige types als ik!

Er is geen grotere kick dan 
een idee om te zetten in 
actie. Doe dit vaak en snel

Les 26 | Ideeën versus doen

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik stik van de ideeën. Ik loop al jaren te 

zoeken naar een systeem om maar geen idee te missen of te vergeten. Ideeën 

alleen zijn echter waardeloos. Spannend wordt het pas als een idee na een paar 

dagen nog steeds cool is en je moet gaan nadenken hoe je er wat mee kunt doen. 

Want doen is waar het om gaat, alsook de timing waarmee je dat doet en de 

partners waarmee.

Er is geen grotere kick dan een idee om te zetten in actie. Doe dit vaak en snel. 

Ideeën alleen zijn waardeloos, snel omzetten in actie en klein uitproberen, is het niks, 

pech, op naar de volgende!

Les 27 | Denk andersom

Een Japanner loopt door New York en vraagt aan een New Yorker: ‘Weet jij de 

naam van dit blok?’ De New Yorker zegt: ‘Huh? Wij hebben geen namen voor 

blokken, dit is de 16de straat, dat daar de 17de en dit is het blok ertussen. De blokken 
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In Japan opereert een arts 
die van mening is dat het zijn 
werk is om mensen gezond te 
houden. Dus zolang je gezond 
blijft, betaal je de arts, da’s 
zijn werk

zijn de naamloze gebieden tussen de straten.’ De Japanner blijft verward achter.

Een New Yorker loopt in Japan en vraagt aan een Japanner: ‘Hoi, weet jij de naam 

van deze straat?’ De Japanner zegt: ‘Huh? Wij hebben geen namen voor straten, dit 

is blok 16, dat blok 17 en dit is de straat ertussen. De straten zijn de naamloze gebieden 

tussen de blokken.’ De New Yorker is verward. ‘Maar ik zie huisnummers en die zijn heel 

onlogisch verdeeld over de huizen’, zegt de New Yorker. ‘Nee hoor,’ zegt de Japanner, 

’die zijn heel logisch genummerd, namelijk in de volgorde dat ze zijn gebouwd ...’

In Japan opereert een arts die van mening is dat het zijn werk is om mensen gezond 

te houden. Dus zolang je gezond blijft, betaal je de arts, da’s zijn werk. Zodra je ziek 

wordt, hoef je niks te betalen, want dan doet de arts zijn werk niet goed ...

In Europese en Amerikaanse beats begint het tellen op de 1, dus 1(!), 2, 3, 4. In 

Afrikaanse beats eindigt men op de 1, dus 2, 3, 4, 1(!).

De moraal van deze verhalen?

Wat voor een briljante ideeën je ook hoort of hebt, realiseer je dat het 

tegenovergestelde ook waar zou kunnen zijn.

Deze verhalen zijn afkomstig uit een presentatie van Derek Sivers. Zoek via Google 

op ‘derek sivers weird or just different’ en je vindt deze briljante video.

Derek is het schoolvoorbeeld van ‘out of the box denken’, een prachtvent en ik 

mocht hem zelf interviewen. Zoek maar op Blue Shots TV op de naam Derek Sivers 

en je vindt ook die video. Perfect inspiratiemateriaal!

Les 28 | Google it!

Aangezien internet en alles wat daarbij hoort zoals social media mijn domein is, 

word ik vaak benaderd met vragen zoals: ‘Maar hoe moet ik nou twitteren?’ of ‘Wat 

kan ik doen met social media?’ Wat ik dan altijd zeg is: ‘Ga naar huis, doe je tv uit, 

ga achter je laptop zitten en ga naar Google. Type dan ‘hoe moet ik nou twitteren’ 

of ‘wat kan ik doen met social media’ in en de rest wijst zich vanzelf.’

Er is geen excuus meer voor 
onwetendheid en alle, maar 
dan ook alle informatie is 
beschikbaar
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Er is geen excuus meer voor onwetendheid en alle, maar dan ook alle informatie is 

beschikbaar. 

Google is vandaag de dag zo slim geworden. Dus als je iets wilt weten dan zoek je 

het op en binnen vijf minuten vind je het antwoord.

Denk in dat kader ook eens aan YouTube, niet voor niks de tweede zoekmachine 

wereldwijd achter Google. 

En wat meer en meer de ideale zoekmachines zijn, zijn de sociale platforms. 

Niet voor niks dat men tegenwoordig naast Search Engine Optimization (het 

optimaliseren van je site voor goede resultaten in Google) praat over Social 

Media Optimization (hoe zorg ik ervoor dat mijn bedrijf goed naar voren komt in 

social media). Logisch, gezien de grote drukte op dergelijke platforms. Je zult ook 

meer en meer e-commerce ontwikkelingen zien op social mediaplatforms. Social 

shopping is enorm in opkomst. Logische ontwikkeling, want kom je dan in een online 

schoenenwinkel, dan zie je niet alleen de schoenen, maar ook de voorkeuren van 

alle mensen uit je netwerk.

(Q�NLMN�WRW�VORW�RRN�HHQV�QDDU�ZHEVLWHV�DOV�)OLFNU�RI�6OLGHVKDUH�QHW��2S�ÁLFNU�FRP�VWDDQ�

miljoenen foto’s en er komen er duizenden per minuut bij. Vaak in hoge resolutie en 

vaak ook legaal te gebruiken. Iedereen die er foto’s opzet, bepaalt zelf of iemand 

anders ze mag gebruiken en vaak mag dat. Dus zoek je een foto over een bepaald 

WKHPD�RI�RQGHUZHUS"�*D�QDDU�ÁLFNU�FRP��

En ook een bezoekje waard als je ondernemer bent: slideshare.net. 

Honderdduizenden PowerPoint presentaties over allerlei onderwerpen, voor 

iedereen beschikbaar. Helemaal als je geïnteresseerd bent in zaken als internet en 

social media is Slideshare een absolute goudmijn!

Les 29 | Idolen en inspiratiebronnen

Iedere ondernemer heeft ze. Mensen die je inspireren, ondernemers die als 

voorbeeld gelden voor jou. Wat zou het gaaf zijn als je eens van gedachten zou 

kunnen wisselen met zo iemand, maar ja ....

Maar ja, niks! Gewoon benaderen. Iedereen is benaderbaar, zeker vandaag de 

GDJ��*URWH�NDQV�GDW�GHJHQH�HHQ�SURÀHO�KHHIW�RS�/LQNHG,Q��)DFHERRN�RI�HHQ�DQGHU�

platform en anders ga je op zoek naar iemands e-mailadres. Het is hetzelfde als bij 

je zoektocht naar dat ideale lid van de Raad van Commissarissen waar ik het elders 

in dit boek over heb, in principe is iedereen benaderbaar.

 

Tip: Je zoekt iemand, maar zijn e-mailadres is niet te vinden? Ga naar de site van zijn 

bedrijf en check de e-mailconventie, ofwel; hoe zien hun e-mailadressen eruit? Even 

door de site heen struinen en je vindt vast ergens een adres van de pr-afdeling of 

iets dergelijks en dan weet je hun conventie: 

� voornaam@bedrijfsnaam.nl of

� voornaam.achternaam@bedrijfsnaam.nl of

� voorletterachternaam@bedrijfsnaam.nl of

� voorletter.achternaam@bedrijfsnaam.nl. 

Op die manier weet je meteen het e-mailadres van de persoon die je zoekt. 

Sowieso is het e-mailadres in 90% van de gevallen een van de bovenstaande 

conventies, dus als je contact zoekt met iemand, stuur dan gewoon de mail naar 

bovenstaande drie adressen en je weet dat je degene bereikt.

