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1 INLEIDING

In 2004 kreeg de Wegenwacht van de ANWB voor het eerst in zijn bestaan concurrentie. In dat

jaar startte Route Mobiel: een geheel nieuw bedrijf dat hulp biedt bij autopech. Het ziet er naar uit

dat met deze nieuwkomer de markt voor pechdiensten definitief is veranderd. Route Mobiel was al

in het eerste jaar in staat veel nieuwe klanten aan zich te binden en heeft het ledental in het

daaropvolgende jaar weten te verdubbelen. Op dit moment hebben zich 200.000 klanten aange-

meld, een substantieel deel daarvan is afkomstig van de ANWB. Inmiddels heeft deze laatste

bezuinigingen aangekondigd waarbij arbeidsplaatsen zullen verdwijnen bij het hoofdkantoor en de

Wegenwacht. Route Mobiel is een voorbeeld van een onderneming die zich in korte tijd heeft ont-

wikkeld tot een partij met een groot marktaandeel en daarmee de verhoudingen in een branche

heeft veranderd. Andere vergelijkbare voorbeelden zijn internetbroker Alex, het parkeerbedrijf

Q-park en het bedrijf dat onlangs een geheel nieuwe manier van makelaardij in Nederland introdu-

ceerde: Makelaarsland.nl. De vraag die deze voorbeelden oproepen is hoe het mogelijk is geweest

dat vanuit het schijnbaar niets een bedrijf kan ontstaan dat met bestaande - soms dominante -

bedrijven kan concurreren, en daarbij over meerdere jaren sterk weet te groeien.

Het belang van ondernemerschap

Sinds 1994 is het aantal ondernemers in Nederland verder gestegen. In 2004 telde ons land

963.000 ondernemers (buiten de agrarische sector). Indien dit wordt afgezet tegen de totale

beroepsbevolking heeft Nederland een grotere ondernemersdichtheid dan de meeste andere

Europese landen (Verhoeven & De Jong, 2006). De toename van ondernemerschap is gunstig

omdat het veel goede kanten heeft. Met name jonge bedrijven vormen een belangrijke bron van

werkgelegenheid; zij nemen een groot deel van de groei van werkgelegenheid voor hun rekening.

Tevens blijken jonge ondernemingen meer te innoveren. De laatste jaren wordt ondernemerschaps-

zin dan ook steeds vaker gezien als een belangrijke factor voor economische groei. Daar waar van

oudsher arbeid, kapitaal en kennis als belangrijkste factoren van groei werden beschouwd, wordt de

betekenis van ondernemerschap in dit kader steeds meer onderkend. Men spreekt van ‘entrepre-

neurship capital’: de vaardigheid binnen de beroepsbevolking om te ondernemen of om onderne-

merschap te stimuleren (Audretsch en Thurik, 2004). Deze vorm van kapitaal zou vooral voor de

Nederlandse economie van belang zijn. Informatietechnologie en globalisering leiden in de econo-

misch meest ontwikkelde landen, waaronder ons land, tot een verlies van concurrentievoordelen in

traditionele bedrijfstakken. Vanwege de onzekerheid over de toepasbaarheid van deze nieuwe 

kennis is ondernemerschap nodig om ideeën uit te proberen, nieuwe producten te ontwikkelen en

te vermarkten, en de ermee verbonden risico’s te dragen. Deze nieuwe economie noemen

Audretsch en Thurik de ‘entrepreneurial economy’.

Inleiding
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Vaak ook kan een onderneming de wind mee krijgen omdat zij op het juiste moment een sterk

groeiende markt met aantrekkelijke marges betreedt. Het komt ook voor dat succes vooral is

gebouwd op een sterk idee. Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen wordt getracht zo min

mogelijk succesfactoren bij voorbaat uit te sluiten. Om in deze omvattendheid het spoor niet 

bijster te raken, worden de cases volgens een vast stramien in beeld gebracht. In dit stramien

komen uiteenlopende factoren aan de orde uit de literatuur over ondernemerschap. In het tweede

hoofdstuk wordt in het kort een overzicht gegeven van deze literatuur en wordt toegelicht hoe dit

als basis wordt gebruikt voor de analyse van de zeven bedrijven.

Selectie van bedrijven

In deze studie zijn zeven bedrijven onderzocht. Bij de selectie van deze zeven zijn drie criteria 

aangehouden. Gezocht is naar jonge bedrijven die met een nieuw concept in een korte tijd een

sterke groei hebben gerealiseerd. Het criterium groei heeft hier in de eerste plaats betrekking op

omzetgroei, in de tweede plaats refereert het ook aan de ontwikkeling van het marktaandeel. Het

gaat om de volgende bedrijven (in alfabetische volgorde):

– Alex Beleggersbank: de eerste online broker die het voor zelfstandige particuliere beleggers

mogelijk maakte tegen voordelige tarieven te beleggen op diverse beurzen. Inmiddels is het

bedrijf onderdeel geworden van de Rabobank.

– Gsus: een kledingmerk dat inmiddels in 28 landen wordt verkocht. Het bedrijf is in 1993 begon-

nen en heeft op dit moment kantoren in zeven landen. Er werken wereldwijd negentig mensen.

– Makelaarsland.nl: een makelaar die met een nieuwe verkoopmethode in een jaar tijd uitgroeit

tot een van de grootste op de particuliere markt.

– MarketXS: een ontwikkelaar van applicaties waarmee financiële gegevens eenvoudig zijn te

raadplegen voor financiële instellingen. Het bedrijf is in 1999 opgezet en voerde in 2005 de lijst

aan van Nederlands snelst groeiende bedrijven.

– Rituals: een franchiseformule en wellness-merk dat Home & Body cosmetics combineert met

producten voor de verzorging van lichaam en huis. Het bedrijf is in 1998 gestart en inmiddels in

verschillende landen actief.

– Route Mobiel: in 2002 begonnen met het aanbieden van hulp bij pech onderweg. Het bedrijf is

inmiddels uitgegroeid tot een serieuze concurrent van de voormalige monopolist op deze markt:

de ANWB.

– Q-Park: het bedrijf heeft het parkeren opnieuw uitgevonden door in de van oudsher gure en

ongezellige parkeergarages, licht, reinheid, en klantvriendelijkheid te brengen. Inmiddels parke-

ren in Europa dagelijks 200.000 mensen hun auto in Q-park garages.

De noodzaak van ondernemerschap wordt breed onderkend. Vanuit verschillende invalshoeken zijn

overheden bezig met het verkennen van mogelijkheden om ondernemerschap nog meer te stimu-

leren. Naast het Ministerie van Economische Zaken, dat dit onderwerp van oudsher in portefeuille

heeft, zijn ook de ministeries van Sociale Zaken (SZW), Onderwijs (OC&W) en Landbouw (LNV)

zich er intensiever mee gaan bezighouden. Zo wordt ondernemerschap door SZW gestimuleerd als

alternatief voor een uitkering en probeert OC&W onderwijsinstellingen te bewegen het onderwerp

ondernemerschap een prominentere plaats te geven in de lesprogramma’s.

Doelstelling

Doel van deze studie is om voor een aantal succesvolle jonge bedrijven de ontwikkeling te beschrij-

ven en vervolgens te verklaren. Hierbij wordt aangesloten bij theorieën over groei en ontwikkeling

van bedrijven en theorieën over ondernemerschap. Aan de hand van bestaande inzichten worden

zeven bedrijven tegen het licht gehouden. Daarbij is niet alleen nagegaan wat heeft bijgedragen tot

het succes. Getracht is om ook een omvattender beeld te krijgen van succesvolle bedrijven. Vragen

die centraal hebben gestaan zijn: hoe is het idee ontstaan en hoe is vervolgens de stap gezet naar

ondernemerschap? Hoe zijn in de eerste levensfase van het bedrijf knelpunten overwonnen die 

bijvoorbeeld voortkomen uit de beperkte schaal van een startend bedrijf? Welke fasen zijn sinds de

start van het bedrijf doorlopen en welke veranderingen moesten daarbij worden doorgevoerd? Ten

slotte is nagegaan welke toekomstperspectieven deze bedrijven voor zichzelf hebben en hoe zij

denken ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn.

De vragen die aan de basis liggen van deze studie zijn vooral voortgekomen uit verwondering en

nieuwsgierigheid. Daar waar de strategie en ontwikkeling van een doorsnee bedrijf voorspelbaar

zijn, hebben een aantal startende ondernemers voor verrassingen gezorgd. In enkele gevallen 

hebben zij ondanks hun jonge leeftijd oudere en grotere branchegenoten gedwongen hun dienst-

verlening of bedrijfsvoering te wijzigen. Ogenschijnlijk eenvoudige vragen die tot bovenstaande

probleemformulering hebben geleid, zijn:

– Hoe komt het dat Route Mobiel, in minder dan een jaar tijd, met een compleet netwerk van

pechhulpdiensten een bewezen alternatief vormt voor de Wegenwacht en daarmee de bestaande

verhoudingen in deze markt fundamenteel heeft veranderd?

– Hoe is het mogelijk dat Makelaarsland.nl in zeer korte tijd een nieuwe vorm van makelaardij in

Nederland introduceert en binnen een jaar uitgroeit tot een grote en spraakmakende makelaar?

– Hoe kan een kledingwinkel in Arnhem in twaalf jaar tijd uitgroeien tot een kledinglabel dat

inmiddels in 28 landen op 1.300 plekken wordt verkocht?

De vraagstelling is omvattend. Het succes kan immers uiteenlopende oorzaken hebben. Vaak wordt

gewezen op de unieke combinatie van persoonlijke eigenschappen van succesvolle ondernemers.
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2 BESCHRIJVEN EN VERKLAREN VAN GROEI: DE THEORIE

2.1 Beschri jven van groei:  het groeifasemodel

Er bestaan uiteenlopende theoretische modellen om bedrijven systematisch te bestuderen. Een van

de meest ingevoerde is het groeimodel van Greiner (1972), dat de ontwikkeling van een onderne-

ming in beeld brengt aan de hand van fasen. Het model beschrijft het patroon waarlangs bedrijven

zich over het algemeen ontwikkelen. Er bestaan inmiddels verschillende varianten hierop, die veel

overeenkomsten hebben. De belangrijkste indelingen van groeifasen zijn in 1993 geëvalueerd door

Hanks et al. (zie: Kemp & Verhoeven, 2002). Op basis van deze inventarisatie is een model samen-

gesteld waarin zes fases worden onderscheiden: voorbereiding, start, initiële groei, consolidatie en

diversificatie. In onderstaande figuur zijn deze fasen weergegeven.

Bron: EIM, vrij naar Greiner.

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe de selectie van bedrijven zich verhoudt tot

dit groeimodel. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het verklaren van groei.

Groeifasemodel

Voorbereiding         Start Initiële groei Consolidatie Diversificatie Neergang

Het onderzoek

Bij het zoeken naar een verklaring voor het succes van de bedrijven is zo dicht mogelijk bij de

geselecteerde bedrijven gebleven. Voor elk bedrijf is een profiel opgemaakt dat is opgenomen in

het tweede deel van het rapport. Het onderzoek heeft daarmee het karakter van een case study

research welke is aangevuld met een case-overstijgende analyse (hoofdstuk 3). Interviews met de

oprichters en directeuren van de betrokken bedrijven vormen een prominente bron die is aange-

vuld met schriftelijk materiaal zoals kranten, tijdschriften, vakbladen en informatiebrochures van

de bedrijven zelf. Daarnaast is gebruik gemaakt van het handelsregister van de Kamer van

Koophandel en de ANP-databank. De lijst met gespreksonderwerpen die in de interviews leidend is

geweest is samengesteld op basis van bestaande theorieën en noties over groei. In het tweede

hoofdstuk is aangegeven hoe de gespreksonderwerpen hieruit zijn afgeleid.
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2.2 Verklaren van groei

De verklaring voor de groei van een onderneming wordt vaak gezocht in de eigenschappen van een

of enkele mensen die daarin een sleutelpositie vervullen. Dit is meestal het management in de

persoon van de oprichter of directeur. Toch zijn er benaderingen die ook stilstaan bij determinanten

van groei die voorkomen uit het bedrijf of de omgeving van dat bedrijf.

Het ondernemersklimaat

Het veelgebruikte begrip ‘ondernemersklimaat’ impliceert uit zichzelf al dat er een verband bestaat

tussen de mate van ondernemerschap en de economische en maatschappelijke situatie van een

land. Niet altijd is duidelijk welke economische en maatschappelijke aspecten deel uitmaken van

dat klimaat en ook niet altijd is duidelijk hoe deze de ondernemerschapszin precies beïnvloeden.

Shane (2003) behandelt het belang van een goed ondernemersklimaat heel algemeen. Hij stelt dat

ondernemerschap pas kan gedijen als er aan een aantal maatschappelijke randvoorwaarden is 

voldaan. Er moet sprake zijn van politieke stabiliteit met een stabiel juridisch kader. Uit de Global

Entrepreneurship Monitor (zie: Bosma & Wennekers, 2002) kunnen een aantal concretere factoren

worden gedestilleerd. Uit de meting van 2002 blijkt dat Nederland op het gebied van ondernemer-

schap goed meekomt met andere West-Europese landen, maar dat het wereldwijd vergeleken 

achterloopt (Bosma & Wennekers, 2002). De zwakte zou vooral zitten in de cultuur. Nederland

heeft een negatieve houding ten aanzien van mislukking en het nemen van risico’s. Daarnaast is er

geringe aandacht voor ondernemerschap binnen de bestaande opleidingen en een moeizame over-

dracht van R&D-kennis aan starters. Deze zwakke punten bemoeilijken met name een succesvolle

start van innovatieve ondernemers. Voorts wordt gewezen op de Nederlandse kapitaalmarkt. Deze

is weliswaar hoogontwikkeld, maar de bereidheid van particulieren om te investeren in nieuwe

bedrijven valt tegen. Nederlanders blijken risicomijdend, wat mogelijk samenhangt met de

Nederlandse spaarcultuur. Positief voor het ondernemerschap zou het ondernemerschapsbeleid zijn

dat de Nederlandse overheid de laatste vijftien jaar gevoerd heeft (Bosma & Wennekers, 2002).

De markt

De markt is bepalend voor het succes van een bedrijf en het proces waarlangs het bedrijf zich 

ontwikkelt. De aanwezigheid van kansen is niet voor elke markt hetzelfde. In bepaalde sectoren

doen zich meer mogelijkheden voor dan in andere. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met de

winstgevendheid. Eckhardt (2002) analyseerde de ranglijst van de 500 snelst groeiende bedrijven

en vond dat deze niet gelijk over de verschillende bedrijfssectoren waren verdeeld. Het succes 

concentreerde zich in slechts enkele sectoren. In een aantal daarvan waren er opvallend veel bedrij-

ven die in een betrekkelijk korte periode zelfs een beursgang wisten te realiseren. Aan de hand van

deze uitslagen concludeert Shane (1993) dat wanneer een willekeurige ondernemer een bedrijf

begint in een dergelijke ‘successector’ hij een grotere kans heeft sterk te groeien dan wanneer hij

succes in nederland

Zeven succesvolle bedrijven

12

een bedrijf in een andere sector was begonnen (Shane, 2003). Van een wetmatigheid mag echter

niet worden gesproken. Vele aansprekende voorbeelden - waarvan in de populaire literatuur nogal

eens verslag wordt gedaan - duiden op het tegenovergestelde. Menigmaal blijkt succes vooral voort

te komen uit het vermogen van ondernemers om de markt te dicteren of opnieuw uit te vinden

(vergelijk: Collins, 1994). Een klassieke indeling van kansen in een markt is gebaseerd op de ideeën

van Schumpeter en Kirzner. Kirzner geeft aan dat kansen vooral voortkomen uit onvolkomenheden

bij het aanwenden van hulpbronnen. Dit leidt tot imperfecties in de aansluiting van aanbod op

vraag, wat ondernemers kansen biedt om meerwaarde te creëren. Schumpeter stelt daarentegen

dat het ontstaan van kansen vooral het gevolg is van veranderingen in een markt of samenleving.

Nieuwe mogelijkheden komen vooral voort uit technologische, politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Inmiddels wordt geaccepteerd dat deze twee visies elkaar niet uitsluiten: beide

typen van kansen kunnen zich tegelijkertijd in een economie voordoen. Daarbij wordt gesteld dat

Schumpeteriaanse kansen over het algemeen innovatiever zijn en de gebaande paden verlaten.

Het idee

Onduidelijkheid bestaat over de relaties tussen de kwaliteit van een idee en het succes van een

onderneming. Vanuit de klassieke benadering van zowel Schumpeter als Kirzner worden er eisen

gesteld aan een idee: het moet vernieuwend zijn en op voorhand moet de meerwaarden ervan 

duidelijk zijn. Met de one-liner ‘facts are better than dreams’ stelt Collins (2001) dat het niet

zozeer het idee is maar meer de denkwijze erachter die bepalend is voor succes. De denkwijze van

de ondernemer moet vooral gebaseerd zijn op feiten en voortkomen uit een streven om de 

waarheid echt te willen kennen. Deze denkwijze is idealiter geïnternaliseerd in de collectieve 

handels- en denkwijze van het personeel en vormt het raamwerk aan de hand waarvan uiteen-

lopende beslissingen worden genomen.

De persoon van de ondernemer

Ongeacht de aard van kansen voor ondernemerschap zijn het de persoonskenmerken die uiteinde-

lijk bepalen of iemand kansen benut of niet. Een verklaring waarom iemand ondernemer wordt,

wordt sterk bepaald door zijn karakter en demografische kenmerken (Wennekers, 2006; Wennekes,

1991; Shane, 2003; Bruins, 2000). In Nederland en daarbuiten is veel onderzoek gedaan naar de

persoonkenmerken waarmee ondernemers zich onderscheiden van anderen. Afhankelijk van de

vraagstelling worden uiteenlopende persoonseigenschappen genoemd zoals: ambitie, zelfvertrou-

wen, volharding, energie, toewijding, vindingrijkheid, creativiteit, vooruitziende blik, initiatief,

veelzijdigheid en scherpzinnigheid (McClelland, 1965).

In een studie van Shane (1993) wordt een inventarisatie gemaakt van persoonkenmerken en wor-

den deze vervolgens teruggebracht tot vier kerneigenschappen: ondernemers zijn bovengemiddeld

extravert, zijn prettig in de omgang, hebben een sterke geldingsdrang en houden van onafhanke-

lijkheid.
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expansiedrift weer nadelig is. Ondernemers die met hun idee snel geld willen verdienen, blijken

minder succesvol. Ten aanzien van netwerkgedrag geldt dat starters die klanten meenemen van

hun voormalige werkgever en al beschikken over een relevant netwerk meer succes hebben. Ook

werkt het in het voordeel van een starter wanneer hij contact onderhoudt met collega-onderne-

mers via informele netwerken of formele ondernemersorganisaties.

Op basis van andere studies kunnen hier nog andere kenmerken van de directe omgeving van de

ondernemer aan worden toegevoegd. Deze kenmerken kunnen worden afgeleid van de aanname dat

iemand pas een bedrijf begint als hij ervan overtuigd is dat het ondernemerschap hem meer ople-

vert dan dat het hem kost (Venkataraman, 1997). Zaken die een ondernemer bij zijn overweging

mee zal nemen zijn in de eerste plaats de kosten die hij zal moeten maken en het inkomen dat hij

zal moeten opgeven. Daarnaast speelt de hoogte van het risico mee. Shane stelt in dit kader dat

‘those people for whom uncertainty has a greater negative effect demand a greater uncertainty

premium than those people for whom uncertainty has a lesser negative effect’, oftewel: voor

sommigen weegt de kans van falen zwaarder dan voor anderen. Inmiddels is al aangetoond dat het

hebben van een partner met inkomen en/of die emotionele steun biedt de beslissing om te onder-

nemen positief beïnvloedt.

