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Zaken Doen    augustus 2020 
Het tweemaandelijkse e-magazine van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur 

 

Gratis ontwikkeladvies 
In de periode van 1 augustus tot 31 
december kan er gratis ontwikkeladvies 
worden aangevraagd door zowel 
werknemers als werkzoekenden bij een 
erkend loopbaanadviseur. Dit gratis 

loopbaanadvies maakt onderdeel uit van 
Nederland werkt door.  
! Voor werkgevers die gebruikmaken van 
NOW 2.0 geldt al dat ze hun medewerkers 
moeten stimuleren aan scholing te doen of 
een loopbaanadvies aan te vragen. EvdS

 

Column: Een nadenkertje!  
De redactie van Zaken Doen en de 
onafhankelijke IIB-adviseurs van 
Nederland besteden per editie aandacht 

aan een bepaald onderwerp of vraagstuk; 
speciaal bedoeld om verder over na te 
denken. 

 

Is groei wel altijd goed? 
Er wordt best wel veel gesproken over 
groei. Denk bijvoorbeeld aan de groei van 
het bruto binnenlands product (BBP of 
BNP) ofwel de waarde van alle 
eindproducten en -diensten die in een 
bepaald jaar in een land zijn 

geproduceerd. En denk ook aan de groei 
van inkomsten en middelen, alsook de 
groei van winsten. Groei is dus goed, zou 
je zo denken. 
 

 
‘Niet elke groei is echter positief’ ! 
Kijk bijvoorbeeld eens naar een land als 
Montenegro. Feitelijk groeit dat land ten 
nadele van zijn eigen toekomst. De 
ontwikkeling aldaar toont veel gelijkenis 
met een verderfelijke groei, zoals dat bij 
een gezwel het geval is! Wat is er aan de 
hand? 

Montenegro is schitterend en wordt ook 
wel het Monaco van de Balkan genoemd. 
Dit kleine landje naast Kroatië is namelijk 
een speelplaats voor de jetset en rijkste 
personen der aarde.  

     

      

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/23/nlwerktdoor-brengt-vraag-en-aanbod-op-de-arbeidsmarkt-samen-tijdens-coronacrisis
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Het heeft een prachtige zeekust, enorme 
bergen heel dicht bij de zee, de enige 
fjorden ten zuiden van Noorwegen en 
kleine romantische dorpen langs de 

pittoreske kustlijn. Je kunt er skiën en een 
paar uur later zwemmen in de Atlantische 
Oceaan. 

 

Wanneer het zo zou blijven, dan is er 
niets mis mee. Echter de werkelijkheid is 
anders. Menig investeerder wordt 
aangemoedigd om er hotels te gaan 
bouwen en toerisme te ontwikkelen. 

Bouwactiviteiten bloeien volop, maar wat 
gebeurt er mede daardoor? 

Wegen raken verstopt en de infrastructuur 
verzwakt of laat het zelfs afweten, terwijl 
het drinkwater schaars wordt. 

 

‘Het is niet altijd zon’ 
Het gaat daarmee met Montenegro de 
kant op van bijvoorbeeld Dubrovnik, de 
havenstad in Dalmatië, een regio in 
Kroatië aan de Adriatische Zee of van 

Málaga, een provincie in het zuiden van 
Spanje, gelegen aan de Costa del Sol. 
Daar blijft gedurende de winterperiode 
alleen nog de lokale bevolking achter! 

 

‘spookstadjes’ 
Met de forse toename van eigendommen 
en leefruimten die in het bezit zijn van 
toeristen worden de volgebouwde dorpen 
gedurende het grootste deel van het jaar  
‘spookstadjes’. Die steden hebben een 
bevolking van in totaal ca. 600.000 
personen, maar slechts een totaal van ca. 

200.000 arbeidskrachten! Vanwege dat 
tekort aan arbeidskrachten moeten die 
steden werkkrachten uit het buitenland 
werven. Die komen dan, maar blijven er 
vervolgens vaak ook wonen, raken 
getrouwd en krijgen kinderen.