Je zult verbaasd staan hoe makkelijk mensen benaderbaar zijn, uiteraard wel met 

een zinnig verhaal en iets van een winwin ... maar dat is aan jou om te verzinnen.
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Les 30 | Public relations

Ooit bestond het doen van pr uit het versturen van veel faxen naar redacties van 

kranten, radio, tv en bladen. Die tijd is veranderd. Pr is echter wel nog steeds van 

groot belang; als je het goed doet, is het reclame zonder dat je ervoor betaalt. Een 

paar regels die ik hanteer als het gaat om m’n eigen ‘pr’;

Nieuws

Is datgene waar je mee komt nieuwswaardig? Da’s toch het eerste waar redacties 

op zullen letten. Teveel ondernemers sturen persberichten, waaruit vooral naar 

voren komt hoe belangrijk of goed ze zelf zijn en wat hun commerciële propositie is. 

Redacties prikken daar eenvoudig doorheen. Nieuwswaarde zit bijvoorbeeld in het 

noemen van maatschappelijk of branchebelang. Of appelleren aan een innovatie 

in jouw industrie. Dus denk over je eigen nieuwsfeit heen en plaats het in een 

bredere, nieuwswaardige context.

Breng het objectief

Een persbericht moet geen reclameboodschap zijn. Ons product is het beste 

en andere overtreffende, subjectieve waarnemingen horen niet in een dergelijk 

bericht. Maak een bericht met feiten.

Ken de pers

Anonieme redacties zijn niet zo interessant. Mensen die er werken wel. Zorg dat je 

de persmensen leert kennen. Via congressen, evenementen, of door contact met 

ze op te bouwen, los van je persmomenten. Op het moment dat je ze leert kennen, 

stijgt ook de gunfactor als je eens een bericht de pers in wilt hebben.

Ook hier komt trouwens weer social media om de hoek kijken. Journalisten zitten 

allemaal op Twitter, LinkedIn en Facebook, dus prima direct te benaderen. En volg 

ze ook op kanalen als Twitter. Waarom? Voorbeeldje:

Ik volg Louis Hoeks, redacteur van het business katern van het FD, een voor mij 

interessant umfeld, op Twitter. Op een dag plaatste hij een tweet dat hij op zoek 

was naar ondernemers die tegenslag hebben gekend en daarvan hebben geleerd. 

Nou, daar kan ik over meepraten, dus een tweet terug was snel gedaan. Een week 

later stond er een artikel over mij paginagroot in het FD. Had ik Louis niet gevolgd op 

Twitter, had ik het gemist. Simpel.

Je boodschap

Journalisten zullen altijd jouw persverhaal gaan interpreteren en er een eigen verhaal 

van maken. Vaak resulteert dat in een artikel in de pers, waarvan je denkt: ‘Hmm, da’s 

meer het verhaal dat de journalist ervan wilde maken, dan dat het mijn verhaal is.’

Zodra je de pers gaat opzoeken met een persbericht, zorg dan van tevoren welke 

boodschap (en die past in één volzin) je kwijt wilt. En komt het tot een interview voor 

een artikel in de media, zorg dan dat je jouw boodschap erin hamert.

Makkelijk te distribueren

Een eenvoudige regel, maar zorg dat een persbericht makkelijk digitaal te 

distribueren is. Zet de tekst als platte tekst in een mail, of liever nog, door middel van 

een link gewoon op internet. Zorg voor bijpassend beeldmateriaal en zet dat ook 

in meerdere formaten (web/print) online. Stuur geen mails met attachments met 

IRUPDWHQ�GLH�PRJHOLMN�SUREOHPHQ�RSOHYHUHQ�RS�SF·V�YDQ�MRXUQDOLVWHQ�RI�ÀUHZDOOV�
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Je eigen pr-kanaal

En zoals wel vaker in dit boek wederom het belang van social media. Ik heb 

duizenden professionals die me volgen op kanalen als Twitter, Facebook, Hyves of 

LinkedIn waaronder ook alle journalisten in voor mij interessante media. 

Dus als ik interessant nieuws heb dat ik kwijt wil, heb ik mijn eigen kanaal dat ik daar 

goed voor in kan zetten. Een goeie positie binnen sociale netwerken maakt je meer 

en meer onafhankelijk van traditionele media. 

Je vormt langzamerhand je eigen mediakanaal.

Les 31 | Liegen

7RHQ�LN�QRJ�MRQJ�ZDV��GXKK����������ÁDSWH�LN�HU�DOOHV�XLW��%HZXVW��0LVVFKLHQ�QRJ�ZHO�HHQ�

beetje meegegeven door de theatertijd op de academie was ik erg expressief en 

open tijdens het zakendoen. Ik vond dat dat moest. Idealist die ik toch een beetje 

ben, heb ik altijd geloofd in eerlijk zakendoen, dus waarom zou je niet eerlijk zijn en 

alles zeggen. Dat deed ik dus ook maar. 

Totdat ik merkte dat het toch niet altijd even handig was. Er waren momenten 

tijdens onderhandelingen, tijdens het pitchen bij potentiële opdrachtgevers, of 

tijdens gesprekken met personeel dat ik achteraf dacht: ‘damn, niet handig.’ 

Ik zat hier vaak best mee, want het was toch een soort van ‘believe’ waarlangs ik 

opereerde.

Mijn gemoedsrust kwam toen ik een gulden middenweg vond, namelijk: niet liegen, 

maar ook niet per se alles zeggen. Vooral die laatste is een lesje voor me geweest. 

Niet per se alles zeggen. 

Nog steeds heb ik er moeite mee en speel ik het liefst volledig open kaart. Maar de 

ervaring heeft me geleerd dat dat niet altijd oplevert wat je wilt en sterker nog, dat 

het niet altijd de beste benadering is naar anderen. Soms kan het tactisch, relationeel, 

of commercieel beter zijn niet alles te zeggen. En da’s wat anders dan liegen.

Les 32 | Je propositie

Veel ondernemers lopen soms naar buiten toe wat warrig te communiceren over 

hun propositie. Beetje van dit en een beetje van dat. En we doen ook nog zus en als 

het moet ook nog een beetje van zo.

Explainer DC hebben we altijd gelabeld als ‘high end’ internetbureau. Advies en 

creatie voor grote opdrachtgevers, dat deden we. Echter, daarnaast deden we 

heel veel ‘low end’ werk. Hosting, kleine websites en ander doorlopende, minder 

sexy, business. Daar hebben we naar buiten toe echter nooit iets mee gedaan, om 

onduidelijkheid te voorkomen. 

De les die we hebben geleerd lijkt een beetje op de les hiervoor: je moet niet liegen, 

maar hoeft niet alles te zeggen. 

Als bedrijf doe je altijd verschillende dingen. Natuurlijk moet daar focus en een 

strategie achter zitten, maar wees gerust en probeer niet alle activiteiten in je 

boodschap naar buiten te proppen. Je image naar buiten moet helder zijn en 

eenduidig, maar dat je daarnaast nog een aantal andere dingen doet die lekker 

omzet opleveren en zorgen voor continuïteit hoef je niet in je corporate brochure te 

zetten.
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Je image naar buiten moet 
helder zijn en eenduidig, maar 
dat je daarnaast nog een 
aantal andere dingen doet 
die lekker omzet opleveren 
en zorgen voor continuïteit 
hoef je niet in je corporate 
brochure te zetten

Les 33 | Idealisme

Sinds ik met werken begon begin jaren ’90 van de vorige eeuw, wilde ik al iets 

met Afrika doen. Dit komt vooral door mijn oom Joop, die al sinds de jaren ‘60 als 

missionaris in Ghana zit. Eens in de zoveel tijd kwam hij in Nederland en bracht dan 

cadeautjes en verhalen mee. Vanaf dat ik kind was, wist ik dat er zoiets als Afrika was.