Personeel als factor van groei

Groei wordt in deze studie (en veel andere studies) niet in de eerste plaats afgeleid uit de omvang

van het personeelsbestand. Wel blijkt personeel een belangrijke voorwaarde voor groei. De meeste

bedrijven realiseren hun groei doordat zij in een vroeg stadium al mensen aantrekken. Bedrijven

danken hun succes vaak aan de kwaliteit van personeel. Collins (2001) stelt op basis van onder-

zoek onder 28 bedrijven dat de succesvolle bedrijven als overeenkomst hebben dat hun groei

begonnen is met het aannemen van de juiste mensen (en het afstoten van de verkeerde).

Daarnaast is de wijze van omgang met het personeel een belangrijke succesfactor (Peters &

Waterman, 2004). Respect voor de medewerker is essentieel, evenals de bereidheid te investeren

in training en ontwikkeling. Voorts is het helder formuleren van verwachtingen belangrijk, en het

verlenen van een autonomie waardoor de medewerker zelf kan bepalen hoe hij het beste kan 

bijdragen aan de doelen van de organisatie. Peters noemt op basis van zijn studie onder 62

Amerikaanse bedrijven drie valkuilen waarin managers kunnen vallen als het gaat om de relatie

met het personeel: vervreemding van de werkvloer, achterhouden van informatie en het gebruik

van gimmicks. Onder het laatste worden trucjes verstaan die al snel het effect verliezen, zoals de

‘werknemer van de maand-verkiezing’. Ten aanzien hiervan stelt Peters dat ‘the bones of these

programs are scattered on America’s low productivity dessert’. Deze benadering wordt ondersteund

door het idee dat er pas sprake is van een succesvol bedrijf indien dat succes niet te veel afhanke-

lijk is van de persoon van de ondernemer maar vooral wordt bepaald door de betrokkenheid en

capaciteiten van werknemers (Collins, 2001 & 2004). Een succesvolle ontwikkeling van een bedrijf

Andere studies vullen dit aan met persoonseigenschappen die weliswaar persoonsgebonden zijn

maar minder betrekking hebben op het karakter van de ondernemer. Zo beschikken succesvolle

ondernemers vaak over elders opgedane ervaring die aansluit op het werkterrein van hun bedrijf,

zijn zij bovendien bereid veel tijd aan werk te besteden en kunnen zij vaak rekenen op hulp uit hun

sociale en zakelijke netwerk (EIM, 1997). In een onderzoek naar de overlevingskansen van starters

komt naar voren dat overleven vooral afhangt van het motief van de ondernemer en diens 

netwerkgedrag (Bruins, et al., 2000). Er blijken gezonde en minder gezonde motieven te zijn. Zo

blijkt de slaagkans van een ondernemer die een bedrijf begint vanwege een hang naar zelfstandig-

heid aanzienlijk groter dan die van iemand die noodgedwongen een bedrijf start. Uit deze studie

blijkt voorts dat ambitie om door te groeien de kans op succes vergroot, maar dat een te vroege
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3 BEDRIJFSGROEI IN DE PRAKTIJK

3.1 Zeven bedrijven bezien vanuit het groeifasemodel

Alle onderzochte bedrijven zijn nog groeiende, de meeste verwachten de grootste groei nog te

gaan maken. Voor alle bedrijven is groei een centraal onderdeel van de strategie. In het vorige

hoofdstuk is al kort stilgestaan bij het groeifasemodel. Dit model stelt dat bedrijven in hun ontwik-

keling een min of meer vast patroon volgen waarin de volgende fasen zijn te onderscheiden: 

voorbereiding, start, groei, consolidatie, diversificatie en neergang. Wanneer de selectie van zeven

bedrijven wordt vergeleken met dit patroon kan worden gesteld dat de meeste nog in de zoge-

naamde groeifase zitten. Enkele bedrijven vertonen daarbij ook trekken die kenmerkend zijn voor

de consolidatie- en diversificatiefase. In het vervolg van deze paragraaf wordt aangegeven welke

overeenkomsten en verschillen er tussen de bedrijven bestaan in de manier waarop zij zijn ontstaan

en gegroeid en hoe zij zich verder verwachten te ontwikkelen.

Voorbereiding

Alle ondernemers hebben in de aanloop naar het ondernemerschap hun ideeën uitgewerkt in een

ondernemersplan of plan van aanpak. De meeste van hen hadden daarnaast ook een bedrijfsmodel

opgesteld, waarin was uitgewerkt hoe het een en ander georganiseerd zou moeten worden, onder

andere ook hoe het bedrijf moest anticiperen op groei. Een enkele ondernemer zag kans de ideeën

in de voorbereidingsfase al te toetsen met een marktonderzoek.

Voor alle ondernemers geldt dat het idee direct voortvloeit uit de baan die zij vóór hun onderne-

merschap vervulden. In enkele gevallen is het voorwerk zelfs gedaan in dienst van de vroegere

werkgever. In deze gevallen is het idee ontstaan bij deze werkgever maar zag deze van de uitvoe-

ring af. Soms omdat het niet paste binnen de strategie van het bedrijf. In een ander geval was het

management van het bedrijf niet overtuigd van de meerwaarde of levensvatbaarheid. Vaak hebben

de ondernemers gebruik gemaakt van het netwerk dat zij van hun vroegere betrekking hebben

opgedaan. De klanten zijn vaak afkomstig uit een dergelijk netwerk. In een enkel geval waren deze

klanten bepalend voor de richting van de productontwikkeling of dienstverlening.

in termen van groei is niet zozeer afhankelijk van de capaciteiten van de persoon van de onderne-

mer, maar meer van die van de collectiviteit van medewerkers. Een bedrijf groeit sneller wanneer

beter gebruik wordt gemaakt van personeel (Gibcus, 2006).

2.3 Protocol voor de casestudie

Voor de verwerking van het schriftelijke materiaal en vooral ook de interviews is gebruik gemaakt

van een protocol dat is afgeleid van de literatuur over ondernemerschap. Het volgende schema

geeft een overzicht van de samenhang tussen onderzoeksvragen en de theoretische grondslag.

In hoofdstuk 4 zijn de case-verslagen opgenomen; hierin is zo veel mogelijk vastgehouden aan de

volgorde van onderwerpen zoals die in de volgende tabel is weergegeven.
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‘Wij willen de beste in Europa zijn, niet per se de grootste, maar wel zo snel mogelijk

een aanzienlijk marktaandeel in Europa verwerven. Q-Park is het eerste Europese

bedrijf in deze branche dat internationaal zo snel is gegroeid’

Ward Vleugels, Q-Park

Onderwerpen Theoretische grondslag/ Onderzoeksvragen  

literatuur

Beschrijven van groei  

Ontwikkeling van het bedrijf Greiner (1972), Hanks (1993), Hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld vanaf start tot heden?

Kemp (2002) Welke fasen en beslissende momenten zijn in deze ontwikkeling te

onderscheiden?   

Verklaren van groei  

Ondernemersklimaat Shane (2003), GEM Welke wetgeving stond groei van het bedrijf in de weg?

Heeft het bedrijf gebruik gemaakt van subsidies?  

Markt en concurrentie Schumpeter, Kirzner, Hoe verhouden uw producten en diensten zich tot die van

Shane (2003), Peters (2004), concurrenten? Welke marktontwikkelingen zijn relevant geweest?

Collins (2005) 

Idee, product, dienstverlening Shane (2003), Collins (2005) Wat is de kracht geweest van het idee, het product of de dienst?

Persoon van de ondernemer Shane (2003), McClelland (1965), Welke eigenschappen van de oprichter bleken essentieel?

Wennekes (2001), Collins (2001) 

Motieven van ondernemer Bruins (2000), Shane (2003) Hoe is de ondernemer op het idee gekomen?

Waarom is destijds met dit idee een eigen bedrijf gestart?

Personeelsbeleid Peters (2004) Gibcus (2006), Hoe belangrijk is de persoon van de ondernemer voor de voortgang

Collins (2001) van het bedrijf? Wat doet men aan personeelsontwikkeling?  

Operationeel management Kemp (2002) Hoe kwam het bedrijf aan kapitaal?

Hoe kwam het bedrijf aan voldoende personeel?



Een kritiek punt in deze fase is de beheersing van de liquiditeit. Een succesfactor die in dit kader en

met name in deze fase belangrijk is, is een gedegen administratie- en managementinformatiesys-

teem. Dit is al opgemerkt door Thijssen (2003) en andermaal bevestigd met deze studie. Een

ondernemer moet kunnen bijsturen op maand-, week- en zelfs dagbasis. Een andere succesfactor

die vooral in deze fase belangrijk is, is de veelzijdigheid van de ondernemer. Vanwege de beperkte

schaal van de onderneming is het werkterrein van de ondernemer breed. Hij moet zich bezighouden

met acquisitie, het opstellen en afsluiten van leveringscontracten, marketing en de administratie.

Afhankelijk van de aard van de onderneming komen hier nog product- en dienstontwikkeling bij.

Initiële groei

In deze fase reageert de markt op de producten en diensten van de onderneming; deze richt zich

vervolgens op groei en uitbreiding. Over het algemeen komt in deze fase het bedrijfsproces onder

druk te staan als gevolg van de toename van het productievolume en de intensiteit van de distri-

butie. In deze fase wordt het voor de ondernemer steeds moeilijker het bedrijf beheersbaar te 

houden. Omdat er fouten worden gemaakt bestaat er een tendens om bedrijfsprocessen te

formaliseren en vast te leggen. De directe relatie met de klant vervaagt soms, met als risico dat

veranderende klantwensen niet goed worden opgepakt (Port4growth, 2005). Het succes van de

onderneming is nu vooral afhankelijk van een gedegen operationeel management.

Vergelijkbare processen hebben zich voorgedaan bij de meeste bedrijven die in dit onderzoek zijn

meegenomen. Eén ondernemer zag zich zelfs genoodzaakt de dienstverlening tijdelijk te staken en

geen nieuwe klanten meer te werven. Het bedrijf en de software bleken niet berekend op het volume.

Het ziet ernaar uit dat succesvolle ondernemers zich ook in deze fase onderscheiden van de rest.

Veruit de meeste ondernemers geven in deze fase een deel van het operationeel management uit

handen, waarmee zij de ‘span of control’ niet beperkt houden tot wat zij zelf aan kunnen. De 

meeste ondernemers trekken een ervaren ‘Chief Operations Officer’ aan. Vaak ook worden vervol-

gens ervaren sales- en marketingmensen aangetrokken. Voor veel ondernemers is dit een mijlpaal.

Het aannemen van ervaren krachten vereist vaak substantiële investeringen. Het betekent ook een

verandering van het personeelsbestand dat tot dan toe bij de meeste bedrijven bestond uit vooral

jonge werknemers.

Start van het bedrijf

Greiner omschrijft de startfase als volgt: ‘de onderneming voert activiteiten uit die gericht zijn op

commercialisering en toetreding tot de markt en is begonnen met de daadwerkelijke verkoop en

productie’. De bedrijven die in deze studie zijn bekeken, hebben ernaar gestreefd de zogenaamde

‘time to market’ zo kort mogelijk te houden. Men is zo snel mogelijk op zoek gegaan naar klanten

om omzet te genereren. Product- en dienstontwikkeling liep hier vaak parallel aan.
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‘In het begin hebben we net afgestudeerden aangetrokken die nog geen baan 

hadden. Zij waren als freelancer aan Route Mobiel verbonden. Zij hebben plannen

uitgerekend en dingen uitgezocht’

Michiel Muller, Route Mobiel

‘Binnen een jaar liepen we vast. Het was zo’n succes. De capaciteit van de KPN-lijnen

liep op een gegeven moment steeds achter op het aantal gebruikers. Toen moesten

we beslissen om voorlopig te stoppen met klanten te werven. Best moeilijk omdat je

elke mogelijkheid wil aanpakken om meer klanten te krijgen’

René Frijters & Peter Verhaar, Alex beleggersbank



Het anticiperend vermogen van de succesvolle ondernemer komt ook naar voren in de fase van ini-

tieel succes en groei. Vrijwel alle ondernemers denken al vroeg na over hoe zij de groei kunnen

vasthouden. Vaak wordt dat gezocht in product- en dienstendiversificatie. Daarmee klopt het idee

van fasen die achtereenvolgens worden doorlopen niet met de praktijk van de succesvolle onder-

nemers. Bij de bedrijven die in deze studie zijn onderzocht overlappen de fasen elkaar. Tijdens de

start wordt al nagedacht over groei en over hoe diversificatie daar in de toekomst mogelijk verder

een vervolg aan kan geven. Ook hebben de succesbedrijven als overeenkomst dat zij in de groeifase

hun bedrijfsprocessen al consolideren en professionaliseren. Tijdig wordt deskundig en ervaren 

personeel aangetrokken in de functies van COO en CFO.

3.2 Verklaren van groei

Ondernemersklimaat

In de meeste cases heeft het ondernemersbeleid van overheidswege geen rol van betekenis

gespeeld. De betekenis van ondernemersbeleid was het sterkste bij MarketXS dat in de cruciale

startfase gebruik heeft gemaakt van een ontwikkelsubsidie van het Ministerie van Economische

Zaken. De oprichter zegt achteraf dat dit heeft bijgedragen aan het slagen van zijn bedrijf; hij is dan

ook voorstander van subsidies om innovatief ondernemerschap te stimuleren. Bij geen van de andere

bedrijven is er een dergelijke concrete positieve relatie tussen beleid en succes gevonden. Andersom

is er ook geen negatief verband gevonden. Geen van de bedrijven zag zich door wetgeving gehinderd,

ook niet door wettelijke bepalingen ter bescherming van het personeel. Daar waar behoefte was aan

flexibiliteit van arbeid is gebruik gemaakt van freelancers, in een enkel geval ook van stagiairs. Ook

blijkt de Nederlandse belastingdruk vrijwel niet van betekenis. In de eerste plaats omdat de belast-

bare winst in de cruciale voorbereidings- en startfase beperkt of vaak zelfs afwezig was.

Meer bepalend blijkt het ondernemersklimaat binnen bedrijven. Ten minste drie ondernemingen

zijn voortgekomen uit bestaande bedrijven. Bij Labouchere was de ruimte voor ondernemerschap

destijds dermate groot dat het concept van Alex, kon worden ontwikkeld en uitgebouwd tot een

zelfstandige organisatie met een eigen merk. In geval van Rituals bleek het beleid van Unilever om

ondernemerschap te stimuleren vruchtbaar. Hoewel de banden tussen de werkgever en de jonge

Consolidatiefase

‘De ondernemer profiteert van winsten (consolideert) en denkt na over de interne beheersing van

processen en personeel teneinde de positie van de onderneming op de markt te handhaven’

(Port4growth, 2005). In geen van de gevallen komt deze fase echt duidelijk naar voren, en is ook

niet te verwachten dat dat nog zal gebeuren onder het zittende management. Alle zeven onderne-

mers hebben een sterke hang naar groei. In de meeste gevallen worden winsten opnieuw geïnves-

teerd om deze groei voort te zetten. Er treedt in de bedrijven wel een proces van consolidatie op

ten aanzien van de interne organisatie. Bedrijfsprocessen worden geprofessionaliseerd, en de inter-

ne verhoudingen geformaliseerd. Dergelijke interne consolidatie lijkt een cruciale succesfactor. Alle

bedrijven die in deze studie zijn betrokken professionaliseren hun bedrijfsvoering al tijdens het ini-

tiële succes. In de meeste gevallen trekken zij hiervoor ervaren en gespecialiseerde mensen aan.

Zo hebben alle bedrijven ondanks hun jonge personeelsbestand op sleutelposities mensen zitten

die elders ruime ervaring hebben opgedaan. Voorbeelden van dergelijke posities zijn een directeur

bedrijfsvoering (COO) en een financieel directeur (CFO). In een enkel geval heeft de ondernemer

zelfs ook zijn functie als Algemeen Directeur (CEO) uit handen gegeven aan een ervaren kracht

van buiten.

Diversificatie

De meeste ondernemers diversifiëren al snel, vaak al tijdens het initieel succes. Al snel worden 

producten en diensten aan het assortiment toegevoegd. De groei van de onderneming is daardoor

niet alleen afhankelijk van de werving van nieuwe klanten, maar wordt ook gerealiseerd door

bestaande klanten meer te bieden. Diversificatie komt in de eerste plaats direct voort uit de sterke

ambitie om te groeien. Groei wordt door de meesten gezien als voorwaarde om het bedrijf te 

ontwikkelen tot een volwaardige partij in de markt met voldoende slagkracht om de concurrentie

voor te blijven.

In tegenstelling tot het idee achter het groeifasemodel is voor succesvolle ondernemers de diversi-

ficatiefase niet een fase die volgt op groei en consolidatie, maar is het een fase die parallel aan de

groeifase loopt en vaak zelfs voorafgaat aan groei.

Conclusie

Wanneer de selectie van zeven bedrijven gespiegeld wordt aan het groeifasemodel, valt op dat alle

zeven bij de start van het bedrijf en vervolgens in de fase van initiële groei al sterk anticiperen op

de toekomstige fasen. Zo trokken de meeste ondernemers na de start al snel personeel aan om de

nog te realiseren groei bij te kunnen houden. Enkele ondernemers trokken vooral goedkope 

krachten aan (stagiairs), anderen drukten de risico’s door gebruik te maken van flexibel inzetbare

krachten (freelancers). Enkele ondernemers waren dermate overtuigd dat zij al direct mensen in

loondienst aantrokken.
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‘Ik heb meteen de goede mensen om me heen verzameld. Ik heb bij de start drie

mensen aangenomen. Ik was er van overtuigd dat het zou lukken en dat ik al snel

nog meer personeel nodig zou hebben. Zonder deze mensen was het niet zo’n succes

geworden’

Jeroen Stoop, Makelaarsland.nl



Aantrekken van kapitaal

Op een enkel bedrijf na zijn de bedrijven bij de start en groei afhankelijk geweest van extern kapi-

taal. In geen van de gevallen werd op grote schaal vreemd vermogen aangetrokken van banken.

Veelal liet men geldschieters participeren. De rol van deze geldschieters was zelden beperkt tot

financiering. Meestal werd ook gebruik gemaakt van hun kennis en netwerken. Rituals onderhield

de meest intensieve band met zijn geldschieter. Hier participeerde Unilever niet alleen met geld

maar ook met organisatorische ondersteuning. Vergelijkbaar was de band tussen Q-park en de

voormalige werkgever van de oprichter. Deze werkgever voorzag niet alleen in kapitaal en kennis

maar ook in contacten met andere investeerders (ING Vastgoed). Voor de andere bedrijven is de

band tussen onderneming en geldschieter weliswaar losser, maar was de rol van de geldschieter

breder dan alleen die van financier. Zo participeert ABN-AMRO niet alleen in MarketXS maar is het

ook een belangrijke klant. De opdracht van de bank voor de ontwikkeling van terminals was voor

het bedrijf van strategisch belang. Met deze referentie kon het zijn dienstverlening aanzienlijk 

verbreden. De betrokkenheid van de aandeelhouders van Makelaarsland wordt door de oprichter als

belangrijke succesfactor gezien. Naast financier zijn zij ook adviseur en sinds de start zijn zij steeds

meegegroeid met het bedrijf en de financieringsbehoefte.