Groei of verderfelijk verschijnsel ? 
Dat verlengd verblijf van de buitenlandse 
arbeidskrachten heeft echter ook 
consequenties m.b.t. de samenstelling 
van de bevolking, hetgeen welhaast 
voorspelbaar onvermijdelijk gaat zorgen 
voor politieke en sociale problemen.  
 

Hetzelfde verschijnsel van ‘ongezonde 
groei’ doet zich ook in bedrijven voor. Een 
toename van opbrengsten en winsten 
betekent namelijk niet meteen ook succes 
indien een bedrijf ‘over de toeren raakt‘ 
vanwege problemen met kwaliteit, 
financiën en/of personeelszaken. 

 

Leermoment 
Het is noodzakelijk om altijd een juist 
oordeel te vellen over de mate van 
gezondheid van  
de groei als gevolg van de interne en 
buitenlandse integratie van de 
onderneming. 
Voor aanhoudend succes is het 
aanbevelenswaard om groei te beperken, 

indien het systeem intern tot uiteenvallen 
lijkt te leiden. In dat geval dient niet 
alleen aan de gezondheid van het bedrijf 
aandacht gegeven te worden, maar dient 
dat ook voorrang te krijgen. Dat kan het 
best worden gedaan door eerst in het 
bedrijf alle stadia intern samen te 
brengen. TW 
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Crisis kritische intiatieven: Een holistische aanpak 
 

Hoe navigeren tijdens turbulente crisistijden?  
Vandaag staat de hele mensheid voor een 
ongekende crisis sinds het einde van de 
laatste wereldoorlog, 75 jaar geleden. In 
deze uitdagende tijden bewonderen we de 
moed en het leiderschap van medische en 
andere institutionele mensen, die aan het 
front vechten en elke dag levens redden. 
Meer dan ooit is de samenwerking over 
alle grenzen van onze kleine planeet en de 
bijdrage van ieder van ons een 
voorwaarde om te zegevieren. De 
bijgesloten holistische crisisbenadering is 
mijn nederige bijdrage die is toegewijd 
aan alle mensen die betrokken zijn bij 
leiderschapssituaties, maar vooral aan 
leiders van MKB's en hun crisisteams. Het 
is niet bedoeld om hun creativiteit en 
unieke ervaring te vervangen, maar om 
hen te helpen navigeren tijdens turbulente 
crisistijden. Lange en diepe persoonlijke 

ervaringen lieten zien dat leiders, door 
deze navigator onder de knie te krijgen, in 
staat zullen zijn kalm te blijven, goed te 
slapen, zelfvertrouwen en inspiratie te 
krijgen en uiteindelijk hun organisaties 
naar een nieuwe gewenste bestemming 
kunnen leiden. Ik vertrouw erop dat u in 
deze holistische crisisbenadering ook 
enkele elementen van inspiratie en 
wijsheid zult kunnen vinden. En gebruik 
het met succes als navigator in deze 
uitdagende periode, rekening houdend 
met het feit dat "Moeilijke tijden leiden tot 
mooie bestemmingen". Blijf gezond en 
energiek tijdens uw crisisleiderschap reis!  
 
Bijlage 1: Crisis Kritische Initiatieven: een 
holistisch aanpak - “De 10 dynamische 
variabelen” 

 

 
 

Bijlage 2: Crisis Kritische Initiatieven: een holistisch aanpak – “ De ondersteunende 
richtlijnen”  
 
1. Erkennen (crisis & impact)  

 Organiseer een platform zodat actief kan worden geluisterd naar de medewerkers  

 Voel en herken hun emoties  

 Laat authentiek en medewerker gericht leiderschap zien  
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2. Communicatie (heldere visie tijdens de crisis)  
 Duidelijke richting en nodig iedereen uit om mee te doen  