Vanaf dat ik met mijn carrière startte, wilde ik iets met Afrika doen. Ik geloof heilig in 

de combinatie van idealisme en commercie, maar wist niet goed hoe ik die vorm 

moest geven. 
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Eind vorige eeuw, in de tijd dat het allemaal niet op kon met ons internetbureau in 

Amsterdam, zat ik met Stef op een groot congres waar een Amerikaanse internet- 

RQGHUQHPHU�WURWV�HHQ�3RZHU3RLQW�VOLGH�OLHW�]LHQ�PHW�¶DOO�KLV�RIÀFHV�DURXQG�WKH�ZRUOG·��

Ik zag er wat raars aan en toen ik nog eens goed keek, zag ik dat-ie het continent 

Afrika op de wereldkaart had weggepoetst, het was zee geworden! Waarschijnlijk 

vond-ie het er niet stoer uitzien, zo’n leeg continent zonder bolletjes van kantoren ...

Ik keek opzij naar Stef en wist ik het ineens, ik zei: ‘We gaan een internetbureau 

starten in Ghana.’

Door dit te doen konden we lokale professionals een baan bieden, kregen ze salaris 

en hadden ze zaken in eigen hand. Zo gezegd zo gedaan en in 2001 openden 

ZH�RIÀFLHHO�([SODLQHU�'&�*KDQD��(HQ�SDDU�MDDU�ODWHU�JLQJHQ�KHW�PHW�RQV�NDQWRRU�

in Amsterdam snel bergafwaarts en hebben we Ghana overgedragen aan het 

management aldaar, zodat ze zelfstandig door konden. Explainer DC Ghana draait 

op het moment van dit schrijven nog steeds en is een van de bekendere internet- 

bureaus in Ghana.

Ik keek opzij naar Stef en wist 
het ineens, ik zei: ‘We gaan 
een internetbureau starten in 
Ghana’

Ik ben niet helemaal blij hoe alles is verlopen als ik terugkijk, had vele dingen anders 

willen doen, maar ik had het voor geen goud willen missen. Voor alle werknemers in 

Amsterdam was het een avontuur waarmee we ons enorm onderscheidden, vele 

mensen zijn ook in Ghana geweest en een aantal zelfs gebleven. 

Eplainer DC nam stelling door dit te doen en bood een alternatief naast ontwikkelings-

hulp, iets waar ik geen voorstander van ben. Ik geloof in evenwaardige samenwerking 

en het economisch principe van het bieden van toegevoegde waarde.

Ieder jaar met kerst zien we het weer gebeuren. Bedrijven gaan dingen doen 

met goede doelen, ondersteunen projecten in Afrika en maken dat kenbaar 

aan hun relaties als een soort statement dat ze goed bezig zijn. Dit mag wat mij 

betreft nog wel wat dieper worden uitgewerkt. Idealisme en commercie samen 

zijn een prachtig spanningsveld en zou wel eens een krachtige combinatie voor 

de toekomst van het bedrijfsleven kunnen zijn. Want alleen maar omzet, winst en 

shareholders value is niet meer van deze tijd.

Daarnaast is er meer en meer behoefte bij bedrijven aan inhoud en een verhaal, 

producten en diensten zijn immers meer en meer commodity geworden. Niet voor 

niks dat merken als Ben & Jerries, Apple, Virgin en Innocent zo onderscheidend 

en uniek zijn, ze zijn ‘echt’ en hebben een verhaal (en charismatische leiders en 

oprichters!).

Waar ook kansen liggen, is de omarming van kunst en cultuur door ondernemers. 

Kunst en cultuur komt meer en meer onder vuur te liggen als het gaat om 

overheidssubsidie, maar biedt wel vaak uniciteit, inspiratie en andere schoonheid. 

Prachtig materiaal dat heel goed in een huwelijk past met een bedrijf met een 

commerciële propositie.
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Geïnspireerd door onze 
commissaris de heer Wiegel 
hebben we toen de ‘nacht 
van Heutink en Overgoor’ 
ingevoerd

Ik weet dat sommige mensen gruwelen van het combineren van idealisme en 

commercie, maar ik geloof dat beide integer moeten gebeuren en samen een 

uitstekend spanningsveld vormen voor iets moois. Sterker nog: ik geloof dat deze 

samenwerkingsvorm de vorm is voor de toekomst.

Er is van ons Ghanese avontuur in 2001 een documentaire gemaakt. Hij staat 

nog op mijn website. Ik schaam me wel een beetje over de zelfverzekerdheid en 

arrogantie van de twee internetdirecteuren met de grote bek, maar het geeft aan 

de andere kant wel een prachtig beeld van de Cowboy tijd ;). 

Als je een half uurtje over hebt: 

www.ronnieovergoor.com/2007/01/uit-de-oude-doos-explainer-dc-ghana.html

Les 34| De nacht van Heutink en Overgoor

Stef Heutink, mijn zakenpartner bij Explainer DC, en ik zaten jarenlang in een 

rollercoaster. Het hebben van een internetbedrijf in die eerste hypeperiode eind 

vorige eeuw was een heftig avontuur. Wat we op een gegeven moment merkten, 

was dat we te belangrijke beslissingen te overhaast namen.

Geïnspireerd door onze commissaris de heer Wiegel hebben we toen de ‘nacht 

van Heutink en Overgoor’ ingevoerd. Bij iedere keuze die van groot belang was 

voor ons en het bedrijf (aandeelhouder issues, belangrijke beslissingen aangaande 

klanten, of keuzes met betrekking tot medewerkers, enzovoort) maakten we de 

keuze pas na ‘de nacht van Heutink en Overgoor’. Dit gaf ons de tijd er nog over na 

WH�GHQNHQ��WH�UHÁHFWHUHQ��HU�PHW�LHPDQG�RYHU�WH�SUDWHQ�HQ�KHW�EHODQJULMNVWH��HU�HHQ�

nachtje over te slapen.

Nog steeds hanteer ik ‘de nacht van Heutink en Overgoor’ vandaag de dag. 

Weliswaar zonder Heutink, maar het principe blijft hetzelfde en waardevol voor 

iedere ondernemer.

Les 35 | De computer

Een erg instrumenteel lesje, maar wel eentje die je enorm veel tijd gaat besparen.

Hoe vaak zie ik nog ondernemers, die toch veel tijd achter de computer spenderen, 

klungelen op het toetsenbord en met de muis, man man toch. Bijvoorbeeld bij 

het invullen van een formulier op een site per invulveld je muis zoeken, de cursor 

bewegen naar het volgende veld en klikken in het volgende veld .... in plaats van 

gewoon op de tabtoets klikken. Of met muis en cursor bewegen om een bestand te 

bewaren, terwijl ctr-s genoeg is.
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Het maakt niet uit dat je 
slechts een kleine onder-
neming hebt om een RvC in 
te richten. Juist als je nog klein 
bent, kan het heel nuttig zijn

En zo zijn er honderden combinaties die het computerwerk zoveel eenvoudiger 

maken! Google eens op ‘handige toetsencombinaties’ en wedden dat je meerdere 

sites vindt, waar je in een paar minuten handige tips vandaan haalt? 