Motieven van de ondernemer

De motieven om een bedrijf te beginnen zijn zeer divers. Soms was het een heilig geloof in een

idee, soms ook de overtuiging dat men voorbestemd was voor het ondernemerschap. In deze

diversiteit vallen twee overeenkomsten op: de hang naar onafhankelijkheid en de sterke ambitie

om een idee te verwerkelijken. Voor alle ondernemers gold dat zij hun ideeën bij een werkgever

hebben opgedaan, voor de meeste was er binnen dat bedrijf geen ruimte om de ideeën verder

uit te werken. De ambities reikten te ver over de grenzen van de organisatie heen. Het motief

om ondernemer te worden is daarmee minder rationeel in economische zin dan Venkataraman

stelt (zie: § 2.1).

Bij geen van de ondernemers lijkt een kosten-batenanalyse ten grondslag te liggen aan het zelf-

standig ondernemerschap, maar het gaat hen veel meer om de drang om een nieuw concept in de

markt te zetten. In het geval van Alex, Rituals en Q-Park heeft de werkgever goed geanticipeerd

op de motieven van hun ondernemende werknemers door binnen het bedrijf ruimte te creëren.

ondernemers minder sterk waren dan bij Alex, steunde Rituals met name in het begin op Unilever.

De multinational participeerde voor een aanzienlijk bedrag en ondersteunde in de bedrijfsvoering.

Min of meer vergelijkbaar was de band van Ward Vleugels - oprichter van Q-Park - met zijn oude

werkgever makelaar Ruiters. Het idee voor Q-Park is daar ontstaan en kon door de participatie van

de makelaar worden uitgevoerd. Bovendien kon via het netwerk van de oude werkgever aanvullend

kapitaal worden aangetrokken.

Markt

Voor de meeste van de zeven ondernemers gold dat zij een volwassen markt betraden. Bij geen van

de bedrijven is het succes te verklaren in Schumpeteriaanse termen. Uitzondering hierop is Alex;

dit bedrijf kwam met een geheel nieuwe toepassing van technologie waardoor op een andere wijze

kon worden belegd dan tot dan toe mogelijk was. In de markt trad op een zeker moment ook het

verschijnsel van ‘creative destruction’ op, waarbij Alex in eerste instantie vooral groeide omdat het

beleggers weghaalde bij bestaande banken en vervolgens groeide doordat de dienstverlening 

nieuwe beleggers aantrok (de markt werd groter).

De andere zes bedrijven introduceerden niet een geheel nieuwe dienst of technologie. De groei kon

vooral worden gerealiseerd doordat men beter dan de concurrent inspeelde op marktimperfecties.

Een deel van de bedrijven wist met een aanpassing van bestaande concepten te komen tot een

product- en dienstverlening op een lager prijsniveau dan tot dan toe in de markt werd gehanteerd.

Zij positioneerden zich in de markt als het goedkopere alternatief, maar wel met een sterk merk. In

de gesprekken met de ondernemers werd nogal eens de vergelijking met de luchtvaart gemaakt,

waar EasyJet in korte tijd een aanzienlijk marktaandeel wist te veroveren door prijsconcurrentie en

er tegelijkertijd in slaagde een sterk merk te ontwikkelen.

De verklaring voor het succes moet bij de meeste bedrijven niet zozeer gezocht worden in de markt-

omstandigheden maar veeleer in datgene wat de ondernemers daaraan wisten toe te voegen. Het 

succes is vooral te verklaren door het gevoel voor de ruimte tussen dat wat een klant wil en datgene

wat wordt aangeboden. Hiermee wordt Collins (2001) bevestigd die stelde dat de denkwijze van

ondernemers vooral gebaseerd moet zijn op een streven om de werkelijkheid echt te leren kennen. De

succesvolle bedrijven bleken goed in staat de werkelijkheid te kennen en daarop in te spelen. In elke

van de beschreven cases onderscheidde de ondernemer zich van de bestaande partijen door niet uit te

gaan van de heersende percepties over de markt of van het bestaande producten- en dienstenaanbod.
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‘Unilever participeerde fors. We hebben ze nodig gehad, zonder hen was het niet

gelukt. Een bank leent je nooit zulke bedragen’ 

Rolf de Gier, Rituals

‘Toen ik werd gevraagd om mee te doen moest ik wel even nadenken. Ik had een

leuke baan, maar met niks beginnen en iets zelf opbouwen was natuurlijk een droom.

Als het mis zou gaan was ik in ieder geval een ervaring rijker’

Rolf de Gier, Rituals



beloningsmutaties worden gebaseerd. De meeste ondernemers zijn op een zeker moment gedwon-

gen na te denken over hoe personeel als vanouds betrokken kan worden gehouden in een situatie

waarin bedrijfsprocessen en personeelsbeleid moeten worden geprofessionaliseerd.

Makelaarsland.nl onderscheidt zich op dit punt van de andere ondernemingen omdat dit bedrijf al

bij de start een model had ontwikkeld voor het HRM-beleid. De oprichter verwacht dat dit model

gehandhaafd kan worden in een organisatie tot ongeveer 150 mensen. Ook Route Mobiel onder-

scheidt zich omdat het personeelsbestand sinds de oprichting nauwelijks is gegroeid. Ook in de

toekomst verwacht men dat met ongeveer tien personeelsleden de afstand tussen management en

overige medewerkers klein zal blijven. Van de zeven bedrijven heeft Q-Park het meest uitgebreide

personeelsbeleid. Vanwege de positie die garagepersoneel inneemt in de formule wordt veel 

aandacht besteed aan het vertalen van de kernwaarden van het bedrijf in trainingen die ‘in huis’

worden aangeboden.

Persoon van de ondernemer

Met deze studie hebben we geen psychoanalyse kunnen maken van de ondernemer. De methodiek

heeft ons niet in staat gesteld hun diepste gedachten te doorgronden. Wel worden de ideeën die in

de managementliteratuur over de psychologie van de ondernemer worden geventileerd over het

algemeen bevestigd. Zo lijken onze respondenten zonder uitzondering te voldoen aan het beeld dat

McClelland (zie § 2.1) al schetste. Kenmerkend was: ambitie, zelfvertrouwen, volharding, energie,

toewijding, vindingrijkheid, creativiteit, vooruitziende blik, initiatief en veelzijdigheid.

Naast bovengenoemde eigenschappen bleken de ondernemers open en toegankelijk. De meeste

gaven aan dat met name openheid naar het personeel toe erg belangrijk is. Dit past ook bij het

uitgangspunt van de meesten dat het succes vooral het resultaat is van gezamenlijke inspanning.

Enkele ondernemers onderkennen bij henzelf een bovengemiddelde assertiviteit en een wil om te

winnen.

Geen van de ondernemers heeft een rolmodel voor ogen gehad. Geen van hen zegt zich ooit

gespiegeld te hebben aan een grote Nederlandse of buitenlandse ondernemer. Wel komen allen uit

een ondernemende omgeving. Voor drie van hen was dit de voormalige werkgever. In twee gevallen

stimuleerde de werkgever de oprichting van de onderneming. Ruim de helft van de ondernemers is

afkomstig uit een ondernemersmilieu met een ondernemende vader of andere ondernemende

familieleden. In een aantal gevallen werden zij door de betreffende familieleden ondersteund met

kapitaal en kennis. Een aantal gaf aan tevens geïnspireerd te zijn door deze familieleden. In al deze

gevallen vindt dat met name zijn weerslag op het personeelsbeleid en de wijze waarop met perso-

neel wordt omgegaan.

Personeelsbeleid

Door de ondernemers wordt personeel als belangrijke factor van het succes gezien. Tegelijkertijd is

het succes een belangrijke factor geweest voor de motivatie van het personeel. Betrokkenheid van

personeel is voor hen een onderwerp geweest dat meer aandacht nodig had naarmate het bedrijf

groter werd. Door de instroom van nieuwe mensen moeten relaties tussen werknemers en het

bedrijf opnieuw worden uitgevonden. Daar waar bij de start zaken informeel werden geregeld, en

werden gebaseerd op een soort vanzelfsprekendheid, moesten met de groei zaken formeel worden

vastgelegd. Functies moeten op een gegeven moment worden gedefinieerd, net als normen waarop

succes in nederland

Zeven succesvolle bedrijven

2524

‘De kracht van het bedrijf ligt vooral bij de drie oprichters. Zij vullen elkaar goed aan

en hebben als overeenkomst een rotsvast vertrouwen in het eigen kunnen’

Jean Paul Raes, Gsus

3 Bedrijfsgroei in de praktijk



4 CONCLUSIES

Twee vragen hebben in deze studie centraal gestaan. In de eerste plaats is nagegaan hoe de 

ontwikkeling van zeven succesvolle bedrijven sinds de oprichting is verlopen. Ten tweede is onder-

zocht welke factoren bepalend zijn geweest voor het succes. Aan deze twee vragen is impliciet een

derde toegevoegd: welke betekenis heeft het Nederlandse ondernemersklimaat gehad? Op basis

van voorgaande hoofdstukken en de afzonderlijke casusbeschrijvingen in het tweede deel wordt

hier op deze drie vragen achtereenvolgens antwoord gegeven.

Ontwikkeling van de bedrijven

Kenmerkend voor de onderzochte bedrijven is de zeer snelle groei direct na de start en de haast

gelijktijdige professionalisering van bedrijfsvoering en werkprocessen. Hoewel enkele ondernemers

wel verrast waren door het succes, is geen van hen erdoor overvallen. Een uitzondering hierop is

Alex, dat vanwege de toeloop van klanten net na de start de werving van nieuwe moest stoppen

totdat de systemen op verdere groei waren toegerust. Een andere overeenkomst tussen de zeven

bedrijven is dat zij al in een vroegtijdig stadium (al tijdens het initiële succes) nadachten over

verdere uitbreiding van het marktaandeel, onder meer door diversificatie van producten en 

diensten. Daar waar in het groeifasemodel de fases van voorbereiding, start, initiële groei en 

consolidatie elkaar in de loop van de tijd opvolgen, lopen deze fasen bij de succesvolle onderne-

mers door elkaar heen. Voor alle bedrijven geldt dat men niet stil blijft zitten na het initiële succes.

Men ontwikkelt door, winsten worden geherinvesteerd. Daarnaast is er vaak een blijvende behoefte

aan externe financiering ten behoeve van marketing en som ook internationale expansie.

Succesfactoren van de onderzochte bedrijven

1: Ambitie om te groeien: De belangrijkste succesfactor voor de onderscheiden bedrijven is de

sterke ambitie om te groeien. Het lijkt zelfs een voorwaarde voor succes. Voor geen van de onder-

nemers is de groei van hun bedrijf een toevallige bijkomstigheid geweest van het zelfstandig

ondernemerschap. Geen van hen was uit op een bestaan als ZZP’er (Zelfstandige Zonder

Personeel). Geen van de ondernemers is voor zichzelf begonnen als alternatief voor een vaste baan.

Alle ondernemers zagen als werknemer kansen die niet door hun werkgever werden gezien of

opgepakt. Voor hen was de enige mogelijkheid om de kansen te benutten het opzetten van een

geheel eigen organisatie. Daarbij was bij elke ondernemer een sterke behoefte aanwezig om te

groeien in termen van omzet, winst en marktaandeel.

2: Managementvaardigheden: geen van de ondernemers is lang alleen geweest. Allen hebben voor

de uitvoering van de plannen al direct na de start mensen aangetrokken. Geen van hen had moeite

om de rol van leidinggevende en werkgever op zich te nemen. De betrokken ondernemers bleken

Een overeenkomst tussen ondernemers is de helderheid die men betracht ten opzichte van het

personeel. De stelling van Collins dat succes van een ondernemer vooral voortkomt uit het vermo-

gen om de waarheid in een markt te onderkennen (zie § 2.2) kan voor de zeven ondernemers 

worden aangevuld met de stelling dat succes voortkomt uit het vermogen om de kwaliteiten en

zwakten van het personeel te onderkennen. Dit geldt met name voor personeel op sleutelposities.

De meeste ondernemers maken in de beginfase weliswaar gebruik van jonge en vaak onervaren

mensen, maar trekken na de eerste groei al snel ervaren krachten aan voor de belangrijke posities

als ‘Chief Financial Officer’ en ‘Chief Operational Officer’. Veel hangt af van de wijze waarop deze

functies worden bekleed. In een aantal gevallen moesten mensen worden vervangen omdat zij niet

goed functioneerden.

Beschikbaarheid van personeel is voor geen van de ondernemers een beperkende factor geweest in

de groei. Dit geldt met name voor het uitvoerende personeel. Wat betreft de zwaardere functies in

het bedrijf ervoeren verschillende ondernemers wel een krapte op de arbeidsmarkt. Functies die

moeilijk in te vullen zijn, zijn die van financieel directeur en marketingmanager.

succes in nederland

Zeven succesvolle bedrijven

4 Conclusies

2726



vooral ook succesvolle managers zijn. Zij zijn in staat geweest om niet alleen kansen te herkennen,

maar ook om deze te vertalen naar concrete verwachtingen ten aanzien van personeel.

3: Kennis van de branche: de meeste ondernemers kenden de branche al goed voordat zij die als

zelfstandige betraden. Zij werkten er al langer in als werknemer, en hadden er in die hoedanigheid

al succes. Bij hun vroegere werkgever ontdekten zij de marktkansen en de imperfecties in de 

aansluiting tussen vraag en aanbod. Een aantal van hen heeft deze kansen eerst proberen te

benutten bij hun werkgever voordat ze voor zichzelf begonnen.

4: Korte ontwikkeltijden: de tijd tussen voorbereiding en initieel succes is door alle ondernemers

kort gehouden. Vaak betrad men al de markt terwijl de dienstverlening nog in ontwikkeling was. In

een enkel geval werd de ontwikkeling van diensten direct aangepast op de behoeften van concrete

klanten.

5: Inhoudelijke betrokkenheid van financiers: op één bedrijf na (Gsus) waren alle ondernemers

afhankelijk van externe financiering. Behalve van eigen geld werd gebruik gemaakt van financiers.

Zij kregen daar een aandeel voor in het bedrijf. In alle gevallen zijn de financiers gezocht en gevon-

den in het sociale of zakelijke netwerk van de ondernemers. In alle gevallen waren de financiers zelf

ook in de markt actief. Hiermee werd niet alleen geld aangetrokken, maar ook kennis over de markt.

De betekenis van het Nederlandse ondernemersklimaat

Geen van de bedrijven zag zich in zijn ambities geremd of gestimuleerd door overheidsbeleid of

iets wat als onderdeel genoemd zou kunnen worden van het ondernemersklimaat. Veelgenoemde

barrières als arbeidsrecht en belastingdruk hebben geen rol van betekenis gespeeld in de ontwik-

keling van de zeven bedrijven. De meeste ondernemers maakten bij de start gebruik van tijdelijke

krachten zoals freelancers en studenten. Dit bood mogelijkheden tot flexibiliteit in het aannemen

en afstoten van personeel. De belastingdruk was beperkt omdat veel bedrijven de eerste jaren geen

winst maakten. Op één bedrijf na is geen gebruik gemaakt van subsidies. De meesten hebben zich

ook niet op subsidieregelingen georiënteerd. Belangrijkste reden hiervoor was dat men ervan 

uitging dat men niet in aanmerking zou kunnen komen. Een andere reden was het vooruitzicht op

administratieve procedures.

Ondernemers waren over het algemeen positief over de omstandigheden waarin zij hun bedrijf

hebben opgezet. Uitzondering hierop was Route Mobiel dat het gevecht moest aangaan met de

geïnstitutionaliseerde positie van zijn grote concurrent de ANWB. Knelpunten die door de anderen

werden genoemd waren minder fundamenteel. Genoemd werden: (1) de aansluiting van het

onderwijs op de behoeften aan vaardigheden van het bedrijf en (2) de moeite die nogal wat bedrij-

ven hadden om goed geschoold en ervaren personeel te vinden voor leidinggevende functies op het

terrein van financiën, controlling en marketing.

succes in nederland

Zeven succesvolle bedrijven

28

DEEL 2

ZEVEN SNELGROEIENDE JONGE BEDRIJVEN



31

1 ALEX BELEGGERSBANK

Alex Beleggersbank is in 1999 als een van de eersten begonnen met beleggen via internet.

Op dat moment waren de mogelijkheden voor particulieren om zelfstandig te beleggen

gering. De oprichters van Alex wilden een dienst leveren waarmee de particuliere belegger

snel en goedkoop in effecten en andere beleggingsproducten kan handelen. Alex ontwikkelde

zich tot de marktleider in deze branche en tot op heden heeft het deze positie kunnen 

vasthouden.

Het aanhoudende succes maakt Alex tot een goed voorbeeld van succesvol ondernemerschap,

hoewel Alex in de strikte zin van het woord nooit een zelfstandige onderneming is geweest. De

handelswijze van Alex kan worden omschreven als ‘intrapreneurship’. Als zelfstandige business unit

van eerst Dexia Bank Nederland en nu Rabobank Nederland heeft Alex zijn eigen producten 

ontwikkeld en in de markt gezet.

1 Alex beleggersbank

30

Tijdlijn  

1995 Ontwikkeling VEB Bottom-line (beleggen via telefoon): Bank Labouchere (later overgegaan in Dexia Bank Nederland) stelt 2,5

miljoen gulden beschikbaar voor 1,5 jaar tijd.

1996 VEB Bottom-line komt op de markt: binnen korte tijd 6.000 klanten.

1997 Ontwikkeling nieuw product: Alex Advanced (beleggen via internet en telefoon): schaalproblemen VEB Bottom-line maken nieuwe

technologie noodzakelijk, klantenstop op de VEB Bottom-line. Voor ontwikkeling Alex stelt Bank Labouchere initieel 10 miljoen

gulden beschikbaar.

1999 Alex komt op de markt met Alex Advanced en vestigt zich in eigen pand in Leiden.

2000 Eerste jaar dat Alex winst maakt, daarna groeit de winst jaarlijks.

Binck (wat later de grootste concurrent wordt) verschijnt op de markt.

2001 Verhuizing naar Amsterdam: dichter bij fysieke beurs.

2002 Herstructurering binnen Alex: enkele afdelingen worden samengevoegd. Inmiddels 60.000 klanten.

2003 Overname Alex door Rabobank Nederland.

Alex start Alex Academy: beleggingstrainingen voor elk niveau belegger.

2004 Alex introduceert Alex Pro: een uitgebreide beleggingsrekening voor de meer ervaren en zeer actieve belegger.

Wijziging in management: van driekoppige directie naar 1 directeur en MT-leden.

2005 Alex introduceert Alex Assist, een digitale beleggingsadviseur voor beleggers die individueel portefeuilleadvies willen. Voor de ont-

wikkeling van dit product is 250.000 euro subsidie toegekend vanuit Brussel.

2006 Alex is gegroeid tot een bedrijf met 170 fte en heeft ruim 90.000 klanten.
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1 Alex beleggersbank

Marktpositie en marketing

Toen Alex op de markt kwam, was IMG Holland de enige belangrijke concurrent op het terrein van

zelfstandig beleggen voor particulieren. Het systeem waar IMG mee werkte was technisch echter

minder geavanceerd; transacties werden niet geheel digitaal afgehandeld, menselijke tussenkomst

was noodzakelijk en de wet van de remmende voorsprong deed zich gelden. Inmiddels is het aantal

spelers op de online beleggersmarkt toegenomen. Ook de grote banken hebben zich inmiddels op

het online beleggen gericht. Bovendien is in 2000 Binck opgericht, een online broker die zich net

als Alex probeert te onderscheiden van de gevestigde orde. De komst van Binck heeft ertoe geleid

dat Alex zich opnieuw bezint op zijn positionering. Daar waar bij de start vooral werd ingezet op de

lage kosten, profileert Alex zich inmiddels ook met kwaliteit en ondersteuning aan beleggers.