 Zorg voor transparantie m.b.t. aangepaste prioriteiten en doelen  

 Zet een communicatie structuur op, ritme en inhoud  

3. Betrekken (totale organisatie)  
 Betrek capabele functionarissen bij het crisisteam  

 Betrek de volledige organisatie bij de crisis en houd rekening met hun inzichten en behoeften  

 Zorg dat iedereen zich onderdeel voelt van het potentiele problem  

 
4. Machtigen (crisis team)  

 Geef het crisisteam de bevoegdheid om de organisatie te leiden  

 Zet een helder besluitvormingsproces op met mijlpalen  

 Betrek de volledige organisatie bij “dagelijkse management activiteiten” 

Stakeholders  
5. Klanten (betrekken)  

 Zet een helder beleid en communicatie op naar A, B en C klanten  

 Bereik overeenstemming over kern activiteiten en ondersteuning tijdens de crisis  

 Bereik overeenstemming over gezamenlijke inspanningen om proactief voorraad en 

kosten te managen  

6. Leveranciers (betrekken)  
 Zet een helder beleid en communicatie op naar A, B en C leveranciers  

 Bereik overeenstemming over kern activiteiten en ondersteuning tijdens de crisis   

 Bereik overeenstemming over gezamenlijke inspanningen om proactief voorraad en 

kosten te managen  

7. Andere stakeholders (betrekken)  
 Zet een helder beleid en communicatie op naar de stakeholders 

 Bereik overeenstemming over uitstel van betalingen, indien van toepassing  

 Verzeker je van toegang tot financiële overheidssteun  

Financieel 
8. Sales (mogelijkheden) 

 Stel de afronding en levering van lopende orders veilig  

 Bereik overeenstemming met je klanten over de continuïteit van relevante 

activiteiten  

 Anticipeer op nieuwe klantenbehoeften en sales mogelijkheden  

9. Cashflow & Liquiditeit (rigoureus management)  
 Actief en adequaat management van debiteuren en crediteuren  

 Zet voorraad (gereed product, onderhanden werk en onderdelen) om is cash  

 Verzeker je van toegang tot financiële overheidssteun  

Continuïteit:  
10. Strategische aspiratie 

 Blijf vertrouwen op de stip aan de horizon  

 Breid je strategische aspiratie uit met nieuwe inzichten en ervaringen  

 Consolideer crisis kunde en zet dit om in concurrentie voordeel. KP 
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Thuiswerkvergoeding 
Werkgevers hebben te maken met de werkkostenregeling. Dus is het zaak om goed te 
weten wat daar wel en niet onder verstaan wordt in het geval van thuiswerken. Het was al 
bekend dat de vergoeding van € 0,19, voor woon-/werkverkeer ander de gerichte 
vrijstellingen valt. Attributen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk vallen 
onder de gerichte vrijstellingen. Je moet dit natuurlijk wel aannemelijk maken. Ook een 
internet- of mobiel abonnement valt onder de gerichte vrijstellingen. Heb je een alles-in-
éénpakket, waaronder ook de tv en de vaste telefoon vallen, dan vallen de kosten voor tv 
en vaste telefoon niet onder de gerichte vrijstellingen en moet de werknemer deze kosten 
zelf dragen.  
! De kosten voor gas, water, kleine consumpties etc. mag je alleen onbelast vergoeden als: 

 de ruimte een zelfstandig gedeelte van de woning betreft, wat blijkt uit een eigen 

opgang en eigen sanitair 

 je met de werknemer een reële (zakelijke) huurovereenkomst hebt afgesloten, 

waardoor alleen jij over de ruimte beschikt 

 jouw werknemer werkt in die ruimte

 

Uit de praktijk van de Business Coach 
Het is een donderdagmiddag met mooi weer dat ik bij Hans kom. Hans’ gezicht staat niet 
op mooi weer. Hij is een van de mensen aan wie je direct kan zien hoe de vlag ervoor 
staat. Er zit hem iets dwars. Ik had gedacht dat dit met de jaren wel wat minder zou 
worden.  
 