Scheelt je echt veel tijd!

Les 36 | Van CRM naar VRM

CRM, customer relationship management. Ieder bedrijf loopt er mee te stoeien. Een 

up-to-date klantenbestand met de juiste contactgegevens is hartstikke moeilijk en 

veel bedrijven besteden veel geld aan systemen die dit moeten verzorgen. 

De trend op dit moment wordt door meerdere experts ook wel VRM genoemd, 

ofwel vendor relationship management. Niet meer het bedrijf dat aan CRM doet, 

maar de klant die aan VRM doet. Ofwel, de klant bepaalt aan wie hij zijn data, zijn 

SURÀHO��EHNHQG�PDDNW��(Q�ZDW�]LMQ�GH�SOHNNHQ�ZDDU�DO�GH]H�SURÀHOHQ�]LFK�EHYLQGHQ"�

Juist, op platformen als Facebook of LinkedIn. Daar bevinden zich alle klanten en 

dat niet alleen: ze zorgen er allemaal voor dat de informatie actueel is. Iets wat in 

de oude CRM-systemen nooit goed lukte. 

Dus het CRM-systeem van de toekomst? Social mediaplatformen. Eén verschil: jij 

EHQW�QLHW�PHHU�GH�HLJHQDDU�YDQ�GH�SURÀHOHQ��GDW�]LMQ�GH�NODQWHQ�]HOI�HQ�]LM�EHSDOHQ�

of jij gebruik kunt maken van hun informatie en data.
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Mensen

Les 36 | Een Raad van Commissarissen

Met Explainer DC kregen we het min of meer toevallig voor elkaar een zware Raad 

van Commissarissen samen te stellen. Cees van Steijn (interimbestuurder), Luc Beijer 

�ÀQDQFLHHO�GLUHFWHXU�YDQ�$PVWHUGDP�5$,���0DULXV�-RQNKDUW��WRHQPDOLJ�SUHVLGHQW�

directeur van NOB Holding) en last but not least de heer Hans Wiegel als onze 

president-commissaris.

Het mes sneed aan twee kanten; de commissarissen vonden het belangrijk om 

te weten wat er allemaal in de internetwereld gebeurde en kregen dankzij deze 

adviesrol een inside view en wij konden leunen op kennis, jarenlange ervaring en 

een enorm netwerk. 

Zo konden we via deze heren bij heel veel klanten op directieniveau naar binnen voor 

een kennismakingsgesprek. Oké, vanaf dat moment moest je het gewoon zelf doen, 

maar je was wel binnen. En toen het enorm slecht ging met Explainer DC en we zware 

onderhandelingen moesten voeren met de bank was het zeer welkom om Cees, Luc, 

Marius en Hans erbij te hebben aan de onderhandelingstafel, kan ik je zeggen.

Het maakt niet uit dat je slechts een kleine onderneming hebt om een RvC in te 

richten. Juist als je nog klein bent, kan het heel nuttig zijn. Denk aan jouw branche 

en jouw business en zoek contact met absolute autoriteiten en ‘zware’ mannen en 

vrouwen uit jouw branche. Voor hen is het vaak leuk om ervaring, kennis en netwerk 

te delen en voor jou is het een verrijking. 
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De gunfactor gaat met 
stappen omhoog als iemand 
volledig vanuit passie 
opereert
 
Denk hierin echt groot; als telefonie je ding is, vraag topman KPN, als interieur design 

je business is, vraag Jan de Bouvrie en als je in de mode zit vraag je Viktor en/of Rolf. 

Hoe? Googlen, LinkedInnen, netwerken en mailen. Iedereen is bereikbaar.

Uiteraard moet je een spannend verhaal hebben, er moet iets in zitten waardoor dit 

soort mensen zeggen: ‘verrek, die gasten wil ik wel volgen, daar heb ik zelf ook wat 

aan, al is het maar een dosis inspiratie, ik gun het ze’.

Zorg dat je elkaar, zeg zes keer per jaar, ontmoet, bereid je er goed op voor (cijfers 

op orde, vragen op een rij die je wilt stellen en je luisterend oor op ‘aan’) en maak 

het leuk met een borrel of hapje eten erna. 

Maak duidelijke prijsafspraken en bedenk hoe belangrijker en arrivé iemand is hoe 

minder hij of zij het om het geld zal doen. De heer Wiegel vroeg echt geen toptarief, 

want hij kreeg er ook veel voor terug en leerde veel over de wondere wereld die 

internet heet.

De naam maakt trouwens niet uit, of je het nou Raad van Commissarissen noemt, of 

Raad van Advies, whatever. Het gaat erom dat je intensief gebruik wilt maken van 

de ervaring, de kennis en de ervaring van de lieden die erin zitten.

Het kan overigens ook raadzaam zijn een RvC in te richten met andersoortige types. 

Wat bedoel ik hier mee? 

Ik kom wel eens ondernemers tegen van mijn leeftijd (45 jaar, oud dus ;)) of nog 

ouder die zich bezig houden met de nieuwe wereld van internet, mobiel, tablets en 

apps. Kortom, nieuwe technologieën en nieuwe vormen van communicatie, in veel 

hedendaagse bedrijven een belangrijke tak van sport en vaak dicht hangend aan 

de core business.

Als ik dan naar de RvC van dergelijke ondernemingen kijk zie ik vaak, omdat het 

zo hoort, een wijze mannen/vrouwenraad van nog oudere mensen als zijzelf ... met 

nog minder verstand van zaken ... Een voorbeeld is een grote onderneming uit de 

media waar ik recentelijk mee in contact kwam. De directie was zich zeer bewust 

dat ze aan de vooravond stonden van een complete transitie, ze realiseerden zich 

dat alles wat hun business was digitaal, interactief en on demand aan het worden 

was, Maar ze leunden op een RvC die totaal niet capabel was voor de job, zij 

hadden geen idee wat er in de mediawereld van vandaag speelde.

In dergelijke gevallen adviseer ik om eens met hele andere adviseurs te werken in 

een dergelijke raad. Jonge mensen, teeners, twintigers, die precies weten hoe het 

eraan toegaat in de nieuwe wereld. Misschien niet voor hun netwerk en zeker niet 

voor hun werkervaring, maar wel degelijk voor de kennis en hun frisse blik kan het 

erg raadzaam zijn om aan dit soort lieden eens een stuk advies te vragen.

Internetcowboy_RonnyOvergoor_170x210.indd   94-95 1-4-2011   16:07:15



96     Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor Ondernemerslessen van een InternetCowboy - Ronnie Overgoor     97

Les 37 | Passie, passie en passie

Ik ben nu 45 jaar en sinds een paar jaar weet ik pas echt wat ik gaaf vind om te 

doen en handel ik daar ook na. En dat maakt het leven een stuk eenvoudiger 

en leuker. Sommigen weten dit al precies als ze kind zijn en volgen hun droom 

vanaf dat moment. In veel andere gevallen is die duidelijke focus nog niet direct 

aanwezig, zo ook bij mij. Ik had geen rechtlijnig plan vanaf mijn kindertijd waar mijn 

passie lag. Maar je moet er wel naar op zoek.

Zoek naar waar je passie ligt en ga daar achteraan. Het is een erg lastige, want 

vanaf onze kleuterschooltijd worden we constructief door het onderwijssysteem in 

een keurslijf gegoten, waar je alles behalve op zoek gaat naar waar je passie ligt.