Vanaf de start van het ‘bedrijf ’ heeft marketing een belangrijke rol gespeeld. De keuze voor de

naam Alex was een zeer bewuste. De bank moest een voornaam krijgen om een duidelijke tegen-

stelling te creëren met de grote banken met chique achternamen als Van Lanschot en

MeesPierson. Deze banken representeren de gevestigde orde en hebben een afstandelijk imago.

Alex moest een makkelijke aanspreekbare en gelijke partner vertegenwoordigen. Dat de naam

begint met de letter A was een tactische keuze. Als potiëntele klanten op zoek zijn naar een bank,

op internet of in de telefoongids, verschijnt Alex als een van de eerste in het rijtje.

Alex wilde in eerste instantie een anarchistische rol innemen en het bijbehorende logo moest dit

ook uitstralen. Alex stond voor snel, gemakkelijk en goedkoop. Na verloop van tijd is het imago van

Alex enigszins veranderd. Van anarchistische jonge speler op de bankmarkt is Alex gegroeid naar

een van de leidende partijen op het gebied van beleggen. Alex wil zich nu dan ook presenteren als

een autoriteit op het gebied van internetbeleggen. Daarnaast wordt nu meer de nadruk gelegd op

de doelgroep van Alex, namelijk beleggers. In overeenstemming met deze imagoverandering heeft

Alex begin 2004 daarom ook voor een nieuwe naam gekozen. Alex werd Alex Beleggersbank.

Alex wordt gerespecteerd om zijn effectieve en innovatieve manier van marketing. In 2004 wordt

mede-oprichter René Frijters tot Marketeer of the Year verkozen. Vooral de geïntegreerde marke-

tingaanpak van Alex met aandacht voor de traditionele media valt op. Een goed voorbeeld hiervan

is de langdurige samenwerking met De Financiële Telegraaf. In 2004 heeft het Bijlagedagblad een

commerciële bijlage gemaakt voor Alex ter gelegenheid van zijn vijfjarig bestaan. Alex vierde dit

jubileum met de Nationale BeleggersDag. De bijlage bevatte informatie over deze dag en over

beleggen. In 2005 schreef de Financiële Telegraaf, wederom in opdracht van Alex, een gratis te

bestellen boekje voor de (beginnende) particuliere belegger. Als ‘tegenprestatie’ gebruikt Alex de

Financiële Telegraaf als lesmateriaal bij workshops.

Een ander succesvol marketingvoorbeeld is de interactieve Smartphone campagne die Alex samen

met Orange heeft uitgevoerd. Nieuwe en bestaande klanten konden gratis een Smartphone bestel-

Het product

Alex Beleggersbank levert diensten aan particuliere beleggers, die het zelfstandig handelen in

effecten mogelijk maken en vergemakkelijken. Alex is voortgevloeid uit een eerder initiatief van

René Frijters en Peter Verhaar: de VEB Bottom-line. De VEB Bottom-line was het eerste product in

Nederland waarmee particulieren elektronisch transacties zonder menselijke tussenkomst konden

uitvoeren via een voice-responsesysteem en de toetsen van de telefoon. In 1995 schreven Frijters

en Verhaar hiervoor een business plan en legden dit voor aan de directie van Labouchere (later

overgegaan in Dexia Bank Nederland). De directie geloofde in het plan en gaf hen volledige vrijheid

om het te realiseren. 2,5 miljoen gulden werd beschikbaar gesteld voor anderhalf jaar tijd.

Commercieel gezien was de Bottom-line een succes. Binnen anderhalf jaar maakten zo’n 6.000 

particuliere beleggers gebruik van het telefonische transactiesysteem. Tegelijkertijd ontstonden toen

de eerste problemen. Het systeem kon het snel groeiende volume van transacties en gebruikers niet

aan: de capaciteit van de telefoonlijnen liep al snel structureel achter op het aantal gebruikers. In

1997 kwam men dan ook tot de conclusie dat als men meer particuliere beleggers goed wilde blijven

bedienen er een nieuw product moest worden ontwikkeld. Op de Bottom-line werd een klantenstop

gezet. De klanten die men op dat moment had, konden gebruik blijven maken van de Bottom-line,

maar potentiële nieuwe klanten moesten wachten op een nog te ontwikkelen technologie. Bank

Labouchere stelde 10 miljoen gulden beschikbaar voor een nieuw product.

Anderhalf jaar lang werd er met tien mensen gewerkt aan een nieuw concept dat zowel commer-

cieel als technisch aantrekkelijk moest zijn: een softwareproduct met een meer decentrale auto-

matiseringsstructuur dat geschikt was voor meerdere kanalen (internet, voice-responce, service-

desk). In 1999 werd Alex Beleggersbank opgericht en de nieuwe dienst Alex Advanced gelanceerd.

Met Alex Advanced werd op twee paarden gewed, telefonie en internet. De internetmogelijkheid

was ontwikkeld met het oog op de toekomst. Bij de ontwikkeling werd vooral de nadruk gelegd op

de telefonische kant van het systeem. De explosieve internetgroei van de afgelopen jaren werd niet

voorzien, met als gevolg dat er aan de internetkant van het systeem al snel enkele (schaal)proble-

men optraden. Vervolgens heeft Alex in de jaren daarna het concept zelfstandig beleggen via inter-

net verder verbeterd en toegankelijk gemaakt voor een grotere doelgroep.

Momenteel biedt Alex een uitgebreider pakket van diensten aan. Naast Alex Advanced is er halver-

wege 2004 een beleggingsrekening bijgekomen voor de meer ervaren en zeer actieve beleggers:

Alex Pro. In 2005 is vervolgens Alex Assist geïntroduceerd. Dit is een digitaal adviesprogramma dat

klanten individueel portefeuilleadvies geeft over Europese aandelen en waarmee Alex de ICT

Innovation Award 2005 won. Verder worden er onder de naam Alex Academy diverse beleggings-

trainingen aangeboden om (beter) te leren beleggen.
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1 Alex beleggersbank

handelsmogelijkheden voor particuliere beleggers. Verhaar ondervond dit probleem zelf als beleg-

ger.’Je liep altijd achter de professionele partijen aan, de banken boden geen goede informatie en

service en de kosten waren hoog.’ Volgens hem lag hier een gat in de markt. Met zijn achtergrond

als ICT’er was René Frijters er bovendien van overtuigd dat de informatievoorziening aan particu-

lieren technisch ook veel beter en sneller kon. ‘Elektronische transacties waren nog niet mogelijk.

De banken werkten op dat moment nog allemaal via mainframes (IBM). Om succesvol te zijn moet

je echter verder denken dan IBM.’ De sleutel van het succes van Alex ligt volgens de twee oprich-

ters dan ook grotendeels in de symbiose die zij gemaakt hebben tussen ICT en de effectenwereld.

Ontwikkeling van het bedrijf

Frijters en Verhaar kregen van Bank Labouchere de kans om ‘zelfstandig’ producten te ontwikkelen.

Dat zij deze kans kregen was vrij uitzonderlijk. Grote banken durfden het in die tijd vaak niet aan

om grootschalige automatiseringsprojecten te initiëren: bang voor protest onder medewerkers die

zouden vrezen voor hun baan. Mede daarom werd er bewust voor gekozen om het initiatief fysiek

buiten het hoofdkantoor van Bank Labouchere in Amsterdam te ontplooien. De organisatie vestigde

zich in 1995 in Leiden. De controle en verantwoording aan Labouchere waren tot een minimum

beperkt. De investeringskosten in de VEB Bottom-line en Alex Advanced werden al snel terugver-

diend. Eind 1999 bereikte Alex het break-even point, waarna de winst jaarlijks groeide.

In de beginjaren van het bedrijf hebben de oprichters zelf hun personeel geselecteerd. Studenten

hebben altijd een belangrijk onderdeel van het personeelsbestand gevormd. Bij de start van de VEB

Bottom-line kwam men op het idee om studenten economie die in hun laatste jaar waren te 

werven. Bank Labouchere was het daar in eerste instantie niet mee eens, maar de oprichters 

hebben hun zin doorgezet. Volgens hen zijn studenten capabel en gemotiveerd. Een bijbaan bij een

vooruitstrevend bedrijf als Alex zou immers goed staan op hun CV. Bovendien is werk op de

Servicedesk of de afdeling Verkoop goed in te vullen door deeltijders. De loonkosten van studenten

zijn relatief laag en zij vormen een pool van potentiële doorstromers binnen het bedrijf. Veel van de

huidige medewerkers zijn ooit begonnen op de Servicedesk en de afdeling Verkoop.

Alex heeft een platte bedrijfsstructuur. Binnen het bedrijf bemoeit iedereen zich met iedereen

(back office bemoeit zich met de marketingafdeling en andersom). Alex is van mening dat deze

transparantie ideeën genereert.

Het succes van Alex (en de VEB Bottom-line) zorgde ervoor dat het personeelsbestand snel groeide:

van 10 medewerkers in 1995 tot 40 medewerkers in 1997 en uiteindelijk tot 170 fte in 2006. Om

ook als grotere organisatie het personeel betrokken en gemotiveerd te houden laat Alex de mede-

werkers proeven aan het succes. Er worden regelmatig workshops en tennisclinics georganiseerd voor

klanten, waar medewerkers van andere afdelingen dan Verkoop en Marketing ook aanwezig kunnen

zijn. Alle medewerkers, ongeacht hun functie, worden zo in de gelegenheid gesteld direct in contact

len, waarmee mobiel gehandeld kon worden. Op grond van de respons werden de reclame-uitingen

en het gebruik van internetsites waarop de reclame-uitingen verschenen, continu aangepast.

Al is de nadruk van Alex meer komen te liggen op expertise en kwaliteit, de prijs is ook nog steeds

een belangrijke concurrerende factor. In 2005 vergelijkt Alex zich nog op een speelse manier met

de prijsvechter onder de supermarkten, Dirk van der Broek onder het motto ‘Alex wordt een beetje

Dirk’. De oprichters zelf gaan een vergelijking met Easyjet ook niet uit de weg. Zij benadrukken

hierbij met name de overeenkomsten in het business-model van beide ondernemingen. ‘Alex en

Easyjet zijn marketingorganisaties die beide het businessmodel van respectievelijk vliegen en

beleggen hebben veranderd’.

De oprichters van het bedrijf

De oprichters van Alex, René Frijters en Peter Verhaar, hebben elkaar in de jaren negentig in de

bankwereld ontmoet. Frijters had op dat moment een eigen bedrijf dat diensten verleende op het

gebied van ICT en interim-management. Verhaar werkte bij NMB en stapte later over als secretaris

van de directie van Bank Labouchere. De aanleiding om eerst VEB Bottom-line en later Alex

Beleggersbank te starten, was de frustratie over het ontbreken van goede informatie en snelle
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1 Alex beleggersbank

Naarmate het bedrijf groeide, nam ook de behoefte aan een duidelijke structuur toe. In 2004 ging

men van een driekoppige directie naar één directeur en vijf MT-leden. De rol van de (toenmalige)

directie van Alex is in de loop van de jaren ook enigszins veranderd. In het begin was zij actief

betrokken bij de ontwikkeling van de producten. Nu niet meer. Wat wel is gebleven is de identifica-

tie met de klant. ‘Ik speel gewoon klant in onze organisatie, de klant is als een mol geïntegreerd in

Alex’, aldus Verhaar. ‘Alex wil technologisch gezien het beste product bieden, maar de relatie met de

klanten heeft altijd prioriteit. In de beginperiode van de Bottom-line en Alex Advanced ging er

regelmatig wat fout. Door continu het contact op te zoeken met de klant, de problemen uit te 

leggen en je fouten te erkennen, bleef het vertrouwen onder de klanten behouden’.

Het ondernemersklimaat

Aangezien de labels Alex en VEB Bottom-line zijn ontwikkeld onder de vlag van Bank Labouchere,

speelde het ondernemersklimaat bij de oprichting nauwelijks een rol. Zij waren vooral afhankelijk

van de ruimte die hen door de directie werd gegeven. Frijters en Verhaar zagen kans het beste van

twee werelden te combineren. Zij bleven hun beschermde positie van werknemer behouden en 

kregen tegelijkertijd de steun en financiering om hun idee in alle vrijheid te ontwikkelen.

Toen de oprichters zich in 2002 op een management buy-out oriënteerden werd hen duidelijk dat

het erg moeilijk is om in de financiële sector een eigen bedrijf te starten. De wetgever en toezicht-

houders stellen hoge eisen. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn over de benodigde vergun-

ningen te beschikken en Alex als zelfstandig bedrijf voort te zetten.

te komen met de klanten. Het directe klantencontact moet ervoor zorgen dat de medewerkers zien

hoe de klanten denken over Alex en dat zij zich hiervoor mede verantwoordelijk voelen.

Om fysiek dichter bij de beurs te zitten verhuisde Alex in 2001 van Leiden naar Amsterdam. Alex

had inmiddels bewezen zelfstandig succes te kunnen boeken en de nabijheid van ‘moederbedrijf ’

Bank Labouchere vormde geen bedreiging meer. In 2002 voelde de directie van Alex zich genood-

zaakt het snelgroeiende bedrijf intern te herstructureren. Een aantal afdelingen moest samenge-

voegd worden. Er werd onder andere een externe medewerker aangetrokken om deze herstructure-

ring te leiden. Dit zorgde voor enige wrevel onder een aantal toenmalig leidinggevenden. Enkele

van hen zijn toen (vrijwillig) vertrokken.

In datzelfde jaar wilde Dexia Bank Nederland (de nieuwe eigenaar van Bank Labouchere) Alex

verkopen. Dit was voor de oprichters van Alex aanleiding om een management buy-out te overwe-

gen. Het bleek echter niet haalbaar om in de korte tijd die hen was gegeven de nodige vergunnin-

gen voor een bankbedrijf te krijgen. Dexia was al snel in onderhandeling met de Rabobank en 

uiteindelijk is de overname in 2003 naar tevredenheid van de oprichters verlopen. Zij behielden

hun zelfstandigheid: de activiteiten van Alex werden ondergebracht in een zelfstandige business

unit en Rabobank gaf hen het vertrouwen en geloofde in het concept. Achteraf gezien terecht: 

binnen twee jaar heeft Rabobank de overnamesom terugverdiend.
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Alex en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

1995 - 1999 Het bedrijf ontstaat uit het idee om particulieren te laten beleggen zonder tussenkomst van bankmede-

werkers. Onder de naam VEB Bottom-line wordt het bedrijf als zelfstandige eenheid binnen Bank 

Labouchere opgezet.

Fase 2 Groeifase

1995 - 2002 Het aantal klanten groeit sterk. Deze groei zet verder door nadat dienstverlening ook wordt aangeboden

via internet.

Fasen 3 & 4 Consolidatie & diversificatie

2002 - heden De groei remt door de komst van concurrent Binck en online brokerage door grote banken. Alex bezint 

zich op de positie in de markt. Naast prijs en het vernieuwende imago wordt ook geconcurreerd op 

kwaliteit en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd wordt het dienstenpakket uitgebreid.
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2 GSUS

In 1993 startte een nieuw kledinglabel en een winkel in Arnhem. De oprichters wilden met

hun merk een prikkelend alternatief bieden voor het heersende kledingbeeld. De naam Gsus

(wordt uitgesproken als Jesus) was zowel prikkelend als passend voor de stijl die ze voor ogen

hadden. De stijl van Gsus is geïnspireerd op de skate- en undergroundscene en is een combi-

natie van streetwear, sportswear en clubwear. Al snel wist men het merk onder de aandacht

te brengen van andere kledingdetaillisten en kreeg het bedrijf ook een groothandelsfunctie.

Al snel won Gsus onder het publiek aan bekendheid. Het aantal verkooppunten is sindsdien,

ook internationaal, sterk uitgebreid. Gsus wordt nu in 28 landen verkocht op 1.300 verkoop-

punten. Het bedrijf heeft 20 eigen winkels in Nederland en België, en wil dit aantal uitbrei-

den tot 40 wereldwijd. De omzet is in 2005 gestegen tot rond de 40 miljoen euro. Het merk

Gsus heeft zich ontwikkeld tot een internationaal label dat sinds twee jaar ook door licentie-

houders wordt gevoerd voor andere producten dan kleding.

Achter het succes staan drie oprichters; van hen vormen Jan Schrijver en Angelique Berkhout de

creatieve kracht van het bedrijf. De derde, Peter Steenstra, is voornamelijk gericht op de bedrijfs-

voering. Hij bekleedt op dit moment de functie van CEO.

Het product

Centraal in de productontwikkeling staat het uitgangspunt dat men niet denkt in termen van 

doelgroepen. Gsus spreekt liever over gebruikersgroepen. Men ontwerpt kleding die men zelf mooi

vindt en die men in de eigen kledingkast wil hebben hangen. In lijn met deze filosofie lopen veel

medewerkers in Gsus kleding. Men probeert weg te blijven van marktonderzoek: het merk moet

Tijdlijn  

1993 Start bedrijf. In augustus wordt de eerste winkel in Arnhem geopend.

1995 Presentatie complete kledinglijn.

2000 De omzet wordt geschat op 24,5 miljoen euro, 80% daarvan wordt gerealiseerd in het buitenland.

2004 Het aantal verkooppunten stijgt tot 180 in Nederland en tot 1.300 wereldwijd. Gsus is verkrijgbaar in 28 landen.

2005 Lancering kledinglijn voor kinderen met de labels Gsis and Gbro.

2005 Een licentiehouder brengt onder de naam Gsus fietsen op de markt, later dit jaar komt ook een brillencollectie uit.

2005 In augustus wordt een Heavens Playground winkel geopend in Antwerpen; dit gebeurde al eerder in Leon (Spanje) in een 

franchiseconstructie.

Gsus geeft aan de komende jaren meer buitenlandse vestigingen te willen openen.
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2 Gsus

Een klein deel van de verkoop vindt plaats in de eigen winkels van Gsus. Onder de naam Heavens

Playground zijn er inmiddels 20 winkels in Nederland. De ambitie bestaat om dit aantal te verdub-

belen, onder meer met de opening van nieuwe winkels in het buitenland.

Marktpositie en marketing

Met het design en de campagnes heeft zich een eigenzinnig merk ontwikkeld, dat zich nadrukkelijk

distantieert van het gangbare. De grote uitdaging van het merk is om deze positionering te handha-

ven in een situatie waarin steeds meer kleding wordt weggezet en steeds meer mensen Gsus zijn

gaan dragen. Deze uitdaging geldt vooral in Nederland. Hier is het merk in twee à drie jaar tijd

geëxplodeerd. Nu kiest men bewust voor een getemperde groei. Men wil vooral prikkelend en 

vernieuwend blijven, ook als dat potentiële klanten weghoudt. Dit moet voorkomen dat Gsus in de

korte levenscyclus van kledingmerken terechtkomt. In de branche komt het regelmatig voor dat een

merk in korte tijd heel sterk opkomt en daarna ook weer snel verdwijnt. Soms duurt deze cyclus niet

langer dan vijf jaar. In Nederland wordt daarom veel aandacht besteed aan het koppelen van het

merk aan een lifestyle. Veel aandacht wordt besteed aan campagnes en de vernieuwing van winkels.

