
Ondernemer,
hoe vaak stapt u 

uit de tredmolen?

Tuman helpt ondernemers aan betere bedrijfs-

resultaten en meer concurrentiekracht door praktisch

advies dat werkt. Tuman versnelt probleemoplossing,

kansbenutting, prestatieverbetering en bedrijfs-

ontwikkeling in technische bedrijven. Interesse 

in een vrijblijvend gesprek? Bel 06 44 748 327, 

mail wtuijp@tuman.nl of kijk op www.tuman.nl.

Wat is uw bedrijfsrendement?
De continuïteit van elk bedrijf is afhankelijk
van het rendement, een goede reden om
continu en met scherpte te werken aan de
verbetering hiervan. Tegenslagen in de
economie horen bij het leven en er zullen
er nog vele komen. Bedrijven die te veel
gewend geraakt zijn aan meewind, doen er
vaak lang over om de tering naar de nering
te zetten. Als ondernemer en medewerkers
denken dat de problemen wel over zullen
waaien slaat dit een groter gat in de 
reserves dan strikt nodig is. Het is veel 
wijzer om tijdig actie te nemen maar 
hierbij ook niet te overreageren. Een andere
valkuil van teveel meewind is het groot-
schalig investeren in niet productieve
zaken. Zo kan de bouw van een nieuw 
bedrijfspand in tijden van teruggang snel
een groot risico worden. Het verkleint 
de financiële stuurruimte, vraagt veel 
aandacht en gaat mogelijk ten koste 
van meer productieve investeringen. 
Daarentegen kan in slechte tijden anti-
cyclisch investeren bedrijven juist een
groot voordeel geven.   

Wat kunt u overdragen?
Bedrijfsoverdracht is een complex vraag-
stuk waar ondernemers vaak te laat bij stil
staan. Weinigen beseffen dat het veel tijd
kost om een bedrijf overdraagbaar te
maken. Kopers kunnen uit familie, uit de
medewerkers of van buiten komen. 

Waar de verkoper denkt aan het eigen 
pensioen en graag een ultieme beloning
wil voor jaren hard werken, zien potentiële
kopers prijsverlagende risico’s omdat het
bedrijfsrendement direct van de aanwezig-
heid van de verkoper afhangt.  Een bedrijfs-
overdracht die voor beiden interessant is
vereist van de verkoper tijdige maatregelen
op vele terreinen om het bedrijf gereed te
maken en de bereidheid om met potentiële
kopers mee te denken, ook qua prijs.

Uit de tredmolen
Ondernemerschap omvat een complexiteit
die door menigeen wordt onderschat en
vele valkuilen kent. Eén van de grootste is
het in de dagelijkse tredmolen blijven
rondlopen zonder zich bewust te zijn van
de risico’s die men loopt en kansen die men
mist, juist in privé en op termijn. Het is aan
te raden in vertrouwde kring regelmatig stil
te staan bij wat tot zover is bereikt en wat
verder te doen. Het doel hierbij is om het
bedrijf gezond en tegelijkertijd op termijn
goed verkoopbaar te houden. 

In tijden van tegenwind blijkt hoe 
goed ondernemers bestand zijn tegen
concurrentie. In tijden van crisis is er

minder werk te verdelen en willen klanten
meer voor minder geld. Positief is dat 
bedrijven zich nog steeds kunnen 
onderscheiden op andere aspecten als 
alleen de laagste prijs. Dit vereist wel dat
een bedrijf zich continu ontwikkelt. 
In de praktijk is dit een lastig gebied 
voor menig ondernemer.

Hoe is het met uw concurrentiekracht?

Het is altijd zinvol om aan concurrentie-
kracht te werken. Stil staan is geen optie, 
je moet altijd beter willen zijn dan anderen.
Om voorbereid te zijn op mindere tijden, 
is het in goede tijden noodzakelijk om 
genoeg te investeren in de ontwikkeling
van producten, processen en organisatie. 
Je moet het dak repareren als de zon
schijnt om ook bij tegenwind de optimale

koers te kunnen varen.
Bedrijven die het 

belang hiervan
pas in min-

dere tijden 
inzien 
bezorgen
zich een
handicap
qua tijd

en mid-
delen.

Is de concurrentiekracht  van uw bedrijf voldoende?

Levert uw bedrijf het rendement dat u verwacht?

Bent u tevreden over wat u kunt overdragen?

Advies

Ir. Wim Tuijp, directeur/eigenaar Tuman BedrijfsAdvies
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