Maar aangezien we dat hele systeem jammer genoeg niet van vandaag op 

morgen zullen kunnen veranderen, zul je dat zelf (weer) op moeten pakken. Hoe je 

dat doet, komen tot je echte passie, daar zijn meerdere manieren voor, zoals een 

stuk coaching wat ikzelf heb gedaan. En een andere belangrijke factor bij mij was 

ook gewoon tijd en levenservaring.

Maar als je er echt achter bent gekomen, merk je dat met passie alles, lees: alles, zo 

veel prettiger werkt. Het verkoopt beter, het is leuker, je wordt er minder moe van, 

sterker nog, het geeft enorme energie en het inspireert anderen. Iedereen merkt 

het aan je als je met je passie bezig bent en ook al pak je dan op andere fronten 

soms wat zaken minder goed aan; de passie is herkenbaar en te zien en daarom 

heb je aantrekkingskracht en krijg je deals gedaan! De gunfactor gaat met stappen 

omhoog als iemand volledig vanuit passie opereert.

Let wel, passie is iets anders dan talent. En het spreekt voor zich dat als talent 

otbreekt alleen passie wel mager is. Denk maar aan de vele talentenjachten op 

tv, veel kandidaten dansen of zingen met enorme passie, maar zonder talent is het 

dolkomisch, maar niet echt kansrijk, eerder gênant.

Les 38 | Open naar personeel

We hebben in onze Explainer jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan met 

personeel. Zoals ik al zei hadden we op een gegeven moment meer dan 80 mensen 

in dienst, 73 fte’s om precies te zijn.

Wat ons, toen het zo enorm slecht ging, enorm heeft geholpen is om zeer open 

te zijn naar de mensen. Door ze deelgenoot te maken van waar jij mee bezig 

bent en hoezeer je probeert zaken goed te laten verlopen, creëer je een enorme 

betrokkenheid. Natuurlijk werkt dit niet voor alle soorten bedrijven. Maar in ons 

geval; een jonge club met opgeleide jonge mensen is er geen enkele reden 

om een beetje de directeur uit te hangen, de deur dicht te doen en vanuit de 

boardroom dingen te verzinnen.

Eerlijk zijn over de bedrijfsvoering, open kaart spelen over problemen, het heeft ons 

als directie altijd erg veel credits opgeleverd onder onze mensen.

Les 39 | Technologiepessimisten

Technologiepessimisten zijn mensen die een enorme negatieve kijk hebben op 

alles dat te maken heeft met moderne media, zoals tablets, smartphones, internet 
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en social media. Technologiepessimisten herken je vrij snel. Gooi alleen maar even 

het onderwerp social media op en ze maken zich direct kenbaar. Vol boosheid en 

opwinding vertellen ze wat een onzin dat allemaal is, dat je er niks aan hebt, hoe 

belachelijk het is en dat ze er niks mee doen. En daarbovenop razen ze dan nog ff 

door met een paar illustratieve voorbeelden uit hun omgeving die dat bewijzen. 

Op feestjes en partijen zijn dat de momenten dat ik stil in een hoekje ga zitten en 

hoop dat ze er niet achterkomen wat ik allemaal doe, laat staan dat ze om m’n 

mening gaan vragen, want zodra ze dat doen heb ik binnen een paar minuten 

een aanvaring met deze mensen. Ik kom ze best veel tegen, deze pessimisten, en 

denk dan vaak: ‘Ach, wat maakt mij dat uit’, maar zodra ik dan hoor dat iemand 

ondernemer is, dan denk ik: ‘hè, wat jammer.’ 

Want een ondernemer vandaag de dag met technologiepessimisme, da’s een 

lastige. Technologie is er niet alleen, het is de drijvende kracht op dit moment achter 

zoveel innovaties en de motor achter het zakendoen en communicatie.

Je moet voor de grap eens terugkijken wat er in korte tijd is veranderd als het gaat 

over hoe we omgaan met technologie en nieuwe vormen van communicatie. 

YouTube bestond eind 2004 nog niet eens, Twitter sinds 2006. De mobiel was 

goudkleurig, er stond Nokia op en het had een monochroom scherm. 

Gooi vooroordelen overboord 
en maak kennis met de 
voordelen

En nu? Nu heeft iedereen een smartphone, is video’s kijken op internet 

doodnormaal en zitten we tv te kijken met een tablet naast ons in de bank. Als je 

mensen vraagt of hun manier van omgaan met media en nieuwe technologieën 

de laatste vijf jaar is veranderd, zegt iedereen ja, en niet zo’n klein beetje. 

Is het dan niet logisch dat bedrijven dat ook eens moeten gaan doen? Technologie 

en nieuwe media is niet eng en ook niet bedreigend. Het verandert wel veel, heel 

veel, inclusief bestaande businessmodellen. 

Herken je dit pessimisme, probeer daar dan vanaf te komen. Gooi vooroordelen 

overboord en maak kennis met de voordelen.

Les 40 | Netwerken

Na ruim zeven jaren directeur te zijn geweest van een internetbureau met veel 

bemoeienis en geld van anderen stond ik er vanaf 2004 echt alleen voor. Voor mijn 

gevoel begon het echte ondernemerschap toen pas. En dat was best een eng 

gevoel. 

Jarenlang was ik binnen een bureaustructuur in een directeursrol druk geweest met 

altijd mensen om me heen, maar nu stond ik ineens buiten in mijn eentje. 

Ook al had ik het moment van ‘multimiljonair op papier’ beleefd, uiteindelijk kwam 

ik zonder geld uit het internetavontuur, maar wel met een enorme brok ervaring en 

... een enorm netwerk. Een netwerk dat ik sinds 2004 actief ben gaan uitbreiden. 

Want wat is een netwerk belangrijk. Al mijn handel komt er vandaan, namelijk.
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Vandaar ook mijn opwinding 
als ik ondernemers spreek die 
social media niks vinden

Ik ben geen type die op netwerkbijeenkomsten proactief op anderen afstapt 

om eens lekker te gaan netwerken, maar wat dat betreft, heb ik mazzel. Op 

negen van de tien bijeenkomsten ben ik spreker of dagvoorzitter en word ik vaak 

aangesproken. Daarnaast gebruik ik social media zeer actief. Vandaar ook mijn 

opwinding als ik ondernemers spreek die social media niks vinden. Want de kern van 

sociale media IS netwerken.

Netwerken is geven en nemen, twee voorbeelden in dat kader:

Ik sprak al eerder van de heer Wiegel. Op een gegeven moment in de 

hoogtijdagen van Explainer DC had ik een brief geschreven aan Joop van den 

Ende. De inhoud was kritisch en ging over de manier waarop hij omging met de 

website musicals.nl. In die tijd was dat ronduit slecht. Het had overduidelijk geen 

prioriteit bij zijn organisatie en in mijn brief trok ik een parallel naar zijn passie voor 

zijn vak, musicals, en de passie die ik had voor mijn vak, internet. Ik schreef hem dat 

als hij zo omging met musicals als met zijn site hij een groot probleem zou hebben. 

De brief was commercieel bedoeld uiteraard en had als doel om aan tafel te 

komen bij hem om te pitchen met ons bureau. Dit was overigens een strategie die 

Stef en ik vaker hanteerden en erg goed werkte. Op diezelfde manier haalden we 

bijvoorbeeld ook het toenmalige VendexKBB binnen, die we op weg hielpen op het 

toen nog prille e-commerce pad.