De Nederlandse markt is anders dan die in andere landen. Een groei zoals die hier heeft plaatsge-

had is in het buitenland nog uitgebleven, al trekt de Spaanse markt op dit moment goed aan. In

het buitenland zal het merk, vooral vanwege de naam, voorlopig nog voldoende prikkelend blijven.

De oprichters van het bedrijf

Schrijver en Berkhout zagen in de oprichting van een eigen bedrijf vooral een mogelijkheid om in

onafhankelijkheid te werken. Zij hadden het idee dat ze voor hun opdrachtgevers te veel aan het

voortborduren waren op bestaande trends en wilden kleding ontwerpen/verkopen die in hun ogen

vernieuwend was. De stap naar het ondernemerschap was voor beiden niet erg groot omdat zij al

werkten op freelance-basis. Dit gold niet voor Peter Steenstra, die later in het bedrijf instapte. Hij

had voor hij met Gsus begon een vast dienstverband bij IBM. Zijn motivatie om met Gsus te

beginnen was de wens om in een andere cultuur te werken dan de corporate omgeving van een

multinational. Een belangrijke overeenkomst tussen de drie oprichters is de sterke overtuiging van

het eigen kunnen. De combinatie van creativiteit en zakelijk inzicht onder de oprichters wordt als

de belangrijkste succesfactor van het bedrijf gezien.

De ontwikkeling van het bedrijf

Het onuitgesproken motto van het bedrijf is ‘groot worden door klein te blijven’. Het bedrijf heeft

een indrukwekkende groei en ontwikkeling doorgemaakt en is inmiddels een gevestigd merk. Men

probeert echter bewust weg te blijven van het gevestigde. Het merk moet blijven prikkelen, het

mag geen mainstream worden. Men probeert dit door te trekken in de wijze waarop het bedrijf is

georganiseerd, zonder afbreuk te doen aan de professionaliteit. Sinds de groei wordt in de bedrijfs-

vooral zichzelf blijven en niet in een val lopen door te gaan ontwerpen wat de massa wil. Dit past

ook bij de eigenheid waarmee het bedrijf destijds is opgericht. Het ontwikkelen van design en 

campagnes wordt gerekend tot de kern van het bedrijf, deze worden dan ook niet uitbesteed.

In het begin lag de nadruk op T-shirts. Later volgden eigen ontwerpen en werden ook andere 

kledingstukken aan het assortiment toegevoegd. Inmiddels zijn naast het oorspronkelijke label Gsus

nieuwe zelfstandige labels ontwikkeld voor kinderen: Gsis voor meisjes en Gbro voor jongens.

Tegelijkertijd heeft het merk zich ontwikkeld van een kleding- naar een lifestylemerk. Dit biedt

mogelijkheden om naast kleding ook andere productgroepen op te pakken. Er zijn nu verschillende

licentiehouders die producten onder de naam Gsus op de markt brengen. Onlangs werd een 

brillenlijn gelanceerd, evenals fietsen met het merk Gsus.
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gebracht in een ander bedrijfsonderdeel. Dit geldt ook voor de van de kleding afgeleide producten,

zoals brillen en fietsen die niet door het bedrijf zelf in de markt worden gezet maar wel de 

merknaam dragen. Hiervoor bestaat het bedrijfsonderdeel ‘licencing’.

De groei van het bedrijf is altijd gefinancierd met eigen middelen. Er zijn geen investeerders. De

aandelen zijn in handen van de oprichters. Het bedrijf is financieel gezond, zo gezond zelfs dat het

een triple A status heeft. Het ziet er niet naar uit dat op andere wijzen gefinancierd zal worden of

dat eigendomsverhoudingen zullen veranderen zolang de oprichters zelf direct actief zijn in het

bedrijf.

Het ondernemersklimaat

De oprichters hadden geen rolmodel voor ogen. Wel is men bekend met literatuur van spraakma-

kende en succesvolle ondernemers. Het ontstaan en de ontwikkeling van het bedrijf lijken niet

beïnvloed te zijn door het Nederlandse ondernemersklimaat. Wetgeving is geen belemmering

geweest bij het in dienst nemen van personeel of groei. Het bedrijf heeft ook geen gebruik

gemaakt van regelingen ter stimulering van ondernemerschap (zoals bijvoorbeeld exportsubsidies).

Een punt dat volgens het bedrijf aandacht verdient is de aansluiting van opleiding op arbeidsmarkt.

Voor Gsus zijn goed opgeleide mensen schaars. Dit geldt zowel voor bedrijfseconomisch onderlegd

personeel als voor creatief personeel. Opleidingen zijn vooral theoretisch, meer aandacht zou

besteed moeten worden aan de praktijk en aan ondernemerschap.
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voering voortdurend gezocht naar een balans tussen zakelijkheid en de waarden waar het merk

voor staat (het informele en rebelse). In een interview maakt Schrijver een vergelijking met een

rockband.’Er zijn bands met een heel ruig imago, terwijl ze toch iedere ochtend vroeg op moeten

om hun instrumenten te stemmen. Je ontkomt hier niet aan als je een groot publiek wilt bereiken.’

Inmiddels heeft Gsus 90 mensen in dienst. Veruit het grootste deel hiervan werkt in Amsterdam.

De eerste jaren werkten er voornamelijk jonge mensen bij Gsus. Voor de meesten was het hun 

eerste baan. Zij werden bij Gsus opgeleid en gevormd. Het bedrijf betrok het personeel met name

via de sociale netwerken van bestaande medewerkers. Naarmate het bedrijf groeide veranderde de

personeelsbehoefte. Men ging op zoek naar meer ervaren mensen die zich reeds elders bewezen

hadden. Behalve aan ervaren creatieve mensen was er ook een groeiende behoefte aan mensen

met veel bedrijfseconomische ervaring, zoals controllers. Vooral de laatste groep blijkt niet 

makkelijk te vinden.

In de beginjaren zorgden de beperkte omvang van het bedrijf en het informele personeelsbeleid

voor een grote betrokkenheid onder het personeel. Daarnaast is het succes van het bedrijf altijd

een bindende factor geweest. ‘Medewerkers zijn trots op Gsus en hebben het idee aan het succes

ook persoonlijk te hebben bijgedragen’. Gsus streeft ernaar deze mentaliteit van de medewerkers

te behouden. Medewerkers worden ook geen gouden bergen beloofd in termen van beloning. Men

probeert vooral een leuke functie aan te bieden waarin de medewerker kan bijdragen aan het 

succes van een aantrekkelijk product. Hierbij past een cultuur waarin alle medewerkers gelijk zijn.

Men wil het onderscheid tussen magazijnmedewerkers en het management afwezig laten zijn. De

leiding van het bedrijf ziet het als een van de grootste uitdagingen om deze cultuur en betrokken-

heid van het personeel ook in de toekomst op peil te houden. Dit zal mogelijk niet meer zo gemak-

kelijk gaan als tot nu toe. De groei van het bedrijf en de voortzetting van het succes hebben ertoe

geleid dat zakelijkheid noodzakelijkerwijs onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering. Om de

voortgang en kwaliteit van werkprocessen van het bedrijf (en toeleveranciers) te bewaken wordt

nu veel meer gerapporteerd dan voorheen. Destijds ging dat meer op intuïtie. Het personeel wordt

nu ook explicieter afgerekend op resultaat.

Het bedrijf steunt nog altijd sterk op de drie oprichters. Peter Steenstra is nu CEO. Schrijver en

Berkhout vormen als het ware het DNA van het bedrijf door richting te geven aan het design, de

‘graphics’ en de campagnes. Op termijn moet de sterkte van de organisatie zich bewijzen door

minder afhankelijk te zijn van personen. De eerste stap is gezet door het bedrijf in onderdelen te

organiseren. Het bedrijf bestaat uit vier onderdelen die vallen onder een Holding. De kern van het

bedrijf is ‘Wholesale design’. Dit onderdeel houdt zich bezig met het hele proces van ontwerp tot

en met de marketing en distributie. Ook is dit onderdeel verantwoordelijk voor het uitbesteden van

productie en het contact met de leveranciers. De winkels - ‘the Heavens Playgrounds’ - zijn onder-
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Gsus en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

1993 - 1994 De oprichters bepalen de strategie vooral op intuïtie. De combinatie van creativiteit en zakelijkheid onder

de oprichters blijkt vruchtbaar.

Fase 2 Groeifase

1994 - 2000 Het merk ontstijgt de winkel in Arnhem en wint snel aan bekendheid in Nederland. Het aantal 

verkooppunten neemt sterk toe. Al snel wordt ook de buitenlandse markt verkend. Het bedrijf opent een 

hoofdkantoor in Amsterdam. De stijl van leidinggeven is informeel en gebaseerd op de persoonlijkheden 

van de oprichters. Personeel wordt aangetrokken via netwerken en contacten van medewerkers.

Fase 3 & 4 Consolidatie & diversificatie

2000 - heden Het behoud van het undergroundkarakter staat centraal. Groei wordt vooral gezocht in internationalise-

ring en diversificatie. Behalve op kleding wordt het merk Gsus ook gevoerd op andere producten. Er wordt 

gezocht naar een balans tussen de informele cultuur en de noodzaak tot zakelijkheid en bedrijfs- en 

procesmatig denken. Het personeelsbeleid wordt geprofessionaliseerd.
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3 MAKELAARSLAND.NL

In het najaar van 2004 begint Jeroen Stoop met Makelaarsland.nl. Met dit bedrijf introdu-

ceert hij in Nederland een nieuwe manier van makelaardij. Doordat klanten bij de verkoop

van hun huis met dit concept een aantal zaken zelf ter hand nemen, kunnen de makelaars-

kosten omlaag. De verkoper verzorgt zelf de bezichtigingen en draagt ook zorg voor de foto’s

en beschrijving van het huis. Makelaarsland zorgt voor plaatsing op de eigen site en die van

Funda en coördineert de onderhandeling. Door deze taakverdeling tussen klant en makelaar

kan worden volstaan met een aanzienlijk lagere courtage. Makelaarsland rekent voor iedere

bemiddeling een vaste courtage van 795 euro. Het bedrijf is een succes. In de eerste maand

(februari 2005) kreeg het 28 opdrachten, over de maand in 2006 kwamen er 600 opdrach-

ten binnen. De verwachting is dat deze lijn doorgetrokken kan worden en dat aan het eind

van 2006 het aantal opdrachten per maand zal zijn opgelopen tot duizend.

De ontwikkeling van het bedrijf

Toen Stoop in november 2004 met het bedrijf van start ging was het concept al uitgewerkt in een

businessplan. De haalbaarheid ervan was ook al getoetst met een marktonderzoek. De eerste drie

maanden na de start werden gebruikt om de ideeën verder uit te werken, het bedrijf op te zetten

en de website te ontwikkelen. Al snel werden drie medewerkers aangetrokken. Sinds de website

operationeel werd, is het aantal opdrachtgevers elke maand gestegen.

Het bedrijf heeft tot nu toe nog niet break-even gedraaid. Met het huidige aantal klanten was dit

al wel mogelijk geweest, maar er is voor gekozen door te investeren. Verwacht wordt tegen het

einde van het jaar op het break-even punt te zitten. Vanaf het begin is er een continue financie-

ringsbehoefte geweest. Bij de start kwamen kosten vooral voort uit de ontwikkeling van het bedrijf

en de website. Nu komt de investeringsbehoefte vooral voort uit de kosten van reclame. De risico’s

Tijdlijn  

2004 In november wordt Makelaarsland.nl opgericht.

2005 Na drie maanden voorbereiding gaat op 30 januari de website ‘live’, dezelfde dag meldt zich de eerste klant en na een maand is

het aantal opdrachten gestegen tot 28.

2005 Het bedrijf groeit sterk. Elke maand neemt het aantal opdrachtgevers toe.

Tegen het einde van het jaar hebben zich 1.000 verkopers aangemeld.

2006 Een aantal NVM-leden spant een tuchtzaak aan, welke in eerste instantie door de rechter is afgewezen.

2006 De groei zet door, in maart 2006 melden zich dagelijks tussen de 15 en 20 opdrachtgevers. Mede door een reclamecampagne

begint het merk ‘Makelaarsland.nl’ zich te vestigen.
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zijn tot nu toe goed afgedekt met de cashflow van het bedrijf. De aandeelhouders hebben daardoor

steeds kunnen en willen voorzien in de behoefte. Zij zijn met hun aandeel in het bedrijf sinds de

oprichting meegegroeid.

Met de groei van het bedrijf zal ook het personeelsbestand groeien. Al bij de start van het bedrijf is

hiervoor een HRM-beleid ontwikkeld. Er zijn procedures met bijbehorende formulieren vastgesteld

die worden gehanteerd voor functioneringsgesprekken en de beoordeling van medewerkers. Voor de

ontwikkeling daarvan is destijds extern advies ingehuurd. Opmerkelijk is dat al vlak na de oprich-

ting een dergelijk beleid tot stand is gekomen. Al vroeg is geanticipeerd op de groei van het perso-

neelsbestand. Verwacht wordt dat de huidige systematiek ook zal voldoen bij een verdere groei.

Het personeelsbestand is jong. De leeftijd varieert van 25 tot 35 jaar. De meeste mensen hebben

al werkervaring: voor hen is het de tweede of derde baan. Tot nu toe is er geen personeelsverloop

geweest. De mensen die er vanaf het begin bij waren zitten er nog steeds. Al aan het begin is er

personeel aangetrokken ter versterking van het management. Er is een Chief Operations aange-

trokken evenals een manager voor het marktsegment van nieuwbouwwoningen.

De dienst

Makelaarsland onderscheidt zich in de eerste plaats van de traditionele makelaardij vanwege de

taakverdeling tussen makelaar en klant. Daarnaast is de verregaande automatisering kenmerkend.

Het hart van de organisatie wordt gevormd door software die aan de website is gekoppeld en het

proces rond elke verkoopopdracht volgt. Alle stappen in het proces worden bewaakt en zijn 

voorzien van waarschuwingssignalen. De persoonlijke aandacht van de makelaars wordt op deze

manier gericht op die onderdelen en momenten waarop dat echt noodzakelijk is.

Makelaarsland is dit jaar een echt merk aan het worden. Op dit moment concurreert het voorna-

melijk met de conventionele makelaardij. Het belangrijkste argument van de klant die voor

Makelaarsland kiest, is de prijs. Het zijn vooral verkopers van duurdere woningen die worden 

aangetrokken, voor hen is het verschil tussen de percentuele courtage en de vaste courtage

immers groter. Al op korte termijn zal prijs niet meer het belangrijkste argument zijn. Nu al zijn er

een stuk of zeven andere partijen actief in Nederland die op dezelfde basis opereren. De concur-

rentie met deze bedrijven wordt in de eerste plaats aangegaan door de schaal en de naamsbekend-

heid te vergroten. Daarnaast zal geconcurreerd worden op vertrouwen. Ten opzichte van de directe

concurrenten zal Makelaarsland zich moeten gaan onderscheiden met een kwaliteitsimago.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan makelaardij heeft voor beroering gezorgd in de branche.

Dit heeft zelfs geleid tot een procedure bij de Centrale Raad van Toezicht, aangespannen door make-

laars die menen dat de dienstverlening wordt uitgekleed en daarmee in strijd is met de NVM-erecode.
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dat een makelaar op een gemakkelijke wijze zijn geld verdient. De frustratie van Stoop was dat hij

destijds als makelaar in de meeste gevallen de courtage gewoon nodig had om zijn kosten te 

dekken. Regelmatig kwam het voor dat hij veel tijd besteedde aan de verkoop van een huis, tot een

goede deal kwam voor zijn klant, terwijl deze klant toch nog een vervelend gevoel had over de

hoogte van de courtage. Deze situatie bracht Stoop ertoe na te denken over hoe klant en makelaar

dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Als vennoot stelde hij een businessplan op en liet een

marktonderzoek uitvoeren om de levensvatbaarheid van het idee te toetsen.

Kenmerkend voor de stijl van ondernemerschap van Stoop is de wijze waarop hij anderen aan zich

weet te binden. Stoop geeft aan dat hij graag deelt en dat hij het niet alleen tot een succes had

kunnen maken. Toen hij besloot om voor zichzelf te beginnen, ging hij meteen op zoek naar partners

die hem hierbij konden ondersteunen. Via zijn zakelijke en sociale netwerk vond hij drie partners die

niet alleen financierden maar ook bijdroegen aan de ontwikkeling van de visie en het businessmodel.

Ondernemersklimaat

Het Nederlandse ondernemersklimaat en de wetgeving hebben geen rol gespeeld in de beslissing

om het bedrijf te beginnen. Ook speelde het geen rol in de ontwikkeling die erop volgde. Het

bedrijf heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van subsidies. Aangenomen werd dat de mogelijkhe-

den er niet zouden zijn, bovendien werd men van het aanvragen weerhouden vanwege het beeld

van lange besluitvormingstrajecten en tijdrovende administratieve procedures.

De oprichter van het bedrijf

Het initiatief voor Makelaarsland is genomen door Jeroen Stoop. Op 25-jarige leeftijd was hij 

destijds de jongste makelaar van Nederland. Voordat hij voor zichzelf begon, werkte hij eerst voor

een kleine makelaar en vervolgens als vennoot voor een groot makelaarskantoor in Noord-Holland.

Hier gaf hij een aantal jaren leiding aan een aantal vestigingen, en werd later directeur woningma-

kelaardij over alle vestigingen. Het idee voor Makelaarsland ontwikkelde hij hier. Hij zag dat veel

kopers en verkopers moeite hadden met de makelaarskosten. Nogal wat mensen hadden het idee
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Makelaarsland en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

2004 In november 2004 wordt het bedrijf opgezet. Bij de start was het concept al uitgewerkt en waren de 

financiers al gevonden. De voorbereidingsfase van drie maanden is gebruikt om de plannen concreet uit 

te werken en de website te ontwikkelen.

Fase 2 Groeifase

2004-heden In de periode vlak na de start begint het aantal klanten al snel sterk te stijgen. Deze groei wordt verder

gestimuleerd door een actief marketingbeleid. Verwacht wordt dat de groei zich de komende jaren verder

zal doorzetten.

Fase 3 Consolidatie

Fase 4 Diversificatie

Hoewel het bedrijf nog in de groeifase zit en het concept mogelijkheden biedt om voorlopig verder te 

blijven groeien, wordt al wel nagedacht over uitbreiding van het dienstenpakket. Men wil zich onder meer

ook gaan richten op kopers (nu is Makelaarsland nog vooral gericht op verkopers).
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4 MARKETXS

MMaarrkkeettXXSS  iiss  iinn  11999999  ooppggeerriicchhtt  ddoooorr  FFlloorriiss  AAllkkeemmaaddee..  HHeett  bbeeddrriijjff  iiss  ssiinnddssddiieenn  sstteerrkk  ggeeggrrooeeiidd,,  zzoo

sstteerrkk  zzeellffss  ddaatt  hheett  iinn  22000055  ddee  rraanngglliijjsstt  vvaann  ssnneellsstt  ggrrooeeiieennddee  bbeeddrriijjvveenn  vvaann  DDeellooiittttee  aaaannvvooeerrddee..

MMaarrkkeettXXSS  oonnttwweerrpptt  ssooffttwwaarree  wwaaaarrmmeeee  ffiinnaanncciiëëllee  iinnsstteelllliinnggeenn  rreeaall  ttiimmee  eenn  oopp  mmaaaatt  oovveerr  mmaarrkkttiinn--

ffoorrmmaattiiee  kkuunnnneenn  bbeesscchhiikkkkeenn..  HHeett  bbeeddrriijjff  iiss  bbeeggoonnnneenn  mmeett  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  aapppplliiccaattiieess  ddiiee  vviiaa

iinntteerrnneett  ttee  bbeennaaddeerreenn  zziijjnn..  SSiinnddss  22000033  lleevveerrtt  hheett  ooookk  ssooffttwwaarreeppaakkkkeetttteenn  ddiiee  bbiijj  ddee  kkllaanntt  wwoorrddeenn

ggeeïïnnssttaalllleeeerrdd::  ddee  zzooggeennaaaammddee  tteerrmmiinnaallss..

MarketXS is sinds de oprichting in korte tijd sterk gegroeid. De omzet groeide in zeven jaar naar

ruim 20 miljoen. De wens om te groeien is nadrukkelijk aanwezig in de strategie van het bedrijf.

Naast autonome groei heeft men de afgelopen jaren bedrijven overgenomen. Ook de komende

jaren verwacht het bedrijf door overnames sterk te blijven groeien.

Het product

MarketXS ontwikkelt applicaties waarmee bestaande informatiestromen worden afgestemd op de

specifieke behoefte van klanten. Het bedrijf produceert zelf geen data maar structureert en

bewerkt deze. Met de software van MarketXS kunnen data en data streams worden bewerkt,

gecombineerd en op een gebruikersvriendelijke manier worden gepresenteerd. Een van de eerste

klanten was Het Financieele Dagblad. Voor de internetsite van deze krant is destijds een applicatie

gebouwd waarmee realtime beursinformatie overzichtelijk op de website kon worden getoond. In

het verlengde hiervan heeft MarketXS gewerkt aan de ontsluiting van data van financiële markten

Tijdlijn  

1999 Start MarketXS, er zijn al snel zes medewerkers. Nog hetzelfde jaar wordt een ontwikkelkrediet van EZ ontvangen.

2000 Investering van 6 miljoen (Prime/Novacap).

2001 Samenwerking met KSI International; later dit jaar volgt samenwerking met TMLC en een overname van de Nederlandse 

vestiging van Adcore. Tevens wordt een Chief Operations aangetrokken.

2002 ABN-AMRO wordt als grote klant binnengehaald. MarketXS levert aan de bank intra- en internetsites, inclusief applicaties voor

de retail sites waar klanten aandelen kunnen verhandelen.

2003 Het bedrijf telt in december 2003 40 medewerkers en heeft een omzet van 3,7 miljoen euro.

2004 Overname van Moneyline Telerate Benelux. ABN investeert 5 miljoen. In totaal is er 13,3 miljoen in het bedrijf geïnvesteerd.

De omzet groeit door naar ruim 17 miljoen euro.

2005 Men blijft ervaren personeel werven o.a. voor uitbreiding van activiteiten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In december

wordt Jan de Roeck CEO, Floris Alkemade wordt voorzitter Raad van Commissarissen. De omzet ligt iets boven de 20 miljoen

euro, met een winst van rond de miljoen. Het bedrijf heeft 350 klanten, 2500 terminals en 110 medewerkers.



voor verschillende financiële instellingen en media. In 2002 zet het bedrijf een belangrijke stap in

de productontwikkeling nadat een contract wordt gesloten met ABN-AMRO. Voor de bank worden

applicaties voor internet- en intranetsites gemaakt, waaronder ook sites voor particuliere beleg-

gers. Tot nu leverde het bedrijf zogenaamde web based applicaties, vanaf 2003 wordt ook op maat

gemaakte software ontwikkeld die bij opdrachtgevers ter plekke wordt geïnstalleerd.

De meerwaarde van MarketXS is vooral gelegen in de prijs en de flexibiliteit. Het was de oprichter

vanaf het begin duidelijk dat hij aanzienlijk onder de prijs van bestaande producten moest gaan

zitten om klanten te overtuigen. De inzet was om 50 tot 65 procent onder de bestaande prijzen

aan te bieden. Daarnaast heeft het bedrijf klanten aan zich gebonden door flexibiliteit. De produc-

ten worden ‘on demand’ ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling worden klanten daar permanent bij

betrokken. Zij kunnen soms zelfs realtime met de ontwikkelaars meekijken en zo direct aangeven

hoe zij de software willen hebben. De ‘time to market’ wordt met deze werkwijze kort gehouden. Op

het moment dat een product wordt ontwikkeld, is er al een klant.

De markt

MarketXS heeft een gunstige positie ten opzichte van andere software-ontwikkelaars vanwege

bekendheid met de financiële markten en de gebruikers van realtime marktinformatie. Het bedrijf

opereert op het kruispunt van technologie en corporate finance. Dit is een specifieke nichemarkt

waar de belangrijkste concurrenten niet zozeer softwarebedrijven zijn maar veeleer de leveranciers

van financiële data. Voorbeelden hiervan zijn Reuters en Bloomberg die zelf systemen (terminals)

hebben ontwikkeld waarmee hun gegevens voor klanten worden ontsloten. Op onderdelen concur-

reert MarketXS met deze providers. Een belangrijk voordeel van MarketXS ten opzichte van deze

bestaande partijen is de flexibiliteit ten opzichte van de klant. Tot voor kort moest deze het doen

met de standaardpakketten van slechts enkele aanbieders. MarketXS biedt de mogelijkheid om een

pakket helemaal op de wensen en de praktijk van een klant aan te passen. Omdat MarketXS geen

content levert, beperkt de concurrentie met de bestaande partijen zich tot onderdelen (de 

technologie waarmee data worden bewerkt). De komst van MarketXS heeft er niet toe geleid dat

reeds bestaande aanbieders worden verdrongen.

MarketXS biedt wel een goedkoper alternatief voor partijen die de producten van aanbieders als

Bloomberg en Reuters niet kunnen betalen. Het wordt niet uitgesloten dat deze aanbieders zich in

de toekomst ook gaan richten op dit lagere marktsegment. Daarom zal het bedrijf zijn positie in de

markt moeten blijven bewijzen door een goedkoper alternatief te bieden dat bovendien kan worden

afgestemd op de specifieke behoefte van klanten.
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Bij de ontwikkeling en implementatie van de producten is steeds samengewerkt met al langer

bestaande ICT-bedrijven. In april 2001 komt er een samenwerkingsverband tot stand met KSI

International, een ICT-dienstverlener, onder andere op het gebied van implementatie van software

en het beheer van ICT-infrastructuren. Met deze samenwerking verbreedde MarketXS de capaci-

teit om zijn platform geïmplementeerd te krijgen bij klanten. In hetzelfde jaar wordt ook samen-

werking gezocht met Missing Link, een ICT-bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van

gebruiksvriendelijke interactieve applicaties.

Tevens doet MarketXS in dat jaar zijn eerste overname; het betreft de Nederlandse vestiging van

het Zweedse Adcore. De overname is ingegeven door de ontoereikende capaciteit om maatwerkap-

plicaties te ontwikkelen. De bedrijven worden verder niet geïntegreerd. Adcore Nederland gaat

onder MarketXS na een reorganisatie met zijn oorspronkelijke naam Facing Facts verder.

Ondernemersklimaat

Hoewel het Nederlandse ondernemingsklimaat weinig van invloed lijkt te zijn op de ontwikkeling

van de organisatie, heeft het bedrijf bij de start een aanzienlijk voordeel gehad van een subsidie-

regeling. Met deze regeling kon de productontwikkeling makkelijker worden gefinancierd. Het

bedrijf is in zijn groei nooit gehinderd geweest door Nederlandse wetgeving. Arbeidsvoorwaarden

zoals die in wetgeving zijn vastgelegd vormden geen belemmering bij het aannemen van personeel.

Onderwijs wordt door MarketXS gezien als de belangrijkste factor voor het ondernemersklimaat.

Het onderwijs dient beter aan te sluiten bij de praktijk van de arbeidsmarkt; bovendien zou er

meer aandacht aan ondernemerschap moeten worden besteed.

De oprichter

De oprichter begon het bedrijf op 32-jarige leeftijd. Hij werkte daarvoor eerst als accountant en

vervolgens bij ABN-AMRO, in zijn laatste functie als obligatiehandelaar. De wens om een eigen

bedrijf te beginnen bestond al langer. Het idee van MarketXS ontstond bij de bank. Hij zag meer

mogelijkheden in internettechnologie voor de verspreiding van marktdata. Het voordeel dat

Alkemade had ten opzichte van andere technologieontwikkelaars was de kennis over het gebruik

van technologie binnen financiële instellingen.

Naar eigen zeggen is het streven naar onafhankelijkheid de belangrijkste drijfveer geweest om voor

zichzelf te beginnen. Hij lijkt deze hang naar een onafhankelijke positie nu opnieuw te bevestigen

door zijn positie als CEO te verruilen voor die van President Commissaris. Alkemade houdt zich in

die hoedanigheid hoofdzakelijk bezig met het verkennen van acquisitiemogelijkheden en de koers

van het bedrijf.

De ontwikkeling van het bedrijf

Het bedrijf heeft een Angelsaksische inslag. Het creëren van marktwaarde is een belangrijk onder-

deel van de strategie. Dit is mede het gevolg van de aanwezigheid van venture capital. Daarnaast

wordt marktwaarde gezien als een voorwaarde voor verdere groei. Men wil deze groei voor een

belangrijk deel realiseren door overnames, overnames die mogelijk gefinancierd moeten worden

door financiers of een beursgang. Potentiële marktwaarde is essentieel om ook in de toekomst

investeerders te overtuigen.

Het meest opvallende aan het bedrijf is de mate waarin het de groeiambities heeft waargemaakt.

Naast een sterke omzetgroei, heeft het bedrijf zich in korte tijd in een branche weten te vestigen

door voortvarend te zijn met de ontwikkeling en het vermarkten van producten, het werven van

klanten, samenwerkingspartners voor de ontwikkeling van producten en financiers. Men heeft 

hierdoor in korte tijd stappen kunnen zetten waar andere bedrijven veel langer over doen of zelfs

helemaal niet aan toe komen.

Het is opvallend dat het bedrijf de stappen in zijn ontwikkeling snel achter elkaar zet. Na de oprich-

ting is er al snel personeel. In het najaar van 1999 werken er 6 mensen. Het betrof studenten en net

afgestudeerden, die in eerste instantie op basis van een stagecontract werden aangetrokken. In 

datzelfde jaar wordt een ontwikkelkrediet ontvangen van EZ. Een jaar later is de eerste investeerder

er (6 miljoen). Al heel snel worden er ook meer ervaren krachten aangetrokken. Daar waar veruit de

meeste bedrijven belemmerd worden in hun groei vanwege de beperkte span of control van de

ondernemer/oprichter, kent Market XS deze rem op groei niet omdat er al snel een management-

team zit met ervaren leden. Vervolgens worden ook ervaren mensen aangetrokken voor de uitvoe-

ring. Zo worden mensen aangenomen ter versterking van de sales en ontwikkeling. Deze ervaren

mensen zijn afkomstig uit de financiële wereld of de wereld van informatieproviders (zoals Reuters).
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MarketXS en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

1999 Het bedrijf start in de zomer van 1999. Naast de oprichter zijn een aantal jonge mensen aangetrokken op 

basis van een stagecontract.

Fase 2 Groeifase

2000-heden Al kort na de start groeit het bedrijf sterk. Behalve van autonome groei, is dit vooral ook het gevolg van 

overnames.

Fase 3 Consolidatie

Hoewel het bedrijf nog in de groeifase zit, zijn er een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie die 

normaal gesproken in een consolidatiefase plaatsvinden. Een daarvan is de werving van ervaren krachten 

ten behoeve van de bedrijfsvoering, de sales en de productontwikkeling. Het bedrijf is al tijdens groeifase 

minder afhankelijk geworden van de persoon van de oprichter.

Fase 4 Diversificatie
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5 RITUALS

RRiittuuaallss  hheeeefftt  ddee  aaffggeellooppeenn  jjaarreenn  eeeenn  pplleekk  vveerroovveerrdd  oopp  ddee  ddrruukk  bbeezzeettttee  mmaarrkktt  vvaann  vveerrzzoorrggiinnggsspprroo--

dduucctteenn..  IInn  22000000  iiss  hheett  bbeeddrriijjff,,  mmeett  sstteeuunn  vvaann  UUnniilleevveerr,,  ooppggeerriicchhtt..  RRiittuuaallss  wwiill  zziicchh  oonnddeerrsscchheeiiddeenn

aallss  mmeerrkk  vvoooorr  kkwwaalliittaattiieeff  hhooooggssttaaaannddee  pprroodduucctteenn  ddiiee  ttoocchh  bbeettaaaallbbaaaarr  zziijjnn..  HHeett  bbeeddrriijjff  ggeenneerreeeerrtt

ggrrooeeii  ddoooorr  zzeellff  ooff  mmeett  ffrraanncchhiisseerrss  wwiinnkkeellss  ttee  ooppeenneenn..  AAnnnnoo  22000066  hheeeefftt  hheett  bbeeddrriijjff  vveessttiiggiinnggeenn  iinn

EEuurrooppaa  eenn  hheett  MMiiddddeenn--OOoosstteenn..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  ddooeell  vvaann  ddee  oopprriicchhtteerrss  iiss  oomm  hheett  mmeerrkk  wweerreellddwwiijjdd  ttee

vveessttiiggeenn..

Het product

Onder de naam Rituals worden producten gemaakt en verkocht op het gebied van home en 

personal care. Het speelveld waarin Rituals zich begeeft is breed. De producten variëren van 

geurkaarsen, thee en warme verfrissingsdoekjes tot verzorgingsproducten voor het lichaam.

Jaarlijks worden er ongeveer veertig nieuwe producten ontwikkeld. Op dit moment voert Rituals

ruim 200 producten. Binnen het gehele concept staan vier pijlers centraal: kwaliteit, design,

parfum en prijs. Zowel de winkel als de producten moeten een gevoel van luxe geven; een gevoel

waarmee dagelijkse routines veranderen in rituelen.

Rituals hanteert een retailformule met drie distributiekanalen: 1) eigen/franchisewinkels, 2) 

wholesale, oftewel ritualshops in grotere winkels zoals de Bijenkorf en 3) business-to-business

partnerships. Er is bewust voor franchising gekozen omdat het bedrijf snel wil groeien en het geld

ontbreekt om zelf alle winkels binnen korte tijd op te zetten. Tot en met 2005 deed het bedrijf ook

aan sales via internet. In oktober van dat jaar heeft Rituals echter besloten de digitale activiteiten

af te stoten. Een externe partij, Mail Order Solutions, exploiteert nu de internetshop van Rituals.

Tijdlijn  

1999 Concept voor Rituals wordt bedacht door oprichter Cloosterman en een door hem samengestelde denktank. Het concept wordt

gepresenteerd aan Unilever. Unilever wil het zelf niet gaan ontwikkelen, maar wil wel als aandeelhouder participeren in een op te

zetten zelfstandige onderneming.

2000 Rituals wordt geboren. Eind oktober gaat de eerste winkel open in Amsterdam.

2002 De eerste shop-in-shops worden opgericht.

Eind 2002 trekt Unilever zich terug als aandeelhouder: Rituals wordt geheel zelfstandig.

2004 Er wordt uitgebreid door middel van franchising.

Vanaf dit jaar wordt winst gemaakt.

2006 Inmiddels is het bedrijf gevestigd in 7 Europese landen en het Midden-Oosten.



Marktpositie en marketing

Rituals begeeft zich op een volwassen markt. Alle producten die Rituals ontwikkelt bestaan al. Het

concept moet vooral iets toevoegen aan de beleving van het gebruik ervan. De oprichters zijn

ervan overtuigd dat zij met dit concept een aanzienlijk marktaandeel kunnen veroveren. Rituals

concurreert met meerdere soorten partijen. Ten eerste met de reeds bestaande winkels die verzor-

gingsproducten op de markt brengen, zoals drogisterijen en supermarkten. Daarnaast ook met 

winkels die cadeauartikelen verkopen en winkels die zich concentreren op specifieke productgroe-

pen (bijvoorbeeld de thee- en koffiewinkels). Rituals wil zich onderscheiden door het aanbod aan

producten continu aan te vullen en eventueel te veranderen.’Als je langskomt bij de winkel moet je

niet het idee hebben dat het assortiment altijd hetzelfde is, maar de verwachting hebben dat er

altijd weer iets nieuws is’, aldus een van de oprichters van Rituals.

Het merk positioneert zich als een zogenaamd ‘masstige merk’, oftwel een merk dat prestige 

uitstraalt en tegelijkertijd betaalbaar is voor de massa. Behalve aan de producten wordt er ook veel

aandacht besteed aan de inrichting van de winkel en de communicatie. De diverse producten 

moeten herkenbaar en onderscheidbaar zijn van andere merken. In de loop van de jaren heeft het

bedrijf zijn focus iets verlegd. Er wordt minder de nadruk gelegd op schoonmaakmiddelen. Een 

product als allesreiniger is verdwenen; een meer succesvol product zoals afwasmiddel is gebleven.

Van het begin af aan is er het streven om van Rituals een wereldmerk te maken. Het merk moest

universeel zijn en daarom is ook gekozen voor een Engelse naam. De belangrijkste marketingme-

thode die Rituals hanteert is business-to-business handel. Deze wijze van marketing is eigenlijk

per toeval ontstaan. Toen in de beginfase een aantal producten werd geïntroduceerd, werd er iets

te enthousiast ingekocht. Het magazijn raakte overvol en de kas leeg. Om dit probleem snel op te

lossen werden afspraken gemaakt met de vroegere werkgevers van de oprichters, voor de levering

van Rituals kerstpakketten. Het ging hier om duizenden pakketten. Deze ad hoc actie sloeg aan: de

bekendheid van en de interesse voor Rituals groeiden. Inmiddels zijn de business-to-business acti-

viteiten flink uitgebreid. Naast de verzorging van kerstpakketten zijn er contracten gesloten met

diverse hotels en vliegtuigmaatschappijen. Passagiers die met KLM of Transavia reizen krijgen

Rituals thee geserveerd en gasten van het Amstel Hotel vinden Rituals verzorgingsproducten in

het hotel.

De oprichting van het bedrijf/Hoe het bedrijf is ontstaan

Het idee voor Rituals is ontstaan in 1999. Oprichter Raymond Cloosterman werkte toen voor

Unilever in de ‘Home and Personal Care’. Deze sector was op dat moment volop in beweging. Zo

kwam er in Amerika een nieuw merk op de markt, ‘Bath and Bodyworks’, dat in korte tijd een

gigantische omzet genereerde. Dit bedrijf was opgezet zonder ondersteuning van een grote speler.

Binnen Unilever vroeg men zich af hoe men ook zo’n innovatie kon realiseren. De toenmalige raad
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van bestuur van Home and Personal Care gaf daarop Cloosterman de opdracht om zich te gaan

oriënteren op een nieuw te ontwikkelen concept.

Cloosterman verzamelde een groep creatieven van buiten Unilever om zich heen en organiseerde

een tweedaagse bijeenkomst in Parijs. De groep bestond uit mensen van verschillende nationalitei-
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ten en met verschillende achtergronden zoals een trendwatcher en experts uit de parfum- en 

verpakkingsindustrie. Gezamenlijk bedachten zij het concept Rituals, van de vormgeving tot het

speelveld. Behalve de onkosten die zij maakten, kregen zij hier niets voor betaald. ‘Zij deden dit

omdat ze het leuk vonden om iets nieuws te creëren met een groep inspirerende mensen’, aldus

Rolf de Gier. ‘Bovendien vergrootten zij hiermee hun netwerk en rolde er zakelijk wellicht toch wat

uit. Het project was immers verbonden aan een groot bedrijf ’.