(QÀQ��WRHQ�LN�GH�EULHI�DI�KDG��NZDP�WRHYDOOLJ�GH�KHHU�:LHJHO�ELM�RQV�RS�EH]RHN�HQ�

ik liet hem de brief lezen, waarop hij zei: ‘Die brief ga jij niet versturen’. ‘Huhh?’, 

was mijn reactie. Wiegel: ‘Ik neem die brief voor je mee, want ik zie de heer van 

den Ende over twee dagen en dan zal ik eens kijken of we een afspraak kunnen 

regelen’.

Het gevolg? Drie weken later gingen Stef en ik met de heer Wiegel op bezoek bij 

Joop van den Ende. De presentatie die ik daar deed ging meer dan goed en Joop 

van den Ende was bereid om me tijdens het bezoek de business waar het mij om te 

doen was, te geven. En met dit laatste was de heer Wiegel weer blij, want als ik een 

slechte performance had gegeven, was dat slecht geweest voor de netwerkrelatie 

tussen Hans Wiegel en Joop van den Ende.’

Zo werkt netwerken, geven en nemen en het daardoor waarde geven.

Het tweede voorbeeld met betrekking tot het principe van geven en nemen: 

toen ik student was, vond ik het zo cool als belangrijke ondernemers met je wilden 

praten. Ik doe dat zelf nu ook; als studenten me mailen voor een gesprekje, of een 

onderzoek of een interview maak ik altijd tijd voor ze. 

Geven en nemen.

Les 41 | De gunfactor

Business is gunnen. Je kunt je zaken nog zo goed op orde hebben, maar als het je 

niet wordt gegund, is het vechten tegen de bierkaai. Ikzelf merk vaak dat vooral het 

‘passie’ aspect een positieve bijdrage levert aan het gunnen aspect. Als je twee 

ondernemers ontmoet en de ene praat vol passie over wat hij/zij doet, dan gun je het 
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diegene. En daarnaast is het handig als je gewoon een aardig mens bent. Nou heb je 

dat natuurlijk maar ten dele zelf in de hand, maar besef je heel goed dat persoonlijke, 

schijnbaar onzakelijke, elementen enorm kunnen bijdragen aan de gunfactor. 

Geen obligate ‘relatie management’ shit gaan doen die je niet meent, maar echt 

zijn in je relatie naar klanten en prospects levert je de meest hoge gunfactor op.

Les 42 | Missie en focus

Ik heb per dag vele ideeën en als je geen focus hebt ‘doe je maar wat’. Na een 

personal coachingtraject dat ik in 2009 volgde is die focus aangebracht in 2010 op 

basis van wat ik ‘mijn missie’ noem. Een missie die verder gaat dan ‘ik ben de beste 

timmerman’ (want wat moet je met zo’n missie als je je handen verliest ...) of ‘ik wil 

zoveel geld verdienen’. Nee, een missie staat voor wat jou drijft in je leven, dat gaat 

over werk en privé heen en staat voor jou ‘zijn’ hier op deze aardkloot. Als je die 

basis kan vinden, heb je focus en kun je keuzes maken. Keuzes welke dingen je wel 

en niet doet.

De missie van mij heb ik als volgt geformuleerd: inspireren en enthousiasme creëren 

en stimuleren door interactie en communicatie met en tussen mensen waarbij 

authenticiteit en verbinding centraal staan.

Een mond vol, maar dat is wat mij drijft, of het nu is in mijn rol als echtgenoot of vader, 

of in mijn rol als ondernemer, dagvoorzitter, presentator, of schrijver van dit boek.

Voor mij was het zeer waardevol een dergelijke ontwikkeling te doorlopen. Alles wat 

nu aan me voorbijkomt, leg ik naast mijn ‘missie’ waarbij ik kijk of het daadwerkelijk 

wat toevoegt. Soms voegt iets commercieel veel toe, maar weinig aan de missie, 

Nee, een missie staat voor 
wat jou drijft in je leven, dat 
gaat over werk en privé heen 
en staat voor jou ‘zijn’ hier op 
deze aardkloot

soms is het andersom. Maar het zijn bewuste keuzes die ik nu kan maken en geen 

toevallige ontwikkelingen meer.

Laatst zat ik in een presentatie van Remco Claassen, een van de bekende 

managementgurus van Nederland. Ook hij gaf het belang aan van het hebben van 

een echte missie en vertaalde dat ook van een persoon naar een bedrijf. Belangrijk 

hierbij was dat hij duidelijk maakte dat een pay-off (‘sense and simplicity’ kreeg het 

zwaar te verduren in zijn presentatie) wat anders is dan een bedrijf dat doordrongen 

is van een echte missie en dat ook over kan dragen naar haar mensen.

Les 43 | Gaaf, goed en geld

Als ondernemer kijk ik altijd naar een zo perfect mogelijke combinatie tussen de drie 

elementen Gaaf, Goed en Geld.

Gaaf staat voor wat je gaaf vindt om te doen. Waar gaat je staart van kwispelen, 
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Doen wat je gaaf vindt, wat 
je ook nog eens goed kunt 
en waar je omzet mee kunt 
draaien

zeg maar. Waar word je heel blij van. Goed staat voor waar je talent zit, waar ben 

je heel goed in. En Geld staat voor waar de markt om vraagt. Ofwel: kun je geld 

verdienen met de activiteiten die je doet.

Vaak zie je bij goedverdienende loonslaven, toppers binnen het bedrijfsleven 

dat de ‘Goed’ en de ‘Geld’ factoren perfect zijn ingevuld, maar dat het ‘Gaaf’ 

element ontbreekt. Die vullen ze dan vaak in in de avonden en de weekenden. 

Door iets heel anders te doen. Bij kunstenaars zie je weer vaak dat ‘Gaaf’ en ‘Goed’ 

perfect is ingevuld, maar dat de ‘Geld’ factor niet echt lekker werkt.

Het mooiste en meest optimale is het als je alledrie kunt combineren. Dan ben je 

een geluksvogel zoals ik. Doen wat je gaaf vindt, wat je ook nog eens goed kunt en 

waar je omzet mee kunt draaien.

Les 44 | De waarde van kennis en ervaring

Ken je dat? Je hebt veel kennis over een bepaald onderwerp. En er is een mooi 

bedrijf, dat misschien wel een gave klant van je kan worden, die die kennis en 

ervaring mist. En dan gaan ze je benaderen en uitnodigen voor gesprekken, om 

eens kennis te maken. Herkenbaar?

Voor mij wel en dat is best lastig om mee om te gaan. Want datgene dat jouw 

¶NDSLWDDO·�LV��ZRUGW�JHQRWHQ�RQGHU�HHQ�YULMEOLMYHQG�HQ�JUDWLV�NRSMH�NRIÀH��,N�KHE�

geleerd hier inmiddels heel direct en assertief over te zijn. 

1DWXXUOLMN�NRP�LN�JUDDJ�ODQJV�YRRU�HHQ�NRS�NRIÀH��]HNHU�DOV�KHW�HHQ�LQWHUHVVDQWH�

SURVSHFW�LV��0DDU�QD�KHW�NHQQLVPDNLQJVNRSMH�NRIÀH�JDDW�GH�NORN�DDQ�HQ�GH�WLNNHU�

lopen als men nog meer interesse heeft. We leven in een kenniseconomie en kennis 

is geld waard. Ben niet bang om hier eerlijk over te communiceren, het toont direct 

je professionaliteit en je vertrouwen in de waarde van je eigen kennis aan.

Les 45 | Personal branding

Voor mij als dagvoorzitter en presentator staat het natuurlijk buiten kijf, maar voor 

iedere ondernemer geldt: alles wat je kunt zien aan jou en wat te maken heeft met 

je uitstraling is personal branding. 