Hoewel Unilever het een goed idee vond, ging men het niet implementeren. Het concept was te

ingewikkeld en paste niet binnen de structuur van het bedrijf. Cloosterman was inmiddels gegrepen

door het idee. Hij benaderde Rolf de Gier, een goede vriend vanuit zijn studietijd en Marcel van

Groningen, een collega binnen Unilever. Beiden hadden ruime ervaring binnen multinationals, De

Gier als general manager voor enkele producten van Akzo Nobel en Van Groningen als plant

manager bij Unilever. Met zijn drieën hebben zij Rituals opgericht. Unilever bleef met een meerder-

heid van de aandelen wel financieel bij het bedrijf betrokken.

Ontwikkeling van het bedrijf

In 2000 is men gestart met de ontwikkeling van het merk. Rituals had een prestatiecontract met

Unilever. Elk half jaar werd opnieuw geïnvesteerd, waarbij targets werden gesteld. Als het target

was gehaald, werd een nieuwe ronde van financiering gestart. De oprichters zelf investeerden ook

in het bedrijf. Ook hadden zij een financiële regeling getroffen voor het geval dat één van hen

arbeidsongeschikt zou raken. Na een jaar is er een Raad van Advies ingesteld. Deze bestaat uit vier

mensen vanuit verschillende gremia.

Rituals is begonnen in een kelder op de Herengracht. Eind oktober 2000 ging de eerste winkel

open op de Kalverstraat in Amsterdam. Ook het kantoor vestigde zich op dit adres. Na verloop van

tijd ontwikkelde zich een structuur binnen het bedrijf. Doordat er fysiek verschillende ruimtes

waren in het pand ontstonden er verschillende afdelingen, zoals verkoop en marketing. Vanaf 2002

kreeg ook het personeelsbeleid meer vorm. Er zijn bijvoorbeeld beoordelingsformulieren ingevoerd

en er zijn nu tweemaandelijkse meetings voor het gehele personeel. Deze bijeenkomsten hebben

als doel het personeel op de hoogte te houden, successen te vieren en betrokkenheid te creëren.

Eind 2002 ging het bedrijf door een belangrijke fase van verandering. Unilever hanteerde een 

nieuwe strategie en onder deze strategie werd het aantal merken geminimaliseerd. Merken met

weinig volume werden afgestoten. In dit kader verkocht Unilever zijn aandelen in Rituals. Dit kwam

Rituals in eerste instantie niet goed uit. Het loskoppelen kost immers veel management-attentie.

Daarnaast had de verbondenheid met Unilever andere voordelen: men hoefde zich niet bezig te

houden met ISO-normen, interne bedrijfspolitiek en arbozaken. Er werd gebruik gemaakt van een

aantal faciliterende diensten van Unilever zoals de salarisadministratie en IT-diensten. Na het 
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zijn als parttime kracht in de winkel toen ze nog studeerden. ‘Rituals is een leuk bedrijf, je krijgt

veel verantwoordelijkheden, hebt met alles te maken en je ziet iets groeien’, aldus De Gier.

Het ondernemersklimaat

Een grote belemmering voor startende ondernemers is volgens De Gier hoe aan geld te komen.

‘Alle banken zeggen nee. De eerste twee jaar hadden we daar gelukkig niet mee te maken. Zonder

Unilever was het nooit gelukt om Rituals van de grond te krijgen’. Ook toen het bedrijf al een 

aantal jaren bestond en Unilever geen financiële steun meer gaf, merkte men hoe moeilijk het was

om financiering te vinden, zelfs voor weinig risicovolle investeringen. Zo had Rituals in 2004 een

grote order binnengekregen. Hiervoor moesten producten ingekocht worden en aangezien er pas

geld zou binnenkomen na levering van de producten moest men op zoek naar financiering. Rituals

had drie ton nodig voor een aantal weken. Geen enkele factormaatschappij of bank wilde geld

lenen vanwege een negatief trackrecord. ‘Dit was echt een teleurstelling, het daadwerkelijke risico

was heel klein (grotendeels met garantstelling) en het is logisch dat een bedrijf dat nog maar drie

jaar bestaat in de eerste jaren geen winst heeft gemaakt’. Andere manieren van financiering waren

ook niet voorhanden. ‘Subsidies zijn meer voor innoverende technische bedrijven en borgstellings-

krediet was ook geen optie’. Uiteindelijk heeft het bedrijf geld kunnen lenen in de privésfeer.

Inmiddels heeft Rituals een positief trackrecord en is het bedrijf wel interessant voor banken. Het

verkrijgen van een lening is nu mogelijk geworden.

De Gier is van mening dat de overheid mede verantwoordelijk is voor dit financieringsprobleem.

‘Veel ondernemers lopen hier tegenaan. De overheid zou meer moeten faciliteren. Zij zou jonge

bedrijven moeten steunen door garantstellingen te geven. Nu is het vaak heel moeilijk voor jonge

bedrijven om door te groeien’.

vertrek van deze belangrijke partner moest het bedrijf dit allemaal zelf gaan regelen en dat kostte

tijd. ‘Je bent maar met 6 à 7 man en in plaats van al je aandacht extern te richten, op het werven

van klanten, moet je nu aandacht geven aan het interne proces’. Achteraf gezien is De Gier wel blij

met de verzelfstandiging van het bedrijf: ‘Dit was toch de juiste stap voor het bedrijf. Als bedrijf

kon Rituals niet veel meer leren van Unilever.

De eerste jaren maakte het bedrijf, zoals was ingecalculeerd, geen winst. 2003 was vervolgens een

lastig jaar door de verzelfstandiging. De omzet en groei vielen tegen. Mede daardoor moesten toen

een aantal mensen vertrekken. Sinds 2004 draait het bedrijf met winst. Vanaf dat jaar is het ook

pas echt begonnen met nationale en internationale expansie. Tot dan toe werd groei gezocht door

business-to-business partnerships en het ontwikkelen van shop-in-shops (vanaf 2002). In 2004

begon men ook met het franchisen van winkels.

Anno 2006 zijn er 24 eigen of franchisewinkels, waarvan 13 in Nederland. De overige winkels 

zitten in België, Portugal, Spanje, Tsjechië, Kroatië en het Midden-Oosten. Het doel is om de

komende 10 jaar verder uit te breiden, ook buiten Europa. De contacten met buitenlandse franchi-

sers komen makkelijk tot stand. ‘Ze komen naar ons toe. De retailwereld is dan toch klein. Ze zien je

winkel ergens en nemen contact met je op. Per dag krijgen we een paar mails van geïnteresseerden

waaronder serieuze partijen’.

Binnen het bedrijf werken relatief jonge mensen. Het bedrijf zocht, zeker in de eerste jaren, men-

sen met een bepaalde mentaliteit. ‘Ze moeten kunnen omgaan met het feit dat ze wellicht maar

een baan hebben voor een jaar. Er is immers geen garantie dat we over een jaar nog bestaan. Ook

moeten ze niet statusgevoelig zijn, flexibel inzetbaar zijn en kunnen omgaan met hectiek’, aldus De

Gier. Wel geeft hij toe dat nu het bedrijf meer voet aan de grond heeft gekregen, de beleving van

het personeel ook enigszins is veranderd. ‘Als er nu een medewerker wordt aangenomen heeft hij

wel het idee dat hij bij een echt bedrijf komt en is hij zich minder bewust van het feit dat zijn aan-

stelling afhankelijk is van het succes van het bedrijf en dus van beperkte duur kan zijn’.

Het personeel wordt voor een groot deel geworven via het netwerk van de medewerkers en via

wervings- en selectiebureaus. Op dit moment heeft het bedrijf 18 mensen in dienst (exclusief het

personeel dat in de winkels staat). De groei ging met horten en stoten. Binnen een jaar waren er

7 mensen in dienst. Na de opening van enkele shop-in-shops in 2002 werd er weer een sprong

gemaakt naar 12 medewerkers. Vanaf dat moment is het personeelsbestand geleidelijk gegroeid.

Het bedrijf heeft daarnaast ook stagiairs in dienst binnen diverse afdelingen van het bedrijf zoals

Productie & Logistiek, Marketing en Communicatie/PR. Veel van de mensen die in eerste instantie

tijdelijk zijn aangenomen werken er nu nog steeds. Ook zijn er mensen in dienst die ooit begonnen
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Rituals en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

1995 - 2002 Pioniersfase: het concept Rituals wordt bedacht als oprichter Cloosterman nog bij Unilever werkt. In 2000

wordt het merk gelanceerd. De eerste jaren wordt gewerkt aan het perfectioneren en de marktpositie 

van het merk.

Fase 2 Groeifase

2003 - 2005 Het aantal winkels groeit, zowel nationaal als internationaal, en vanaf 2004 maakt het bedrijf winst.

Fasen 3 & 4 Consolidatie & diversificatie

heden Het bedrijf is bezig zijn positie te verstevigen en uit te breiden. Het productenaanbod wordt continu 

uitgebreid en vernieuwd.
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6 ROUTE MOBIEL

In 2004 kreeg de Wegenwacht van de ANWB concurrentie. In dit jaar startte Route Mobiel

met het verlenen van pechhulp voor automobilisten. De nieuwkomer zorgde al meteen voor

beroering in de branche. Met een prikkelende campagne trachtte het bedrijf ANWB-leden

weg te lokken. Dat moest ook wel omdat al 85% van de automobilisten bij de ANWB zat. Veel

ruimte om een nieuwe doelgroep aan te boren was er niet. Twee jaar later heeft Route

Mobiel zijn belangrijkste doel bereikt, namelijk het bieden van een volwaardig en betrouw-

baar alternatief voor de Wegenwacht. 200.000 automobilisten zijn inmiddels overgestapt.

Voor de komende vijf jaar heeft het bedrijf zich tot doel gesteld tien procent van de markt te

bedienen, dat zijn 400.000 à 500.000 klanten.

De oprichters Michiel Muller en Marc Schröder zijn in mei 2004 met het bedrijf begonnen.

De eerste maanden werden vooral gebruikt voor het opzetten van het netwerk, het aantrek-

ken van financiering en de ontwikkeling van de campagne. In september werd de beslissing

genomen om daadwerkelijk van start te gaan met de dienstverlening. De campagne had tot

dan toe voldoende leden opgeleverd en de perspectieven voor een verdere ledengroei waren

gunstig.

Het bedrijf

De opzet van het bedrijf is eenvoudig. Belangrijkste kenmerken zijn de flexibiliteit en de beperkte

omvang. Route Mobiel heeft zelf tien mensen in dienst en het ziet er naar uit dat dit er niet veel

meer zullen worden. De kernprocessen zijn allemaal uitbesteed. Europ Assistance beheert het 

netwerk van pechdiensten die de hulp feitelijk verlenen, de verzekeringen lopen bij SNS REAAL, de

aanmelding van nieuwe klanten gebeurt door een extern callcenter, net als de financiële admini-

stratie en incasso. Door uit te besteden kan het bedrijf gebruik maken van de schaalvoordelen van

zijn partners, terwijl het zelf klein en flexibel blijft. Route Mobiel is daarmee een bedrijf dat een

netwerk van andere bedrijven aanstuurt. De twee belangrijkste partners zijn Europ Assistance

Nederland en SNS REAAL.

Tijdlijn  

2004 Oprichters starten in mei met de voorbereidingen, er wordt al snel een financier gevonden en een campagne opgezet. Nadat het

kritische aantal aan klanten is geworven gaat in september het bedrijf van start met de dienstverlening.

2005 Het aantal klanten verdubbelt en komt uit op ongeveer 200.000.

2006 Men oriënteert zich op diversificatie van de dienstverlening en op mogelijkheden om de diensten ook in het buitenland aan te

bieden.

2006 SNS REAAL neemt het bedrijf in zijn geheel over.
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De ontwikkeling van de dienstverlening

Met het bedrijf wilde de oprichter vooral een alternatief bieden voor de Wegenwacht. Muller geeft

aan daarin geslaagd te zijn. ‘Route Mobiel heeft zich bewezen als een betrouwbaar alternatief ’.

Route Mobiel onderscheidt zich van de concurrent door prijs. Mogelijk zullen klanten ook worden

aangetrokken door het eigenzinnige karakter; dat het bedrijf zich afzet tegen de gevestigde orde

zal een voordeel zijn. De campagnes spelen daar ook op in. Desondanks geven de resultaten van

marktonderzoek aan dat de gemiddelde automobilist zich nog geen beeld heeft gevormd van het

imago van Route Mobiel.

De kracht van het concept ten opzichte van de ANWB is de eenvoud en de helderheid. Door met de

dienstverlening heel dicht te blijven bij wat automobilisten echt nodig hebben, zijn veel van hen

overgehaald om van pechdienst te veranderen. Bij de ontwikkeling van de dienstverlening houdt

Route Mobiel hier rekening mee. Het bedrijf zal daarom nooit wandeltochten aanbieden of een

glossy tijdschrift uitgeven. Wel wordt nagedacht over het ontwikkelen van dienstenpakketten. Nu al

biedt Route Mobiel naast de pechdienst auto- en reisverzekeringen aan.

Europ Assistance Nederland is onderdeel van de internationaal opererende Europ Assistance Group.

Het beheert een netwerk van 140 zelfstandige pechhulpverleners. Over geheel Nederland is het

daarmee in staat 24 uur per dag hulp te bieden. Klanten van Europ Assistance zijn bedrijven met

een groot wagenpark zoals importeurs, leasemaatschappijen en verzekeraars. Europ Assistance is

niet uit zichzelf de concurrentie met de ANWB aangegaan omdat het bedrijf van oorsprong sterk

business-to-business-georiënteerd is. Opereren op de particuliere markt vergt andere kennis en

vaardigheden.

De tweede belangrijke partner is SNS REAAL. Route Mobiel is in wezen een verzekeraar, het verze-

kert de klant van hulp in geval van pech. Het bedrijf valt dan ook onder de Wet Toezicht

Verzekeringsbedrijf. Eén van de voorwaarden waaraan het in dit kader moet voldoen is dat het een

liquide vermogen moet aanhouden voor het geval klanten een beroep doen op hun verzekering.

Omdat het voor een jonge onderneming moeilijk is om aan dergelijke voorwaarden te voldoen,

heeft Route Mobiel de verzekering van zijn klanten ondergebracht bij SNS REAAL. Behalve als 

verzekeraar speelt SNS REAAL ook een belangrijke rol als financier. De bank/verzekeraar partici-

peerde eerst met een vermogen van 1,5 miljoen euro. In de loop van 2006 heeft het Route Mobiel

in zijn geheel overgenomen.

Ontwikkeling van de organisatie

De belangrijkste ambitie van het bedrijf is te groeien en dan vooral in termen van marktaandeel.

Het personeelsbestand wil men het liefst zo klein mogelijk houden. Door uitbesteding van de 

kernprocessen is het aantal medewerkers sinds september 2004 weinig uitgebreid. In de pioniers-

fase (de zomer en het najaar van 2004) werd gebruik gemaakt van mensen die net waren afgestu-

deerd. Zij werden op freelance basis ingehuurd. Sindsdien werken er mensen met een vast 

dienstverband. Bij het bedrijf werken nog steeds vooral jonge mensen. Onlangs is een senior

aangetrokken met kennis van verzekeringen.

Door de beperkte omvang van het bedrijf is de organisatiestructuur eenvoudig. Er zijn geen afdelin-

gen, wel zijn er mensen die zich toeleggen op één of enkele disciplines zoals: strategievorming,

marketing, sales, financiële administratie en het onderhoud van relaties. Een afdeling personeels-

zaken zal er volgens Muller waarschijnlijk nooit komen. De onderneming moet vooral de sfeer van

ondernemerschap behouden. Het is goed denkbaar dat de stijl van leiding geven op een gegeven

moment meer verschuift en dat ook meer gekeken gaat worden naar mogelijkheden om bedrijfs-

processen te verbeteren. Die tijd is echter nu nog niet aangebroken. De stijl van leidinggeven 

- waarin ondernemerschap centraal staat - is sinds de start van het bedrijf nog niet veranderd.
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deze hoedanigheid heeft zij een sterke lobby in zowel de politiek als het ambtelijk apparaat. De

ANWB heeft door de tijd heen een aantal voorrechten verworven. Als nieuwkomer heeft Route

Mobiel dat moeten bevechten. Een voorbeeld daarvan is de toegang tot vluchtstroken. Tot voor kort

was het rijden op de vluchtstrook behalve aan de geëigende autoriteiten alleen voorbehouden aan de

ANWB. Op dit moment ervaart Route Mobiel nog oneigenlijke concurrentie omdat de ANWB bij wet

niet als verzekeraar wordt beschouwd en Route Mobiel wel. Dit verschil komt voort uit het gegeven

dat de ANWB in tegenstelling tot Route Mobiel zelf de pechhulp verleent. De ANWB heeft daardoor

niet te maken met liquiditeitseisen waar Route Mobiel wel aan moet voldoen.

Ondernemersklimaat

Het ondernemersklimaat heeft een rol gespeeld in de overweging van Muller en Schröder om het

bedrijf te beginnen. Arbeidswetgeving heeft hen er nooit van weerhouden personeel aan te 

trekken. In de pioniersfase maakte men gebruik van de flexibiliteit die freelance contracten bieden.

Van belastingdruk heeft het bedrijf evenmin last gehad, aangezien het in 2006 voor het eerst 

verwacht winst te maken. Van subsidies heeft Route Mobiel nooit gebruik gemaakt. Wel zijn subsi-

diemogelijkheden bekeken. Onder meer was er contact met de Kamer van Koophandel voor een

subsidie ten behoeve van internationalisering. Men heeft uiteindelijk van de mogelijkheden afge-

zien. Het voordeel dat behaald kon worden was beperkt (het ging om reiskostenvergoedingen) en

men had geen zin om daarover verantwoording af te leggen.

De wil om te ondernemen zat er bij de oprichters al lang in. Concrete inspiratie deden zij op bij

Petro Plus. Dit bedrijf stimuleerde ondernemerschap. Dit leidde destijds tot de oprichting door

Schröder en Muller van Tango, het bedrijf dat onbemand tanken in Nederland introduceerde.

Hoewel Tango vanaf de start onderdeel was van Petroplus, hadden de oprichters verregaande 

verantwoordelijkheid en vrijheid. Petroplus speelde bij Tango eerder de rol van grootaandeelhouder

dan die van werkgever.

Hoewel het Nederlandse ondernemersklimaat geen rol heeft gespeeld bij de oprichting en ontwikke-

ling van het bedrijf, heeft het bedrijf wel last gehad van de sterke publieke positie van de ANWB. De

ANWB profileert zich niet alleen als bedrijf, maar ook als belangenbehartiger van de automobilist. In
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Route Mobiel en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

2004 De startfase van het bedrijf kent een duidelijke afbakening. Deze fase duurde van mei tot september

2004.

De beslissing om daadwerkelijk van start te gaan met de uitvoering van het idee werd aan het einde van 

deze periode genomen, nadat de reclamecampagne succesvol was gebleken.

Fase 2 Groeifase

2004-heden Het aantal klanten groeit sterk. De meesten zijn afkomstig van de ANWB en moeten daarom steeds in 

het najaar worden geworven (dat is de periode waar ANWB-leden hun lidmaatschap voor het 

daaropvolgende jaar overwegen).