Dus de auto waarin je rijdt, zegt veel over je. Als beginnend consultant met te hoge 

uurtarieven voor de deur van de klant parkeren met je nieuwe Jaguar zou ik niet 

doen. Als je Moskovic heet is het echter de verwachting. Met een oud barrel moet 

hij niet aankomen. 
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En heb je echt schijt aan 
kleding en kleur haar? Best, 
maar besef dan dat dat 
ook een vorm van personal 
branding is
 
Zeggen dat je advies geeft op het gebied van social media, maar tegelijkertijd 

beschikken over drie followers op Twitter en twee tweets hebben geplaatst in 2010 

komt niet geloofwaardig over. En een bedrijf hebben dat iets met groene energie 

doet en dan rondrijden in mijn Mercedes s320 is ook geen slim plan :-).

Kleding is ook een onderschat fenomeen. Er is geen goed of fout, maar ga er 

bewust mee om en speel ermee. Ikzelf probeer altijd goed in de groep te passen, 

maar door een detail er net uit te springen. Dat past bij mijn rol als presentator of 

moderator. Niet al te vervreemdend, maar wel net anders. Zo heb ik prachtige Floris 

van Bommel hoogglans zwarte smoking schoenen die ik regelmatig draag onder 

een spijkerbroek en draag ik op corporate events als enige geen stropdas, wel een 

goed handgemaakt pak van Oger. Net ff anders.

Is persoonlijk voorkomen voor jou echt van belang? Laat je dan eens doorlichten 

door iemand die daar verstand van heeft. Heel eenvoudig bijvoorbeeld kan zo 

iemand je zeggen welke kleuren je niet moet dragen, je kan het maar weten.

En heb je echt schijt aan kleding en kleur haar? Best, maar besef dan dat dat ook 

een vorm van personal branding is. Ik vind het helemaal niet erg, als iemand met 

enorme weirde kleren en paars haar rondloopt, maar als het een accountant is, zal 

ik, denk ik, eerder vragen naar de reden dan bij een top creatief.

Les 46 | Maak geen vijanden

Ik heb een aantal werkgevers gehad in het begin van mijn carrière en daarna 

heb ik als baas en eigenaar van Explainer DC veel personeel gehad. Ik ben bij 

werkgevers weggegaan, omdat ik het niet met ze eens was over het gevoerde 

beleid en ik heb als werkgever mensen moeten ontslaan. Daarnaast heb ik intensief 

gewerkt met klanten en ook daar botst het soms. Spanning en onenigheden zijn 

me niet vreemd. Toch ben ik er trots op dat ik, met uitzondering van een enkele 

persoon, met iedereen uit mijn zakelijk verleden nog contact heb of kan hebben 

mocht dat nodig zijn. Ik heb geen vijanden en dat is van enorme waarde voor het o 

zo belangrijke netwerken. 

Er zijn sectoren en branches waar dat anders ligt en het verschilt ook per persoon. 

0DDU�LN]HOI�EHQ�JHOXNNLJ�QLHW�LHPDQG�YDQ�KHW�FRQÁLFWPRGHO�HQ�SUREHHU�PHW�

iedereen een zakelijk goede relatie te houden. Je weet nooit wanneer en in welke 

hoedanigheid je iemand weer tegenkomt of nodig hebt. 

Cut the crap. Ik wil handel 
doen met jou en wel hierom 
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Dit is mijn gewin en dit is jouw 
gewin. Doen? Punt. Niet 
doen? Ook punt

Les 47 | Cut the crap

Mensen kunnen commercieel heel moeilijk doen. Om de hete brei heen draaien, 

ingewikkelde gesprekken voeren waarbinnen ieders bedoelingen vaag blijven of 

maanden durende pitch-trajecten doorlopen.

Cut the crap. Ik wil handel doen met jou en wel hierom. Dit is mijn gewin en dit is uw 

gewin. Doen? Punt. Niet doen? Ook punt.

Kort door de bocht heet dit ook wel en zakelijk gezien hou ik daar enorm van. 

Scheelt tijd, moeite en energie. 

Life’s too short om moeilijk te doen.

Les 48 | Vrouwen

Ik geef het maar toe, ik ben geen ‘man-man’, geen pure rauwe macho. Ik heb 

eigenlijk best moeite met de echte kerels. De mannen die samen zweten bij het 

squashen en daarbij heel veel geluid maken, die de auto’s naast elkaar zetten om 

]H�DOV�ÀJXXUOLMNH�SHQLVVHQ�WH�YHUJHOLMNHQ��GLH�QRRLW�KXLOHQ�HQ�GLH�HPRWLHV�HQ�KHW�HUPHH�

omgaan volledig nutteloos en onbegrijpelijk vinden. Call me a mietje :-).

Geef mij maar vrouwen. Ten eerste zijn ze prettiger om tegenaan te kijken dan 

kerels en ten tweede vind ik de natuurlijke spanning die ik met hen ervaar een stuk 

leuker, leuker dan de spanning tussen mij en een Rambo.

Maar bovenal werk ik prettiger met ze samen. Omdat er een heleboel ruis, 

EHZLMVGUDQJ�HQ�DQGHU�VWRHU�JHGUDJ�PLVW�HQ�GDW�YLQG�LN�ÀMQ�

Geef mij maar vrouwen

Ik hoor de mannen al schreeuwen: ‘Doe normaal!’ Maar helaas, ik vind het zo. 

Natuurlijk hebben vrouwen ook irritante trekjes en natuurlijk vind ik het ook leuk om 

zo nu en dan met ‘de mannen in de kroeg te zuipen’, maar als het gaat om de 

zakenwereld zou ik zo graag zien dat er meer vrouwen aan de macht kwamen.

Vrouwen zijn ronduit superieur. En dan vooral in de top, tis van de gekke dat er niet 

meer vrouwen directeur, minister, maarschalk of president zijn.

Les 49 | Managen anno vandaag

In vroegere tijden kon je met klassiek strak management een bedrijf uitstekend 

runnen. Iedereen klokte ‘s ochtends in, je controleerde wat je mensen deden en 

stuurde strak aan.
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7HJHQZRRUGLJ�ZHUNHQ�PHQVHQ�VWHHGV�ÁH[LEHOHU��ZH�SUDWHQ�PHW�]·Q�DOOHQ�RYHU�¶KHW�

nieuwe werken’ en mobiele technologie zorgt ervoor dat je overal je werk kunt doen.

Privézaken zoals het zoeken van een vakantie of het vinden van een konijnenhok op 

Marktplaats doen je medewerkers op kantoor tussen de werkzaamheden door en ‘s 

avonds thuis werken je mensen nog even aan een rapport.

Het managen van je mensen vandaag de dag doe je niet op basis van autoriteit en 

controle, maar op basis van duidelijke afspraken over output. Jij levert deze week 

dit en dat op, hoe en wanneer je dat doet, maakt me niet uit.

Uiteraard geldt dit niet voor alle bedrijfstakken en alle soorten medewerkers. 

Thuiswerken is voor een timmerman verdomde lastig en ook de cassière bij de Albert 

Hein zal, zolang haar functie nog bestaat, toch echt naar de zaak moeten. En ja, er 

zijn groepen collega’s die ervan houden directief te worden aangestuurd.

Maar bij heel veel bedrijven, zeker in de zakelijke dienstverlening, zijn de 

werknemersverwachtingen veranderd. Het krampachtig vasthouden aan ‘van 9 

tot 5 op kantoor’, het controleren van alle werkzaamheden van je mensen en in 

extreme gevallen zelfs sites afsluiten zoals Marktplaats of Hyves is in mijn ogen niet 

verstandig en zal in veel gevallen, zeker bij de jongere collega’s, betekenen dat 

men lachend het bedrijf zal verlaten. 