Fase 3 Consolidatie

Fase 4 Diversificatie

Hoewel het bedrijf nog in de groeifase zit, wordt al wel nagedacht over diversificatie van de 

dienstverlening.
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7 Q-PARK

Tot een paar jaar geleden werden Nederlandse parkeergarages als ongure plaatsen nogal

eens geassocieerd met gangsterfilms. Ondanks gemeentelijke investeringen in stedelijke

ontwikkeling, bleven parkeergarages plaatsen waar men de neiging heeft zich zo snel moge-

lijk uit de voeten te maken. Er werd weinig in geïnvesteerd terwijl ze zich toch bevonden op

centrale plekken en waardevolle grond in binnensteden. Dit heeft Ward Vleugels er indertijd

toe aangezet een bedrijf op te zetten dat zich specialiseert in parkeerbeheer. Q-Park profi-

leert zich met het bieden van kwalitatief hoogstaande parkeeraccommodaties. Mede doordat

Vleugels veel investeerders aan zich wist te binden, lukte het hem om zijn bedrijf snel te

laten groeien, binnen en buiten Nederland.

De dienstverlening

Q-Park biedt parkeerruimte aan. Behalve op de automobilist richt het bedrijf zich op gemeenten

die de kwaliteit van parkeervoorzieningen willen verbeteren. Beide doelgroepen wil het bedrijf

bedienen met schone, veilige en goedverlichte parkeergarages. De filosofie is eenduidig: ‘De 

parkeergarages moeten toegankelijk en licht zijn, niet verkeerd ruiken en veiligheid uitstralen. De

garages zijn 24 uur per dag open en er is geüniformeerd personeel aanwezig.’ Voorts probeert men

Tijdlijn  

1996 Ward Vleugels, toen nog algemeen directeur Ruijters (thans 3W geheten), en ING Vastgoed zetten samen Parkeerfonds

Nederland op. Hierna brengen ze de exploitatie en het beheer van parkeergarages samen in een onderneming.

1998 1 januari 1998, Q-Park Nederland wordt opgericht: de eerste garages in exploitatie zijn gelegen in Maastricht, Amsterdam en

Den Haag. Meerdere institutionele aandeelhouders stappen in.

1999 Q-Park Duitsland wordt opgericht (overname bestaande garages).

Aan het eind van het jaar heeft het bedrijf bijna 200 parkeergarages in Nederland en Duitsland.

Ook wint het bedrijf de European Parking Award (EPA) voor een parkeergarage in Den Haag.

2000 Q-Park België volgt.

2002 Het bedrijf blijft zich internationaal uitbreiden: door middel van overnames heeft Q-Park zich inmiddels gevestigd in Engeland,

Frankrijk en Ierland.

2005 Na 1999 zijn nog diverse parkeergarages van Q-Park onderscheiden met prijzen. Dit jaar ontvangt Q-Park de Parkeervakprijs

voor een parkeergarage in Groningen en de EPA-Award voor een parkeergarage in Glasgow.

Het zesde buitenlandse kantoor wordt opgericht in Denemarken.

Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 1.700 medewerkers, bijna 500 parkeergarages en ruim 200.000 parkeerplaatsen.

2006 Overname van Carpark in Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken. Q-Park stijgt naar top 2 positie in Europa. Het aantal

parkeerplaatsen stijgt naar 520.000 en 2.800 medewerkers.
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In de eerste jaren is het bedrijf voornamelijk bezig geweest met het merk bouwen van binnenuit.

De focus lag op groei creëren door kwaliteit te bieden. Het lukt Q-Park al snel om hiermee op te

vallen. In 1999 wordt parkeergarage Laakhaven in Den Haag onderscheiden met een European

Parking Award (EPA). Daarna wint Q-Park deze onderscheiding nog 3 keer: in 2001 en 2003 voor

garages in Nederland en in 2005 voor een parkeergarage in Glasgow. Andere onderscheidingen die

Q-Park heeft ontvangen zijn de British Parking Award (2004) en de Parkeervakprijs voor parkeer-

garage de Ossenmarkt in Groningen (2005). Nu het bedrijf heeft waargemaakt waar het voor

staat, is het tijd om het merk ook meer naar buiten uit te dragen. Hierbij maakt het bedrijf geen

gebruik van grote mediacampagnes gericht op consumenten, maar veel meer van gerichte klanten-

binding gericht op potentiële partners, zoals gemeenten, ziekenhuizen en luchthavens.

Een belangrijke concurrent is VINCI, een Frans bedrijf dat in Europa de grootste is. In Nederland is

P1 de grootste concurrent. Dit bedrijf, waar voorheen de ANWB een belang in had, is zo’n 3 jaar

geleden zelfstandig geworden.

De oprichting van het bedrijf

Ward Vleugels, oprichter van Q-Park, was eind jaren negentig werkzaam bij Ruijters als algemeen

directeur. Dit vastgoedbedrijf had op dat moment negen garages in exploitatie. Hoewel dit onder-

deel niet behoorde tot de kernactiviteiten van Ruijters, zag Vleugels er wel groeimogelijkheden in.

In overleg met ING Vastgoed heeft hij daarop besloten in 1996 Parkeerfonds Nederland te starten

dat geheel gericht was op parkeerbeheer en de belangen in parkeergarages van Ruijters en ING

samenbracht. Op 1 januari 1998 werd Q-Park opgericht.

Tot dan toe was parkeerbeheer een nichemarkt waar weinig in gebeurde en niet naar werd omge-

keken. Dit ondanks maatschappelijke ontwikkelingen als de mobiliteitsgroei en de toenemende

druk op binnensteden, waardoor parkeerplaatsen steeds schaarser werden. Met het bieden van

kwalitatief goede accommodaties kon goed op deze vraag worden ingespeeld. Het bleef echter wel

een gok, 80 procent van de parkeergarages bleek namelijk onrendabel. De cruciale vraag bleef

‘Gaan mensen echt meer gebruik maken van parkeergarages als deze mooier, beter en veiliger zijn

en zijn zij bereid daar meer voor te betalen?’.

Ontwikkeling van het bedrijf

Vanaf de start werd risicodragend kapitaal ingebracht. Vanuit Ruijters, dat inmiddels was opgegaan

in 3W, was investeringsmaatschappij Rupa opgericht. Met de oprichting van Rupa werd vervolgens

ook ING Vastgoed aandeelhouder en samen brachten ze 9 garages in als start van de portfolio.

Hierna volgden snel ook anderen.

met innovaties het serviceniveau verder te verhogen. In enkele garages wordt gebruik gemaakt van

systemen die toegang en betaling vereenvoudigen, zoals de sleutelkaart (Q-Park key), waarmee

klanten in en uit kunnen rijden zonder een kaartje te trekken.

Behalve met het bieden van kwaliteit in het parkeren zelf, is ook begonnen met het aanbieden van

secundaire services in de garages. In veel van de garages bevinden zich koffie-, soep- en snoepau-

tomaten. Ook zijn er in enkele garages informatieschermen met nieuws en verkeersinformatie,

schoenpoetsmachines en waterkoelers te vinden en worden soms ook onderhouds- en reinigings-

services aangeboden.

Q-Park is gestart met garages in binnensteden. Inmiddels is het aanbod van parkeren uitgebreid

met airportparking, ziekenhuisparking en stationsparking. Airportparking is inmiddels een belang-

rijk onderdeel geworden van het bedrijf. Via dochteronderneming BCP boeken jaarlijks ruim

700.000 reizigers parkeerplaatsen bij vliegvelden in Engeland, Ierland, Duitsland en België. Het

wordt gezien als een markt waar nog veel te winnen is. Parkeren op vliegvelden is duur en alterna-

tieven zijn er weinig. Q-Park biedt nu concurrentie met voordelige ‘off airport’ (met buspendels)

parkeerfaciliteiten.

Hoewel alle garages de naam Q-Park voeren is ongeveer 40% eigendom van het bedrijf. Met de

zeer recente overname van het parkeerbedrijf Carpark in Scandinavië is dit percentage veranderd.

Het streven is om een substantieel deel van de portfolio in eigendom te hebben. De portfolio is

samengesteld uit eigendomslocaties, exploitatie en beheer contracten. De voorkeur gaat uit naar

langetermijncontracten om de kwaliteit van het concept te garanderen.

Marktpositie en marketing

Het bedrijf is sinds de oprichting elk jaar opnieuw nationaal en internationaal sterk gegroeid. Men

verwacht dat dit groeitempo zich voorlopig nog zal voortzetten. In Europa is nu nog 80% van de

parkeermarkt in handen van lokale overheden. De 10 grootste private parkeerondernemingen

hebben slechts 6% van de markt in handen. Deze versnipperde marktsituatie biedt veel groeimo-

gelijkheden.

Kapitaal was en is een essentiële voorwaarde om de huidige marktpositie te bereiken en verder uit

te bouwen. Het bedrijf moet voortdurend veel investeren; het duurt gemiddeld 5-7 jaar voordat

een investering wordt terugverdiend. De snelheid waarmee het bedrijf desondanks heeft kunnen

groeien komt door de deelname van enkele grote institutionele aandeelhouders, waaronder ING,

ABP, PGGM, Rabobank, Delta Lloyd, Interpolis en anderen.
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Behalve in het personeel op de werkvloer, of de frontoffice, wordt er ook veel geïnvesteerd in de

backoffice-faciliteiten. Q-Park Information Services verzorgt de ICT-structuur van de centrale en

decentrale systemen. Q-Park Financial Services verzorgt financieringen voor de hele organisatie.

Op elk hoofdkantoor in elk land zijn er afdelingen Finance, ICT, Marketing en Sales, Real Estate en

HRM ter ondersteuning van de operatie.

Het ondernemersklimaat

Vanuit een sociaal-cultureel oogpunt bezien begaf de oprichter van Q-Park zich van jongs af aan in

een omgeving waarin ondernemerschap gemeengoed was. Vleugels groeide op in een onderne-

mersfamilie. Hij studeerde en werkte in Nederland en de VS. Zijn functie als algemeen directeur bij

Ruijters, samen met zijn internationale ervaring, ziet hij als een goede voorbereiding op het 

starten van zijn eigen bedrijf. Vleugels wordt door zijn collega’s ook gezien als een ‘echte onderne-

mer’. Hij heeft een hekel aan arrogantie en stuurt zijn bedrijf op klanttevredenheid. Hierbij volgt hij

het principe van een gedecentraliseerd managementmodel, waarin de lokale landenorganisaties

veel vrijheid hebben en centraal controlling en ondersteuning wordt geboden.

Het bedrijf begon in Maastricht, Amsterdam en Den Haag. Hier werden de eerste Q-Park garages

in huisstijl gebracht. Het Q-Parkconcept werd verder ontwikkeld, in een geïntegreerd concept 

werden de vakgebieden Vastgoed, Marketing, Human Resources en ICT samengebracht en er werd

een logo ontworpen. De eerste garage die geheel volgens dit concept is ontworpen is de garage op

het Museumplein in Amsterdam. Deze werd geopend in 1999, ongeveer gelijk met nog een aantal

garages in Amsterdam. Vanaf dat moment ging het snel. In hetzelfde jaar werd Q-Park Duitsland

opgericht en groeide het aantal garages tot 184. In de jaren die volgden vestigde Q-Park zich nog

in 5 andere Europese landen: België (2000), Engeland (2001), Frankrijk (2002), Ierland (2002),

Denemarken (2005) en Zweden, Finland en Noorwegen (2006). Op dit moment heeft het bedrijf

in Europa ruim 520.000 parkeerplaatsen in 10 landen.

De internationale kantoren zijn tot stand gekomen door overname van lokale marktpartijen. In de

landen worden contacten gelegd met vastgoedbedrijven, banken, projectontwikkelaars en andere

parkeergerelateerde investeerders. In elk land werkt Q-Park samen met lokale mensen, aangezien

die de beste contacten hebben met lokale overheden. Volgens Q-Park is het belangrijk parkeren

niet als een op zichzelf staand vraagstuk te benaderen. In de benadering van partners zoals

gemeenten, komt parkeren als onderdeel van het algehele mobiliteitsprobleem in steden aan bod.

Q-Park beperkt zich dan ook niet tot het exploiteren en beheren van parkeeraccommodaties maar

voert ook studies uit naar zoekverkeer en haalbaarheid.

Personeelsbeleid

Het personeelsbestand groeit met de acquisitie van iedere nieuwe parkeergarage. Bij een overname

gaat het oude personeel in principe vaak over naar Q-Park. Om er voor te zorgen dat alle mede-

werkers zich één voelen met het bedrijf, wordt geïnvesteerd in personeel. Zo krijgen medewerkers

training in sociale vaardigheden en worden werkbezoeken georganiseerd naar andere locaties om te

zien hoe het daar gaat. Q-Park wil aan zijn medewerkers duidelijk maken hoe belangrijk zij zijn voor

het bedrijf. ‘Een parkeerwachter is een gastheer en visitekaartje voor het bedrijf. De klant moet bij

hem terecht kunnen voor vragen en problemen. Om de zichtbaarheid van de ‘parking hosts’ te 

vergroten dragen zij daarom een uniform en zitten zij in een nette loge die gesitueerd is op een

plek waar de klant hem of haar ziet en waar hij/zij klantenservice kan verlenen.’

Naast training is een uniform functiehuis en kernwaardenprogramma opgezet. Binnen het 

kernwaardenprogramma staan vier kernwaarden centraal: klantgerichtheid, kwaliteit, samenwer-

king en resultaat. In elk land wordt een medewerker tot ambassadeur van Q-Park benoemd. Deze

ambassadeurs hebben als taak het bedrijf te promoten. Om beurten verzinnen zij een opdracht

voor alle parkinghosts, die aansluit op de kernwaarden. De parkinghost die de opdracht vervolgens

het beste heeft uitgevoerd ontvangt een bonus.
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Q-Park en het groeifasemodel

Fase 1 Startfase

1997 – 1998 Het Parkeerfonds Nederland wordt opgericht, investeringsmaatschappij wordt opgericht, 1 januari 1998

start Q-Park, ING Vastgoed wordt aandeelhouder en al snel volgen meerdere investeerders en worden de 

eerste 9 garages in Q-Park huisstijl gebracht.

Fase 2 Groeifase

1999 – 2003 Q-Park richt aparte ondernemingen op in Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en Ierland. Het aantal 

parkeerfaciliteiten groeit jaarlijks.

Fasen 3 & 4 Consolidatie & diversificatie

2003 – 2005 Na zich in de eerste jaren voornamelijk gefocust te hebben op binnenstedelijke parkeermogelijkheden 

heeft Q-Park zijn aanbod uitgebreid met specifieke parkingconcepten zoals Airport- en Ziekenhuisparking.



Samenvatting

Op gezette tijden worden branches verrast door jonge bedrijven die met een nieuwe aanpak in

korte tijd een substantieel deel van de markt naar zich toe weten te trekken. Soms zijn deze jonge

bedrijven ook in staat geweest de ‘spelregels’ of heersende orde te veranderen. Wellicht het meest

sprekende internationale voorbeeld van zo’n bedrijf is EasyJet, dat in de luchtvaart het begrip ‘low

cost airline’ introduceerde en het vliegen voor veel mensen toegankelijker maakte. Naast dit Britse

bedrijf met zijn Griekse oprichter, zijn er ook spraakmakende Nederlandse voorbeelden. Eén van

hen is Makelaarsland, dat met een nieuwe benadering van makelaardij op dit moment de snelst

groeiende makelaar van Nederland is. In deze studie is de groei van dit bedrijf en zes anderen

bestudeerd. Twee vragen hebben daarbij centraal gestaan. In de eerste plaats is nagegaan hoe de

ontwikkeling van zeven succesvolle bedrijven sinds de oprichting is verlopen. Ten tweede is onder-

zocht welke factoren bepalend zijn geweest voor het succes. Aan deze twee vragen is impliciet een

derde toegevoegd: welke betekenis heeft het Nederlandse ondernemersklimaat gehad? 

Bij het beschrijven van de ontwikkeling van de zeven bedrijven is het groeifasemodel van Greiner

als uitgangspunt genomen. Greiner onderscheidt vijf fasen die bedrijven doorgaans achtereenvol-

gens doorlopen. Dit zijn: start, initiële groei, consolidatie, diversificatie en neergang. In de ontwik-

keling van de zeven bedrijven zijn deze fasen weliswaar duidelijk herkenbaar maar overlappen zij

elkaar grotendeels. De zeven bedrijven kenmerken zich door een sterk anticiperend vermogen. Zo is

al tijdens de initiële groei nagedacht over consolidatie. Deze consolidatie uitte zich met name door

professionalisering van de bedrijfsvoering en het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel op

enkele sleutelposities. In de meeste cases is de oprichter niet lang alleen gebleven, al snel trok

deze een ‘zware’ COO of CFO aan. Alle bedrijven dachten tijdens de initiële groei ook al na over

mogelijke uitbreiding van het aanbod van producten en diensten en verkenden vroegtijdig de

mogelijkheden voor internationale expansie.

Naast overeenkomsten in de wijze waarop de zeven bedrijven zich hebben ontwikkeld, zijn er over-

eenkomsten in verklaringen voor het succes. Uit de studie zijn met name de volgende vijf verkla-

ringen naar voren gekomen:

1 Ambitie om te groeien: De belangrijkste succesfactor voor de onderscheiden bedrijven is de

sterke ambitie om te groeien. Het lijkt zelfs een voorwaarde voor succes. Voor geen van de

ondernemers is de groei van hun bedrijf een toevallige bijkomstigheid geweest van het 

zelfstandig ondernemerschap.

2 Managementvaardigheden: De betrokken ondernemers bleken vooral ook succesvolle managers

te zijn. Allen hebben voor de uitvoering van de plannen al direct na de start mensen aangetrok-

ken. Geen van hen had moeite om de rol van leidinggevende en werkgever op zich te nemen.

succes in nederland

Zeven succesvolle bedrijven

Literatuur

7776



succes in nederland

Zeven succesvolle bedrijven

Literatuur

7978

3 Kennis van de branche: de meeste ondernemers kenden de branche al goed voordat zij die als

zelfstandige betraden. Zij werkten er al langer in als werknemer, en hadden er in die hoedanig-

heid al succes.

4 Korte ontwikkeltijden: de tijd tussen voorbereiding en initieel succes is door alle ondernemers

kort gehouden.

5 Inhoudelijke betrokkenheid van financiers: op één bedrijf na waren alle ondernemers afhankelijk

van externe financiering. Behalve van eigen geld werd gebruik gemaakt van financiers. In alle

gevallen zijn de financiers gezocht en gevonden in het sociale of zakelijke netwerk van de

ondernemers. In alle gevallen waren de financiers zelf ook in de markt actief.

Geen van de bedrijven zag zich in zijn ambities geremd of gestimuleerd door overheidsbeleid of

iets wat als onderdeel genoemd zou kunnen worden van het ondernemersklimaat. Veelgenoemde

barrières als arbeidsrecht en belastingdruk hebben geen rol van betekenis gespeeld in de ontwik-

keling van de zeven bedrijven.

Ondernemers waren over het algemeen positief over de omstandigheden waarin zij hun bedrijf

hebben opgezet. Knelpunten die door hen werden genoemd zijn voor de ontwikkeling van een 

gunstiger ondernemersklimaat weliswaar interessant, maar bleken het succes van de afzonderlijke

bedrijven slechts beperkt te beïnvloeden. Genoemd werden: (1) de aansluiting van het onderwijs

op de behoeften aan vaardigheden van het bedrijf en (2) de moeite die nogal wat bedrijven hadden

om goed geschoold en ervaren personeel te vinden voor leidinggevende functies op het terrein van

financiën, controlling en marketing.
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De resultaten van het Programma MKB en Ondernemerschap worden in twee reeksen gepubli-
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www.eim.net.
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