Les 50 | Niemand is onvervangbaar

7RHQ�ZH�JURHLGHQ�HQ�JURHLGHQ�PHW�([SODLQHU�'&�RQWVWRQGHQ�HU�DO�VQHO�VOHXWHOÀJXUHQ��

Werknemers die belangrijk werden voor de hele organisatie en waar veel van af 

ging hangen. Wij hadden die mensen ook. Dennis was er zo een. Een knaap die 

geboren was als programmeur en als afstudeerder bij ons binnen hobbelde. Binnen 

no time was-ie lead engineer en als er ergens een technisch probleem was of een 

andere programmeur liep vast? Dennis.

Op een aantal momenten raakten we als management serieus in paniek, omdat 

dat soort mensen ook weer het bedrijf verlieten. Sterker nog; vaak zijn zij degenen 

met het talent en de ambitie dat het zo logisch maakt dát ze gaan.

Maar ik kan je vertellen dat een bedrijf gewoon doorgaat als dat gebeurt. Hoe 

belangrijk iemand ook is, iedereen is vervangbaar. Besef je dit ook goed als je dit 

leest en je nog in loondienst werkt en denkt: ‘Ik zal es hard gaan onderhandelen 

over salaris, want als ik wegga ...’

Een beetje ondernemer weet dat er altijd weer een andere oplossing komt. Hoe 

goed de betreffende Dennis ook is. Want dat was en is-ie.

Les 51 | Eigen wijs

Ben eigenwijs. Ondernemen is dingen realiseren die er nog niet zijn, eigen succes 

creëren en kansen pakken. Natuurlijk moet je luisteren naar advies. Advies van 

professionals om je heen en advies van je naasten of van vrienden en bekenden. 

Maar de kern van succes en ook het genieten ervan komt na eigen keuzes en 

eigen koers. Lekker eigenwijs. Eng hoor, met name op de momenten dat je twijfelt, 

maar toch doen!

Ik merk dat nu bij het schrijven van dit boek. Er zijn zoveel mensen met goed- 

bedoelde adviezen over hoe ik dit boek uit moet gaan geven en ‘het systeem 
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zoals dat normaliter gaat’ is zo dominant en bijna onontkoombaar, waardoor bij mij 

de behoefte steeds groter werd om het anders te doen. Waarom? Omdat ik denk 

dat ik dan meer te zeggen heb over het proces en ik meer (ook opbrengsten :-)) in 

eigen hand kan houden ... en omdat ik eigenwijs ben en denk da’k het zelf beter 

kan :-).

Zo is dit boek nu uitgegeven door uitgever BBP. Met de directeur Paul Petermeijer 

heb ik af kunnen spreken dat de losse verkoop via de retail door hem wordt 

gedaan. Hij kent die route, het boek wordt aangemeld bij het Centraal Boekhuis, 

zodat-ie overal te koop kan zijn. Paul krijgt hiervoor alle opbrengsten. Alle? Ja, alle. 

Daarnaast kan ik mijn eigen bulkverkoop regelen. Ik heb een extra oplage laten 

drukken op eigen kosten en die staan in mijn garage. Via sprekersopdrachten 

en dagvoorzitterschappen en via social media doe ik mijn eigen verkoop (alleen 

bulk, per tien stuks of meer, losse verkoop loopt via Paul’s route). De opbrengsten 

daarvan zijn voor mij.

Een model dat mogelijk is geworden door twee zaken: de bereidheid om hieraan 

mee te werken door Paul Petermeijer (waarvoor dank, Paul!), waarbij ook de eerder 

genoemde gunfactor een grote rol speelt en mijn eigenwijsheid, of ‘eigen wijsheid’.

Als er een manier is om het 
beter te doen, vind die dan

Les 52 | Niet zeuren

Ga als ondernemer niet zeuren over dingen die niet lukken, niet gaan of niet 

mogen. Zonde van je energie. Ga altijd door en focus je op de positieve kanten. 

Als er een manier is om het beter te doen, vind die dan.

Les 53 | De relativiteit

Toen het bergafwaarts ging met Explainer DC had ik meerdere petten op. De 

een was die van aandeelhouder, ondernemer. Daarnaast vormde ik samen met 

Stef de directie en ik was ook gewoon de mens, echtgenoot en vader Ronnie die 

maandelijks geld nodig had om te leven en het gezin te onderhouden.

Tijdens die rollercoaster naar beneden de laatste paar jaar had Explainer DC 

continu liquiditeitsproblemen en da’s drie keer ruk. Ik wens dat geen enkel bedrijf 

toe. Elke maand was het de vraag of we de salarissen van het personeel konden 

betalen en om het probleem te maskeren toen de bakker weigerde nog brood 

te leveren reden Stef en ik samen naar een bakker om daar met eigen geld de 

broden te kopen voor de lunch van alle Explainers.
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‘Weet je, dit is het. Jij en ik en 
de kinderen. Een boterham 
verdienen, lukt altijd wel en 
een dak boven het hoofd 
moet ook lukken. En that’s it. 
Als we elkaar maar hebben’

Elke maand was het ook voor mij privé de vraag of ik geld had. Claire en ik hadden 

inmiddels drie opgroeiende kinderen en een net iets te hoge hypotheek op ons huis.

Meerdere, honderden, keren was Explainer DC het gesprek tussen Claire en mij in 

die jaren en de hamvraag was: ‘Wat als?’ Want wat als het mis zou gaan, het bedrijf 

om zou vallen, de fee niet meer zou kunnen worden gefactureerd en de hypotheek 

niet meer zou kunnen worden betaald?

Ik zal nooit vergeten dat we op een dag, de zon scheen heerlijk, met onze drie 

kinderen in de auto zaten en Claire en ik tegen elkaar zeiden: ‘Weet je, dit is het. Jij 

en ik en de kinderen. Een boterham verdienen, lukt altijd wel en een dak boven het 

hoofd moet ook lukken. En that’s it. Als we elkaar maar hebben.’

Ondernemen is prachtig en je onderneming is op sommige momenten ‘alles wat 

telt’. Maar echt: als het er op aan komt, zijn het echt andere zaken in het leven die 

prioriteit krijgen.

Op blueshots.tv, mijn online tv-station, hebben we een programma dat heet 

Goudhaantjes. Daarin stellen we jonge ambitieuze talenten een aantal vragen in 

een tv-studio. Zij geven dan antwoord op vragen. Vragen over werk, carrière en 

leven. 

Een van de vragen is altijd: ‘Je hebt nog één jaar te leven, wat zou je anders 

doen?’ Wow, wat een plannen en dromen komen er bij die vraag vaak los!

Ik zeg niet dat je elke dag moet leven alsof je nog maar één jaar hebt, maar 

probeer het wel zoveel mogelijk te doen.

Als je dat kunt, geniet ervan! Als het nog niet zo is: go for it!
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Nawoord René Boender
Ronnie Overgoor ziet en zegt ’t iedere keer weer!

Recht tussen de ogen en zo vanuit z’n hart. Als je echt wil weten hoe het allemaal in 

elkaar steekt, pak dan een stoel, ga zitten en laat je vol stromen met inspiratie.

Zijn passie die hij met je wil delen is een energieke openbaring. En wordt voor velen 

het startpunt om te gaan doen wat nodig is: veranderen.

 

René C.W. Boender
Brain agent & auteur Great to Cool
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