Vandaag kijkt Hans toch weer mismoedig. Met de koffie in de handen vraag ik: „en Hans, 
hoe gaat het?” „Oh wel goed. Productie is vol, er zijn veel aanvragen. Het loopt goed”. „Ok, 
en dat is de reden dat je een gezicht als een oorwurm hebt?”, vraag ik dan maar.  „Ach 
nee, niet echt”. „Wat dan wel?”. „Zo’n gezicht trek je niet vaak meer”.  
Dan komt het hoge woord eruit. „Ach weet je, Nico, het is mijn oudste calculator”. „Ik krijg 
hem niet mee met het nieuwe calculatieprogramma”. „Hij blijft veel handmatig doen.” 
„Volgens hem is het net zo goed.” Hans zucht weer: „het kost veel meer tijd en er zitten 
kleine foutjes in.” „Bovendien moeten we het later apart handmatig in de machine 
ingeven.” „Dat kost tijd en is ook een bron van fouten”. „Nico is een vakman maar hij gaat 
niet mee.” „Hij is ook niet mee gegaan naar de training”. „Ik ben bang dat ik hem niet kan 
handhaven”. 
 
Er valt een stilte. Hans kijkt opzij door het raam naar de fabriek. Ik begrijp zijn 
mismoedigheid. Hans is razend enthousiast over het nieuwe calculatieprogramma. Het 
geeft hem de mogelijkheid sneller en betrouwbaarder te werken. De andere calculator is 
net zo enthousiast als Hans. Hij is jonger, vindt het nieuwe systeem leuk en uitdagend en 
gaat er helemaal in op. Hans en hij trekken de laatste tijd veel met elkaar op. Samen 
voeren ze het programma in. Beide gaan een beetje omzichtig om met Nico. Zijn vakkennis 
is regelmatig nodig. Maar het nieuwe programma doet hij niet. Het lastige is dat hij een 
paar oudere productiemensen meetrekt. 
 
„Zeg Hans, ik herinner me dat je niet over een nacht ijs bent gegaan met de keuze van de 
software?” Hans draait zich naar me toe. „Dat kun je wel zeggen!” „Wij hebben er samen 
ook meerdere malen over gesproken of dat voor ons bedrijf uit zou kunnen”.  Ik vraag 
Hans: „ je bent toch ook bij andere bedrijven gaan kijken. Hoe het daar werkt en of het 
ook werkelijk de investering waard is?” „Nou en of! Ik heb het serieus aangepakt” ”We 
hebben er de tijd voor uit getrokken!” 
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„Dus Hans, als ik het goed begrijp heb je het goed aangepakt: Je hebt ondersteuning 
gevraagd, met andere gebruikers gesproken. En toen je overtuigd was heb je de stap 
gezet?” „Klopt” reageert Hans. „Jij hebt me toen nog geholpen om andere gebruikers te 
vinden”. 
 
Dan vraag ik Hans: „wat heb je gedaan om je calculatieafdeling voor te bereiden?”. Hans: 
„nou dat was eigenlijk eenvoudig, de jonge calculator heeft het programma al bij een 
stagebedrijf gezien en vond het gelijk interessant”. „Nico was gereserveerd, maar ik heb 
hem een cursus aangeboden, maar daar was hij niet zo enthousiast over.”  
Dan vraag ik: „hoe ben je verder gedaan?” „Nou ja, ik dacht, Nico komt er vanzelf wel een 
keer mee als hij ziet dat het goed gaat.” „En nou doet hij nauwelijks mee.” 
 
Ik buig met over de tafel naar Hans. „Zeg Hans, is het wel eerlijk wat je doet?” „Jij, als 
directeur, met al jouw kennis, hebt er een hele tijd overgedaan om tot inzicht en een 
besluit te komen. Je hebt ondersteuning gekregen”. „Je wist dus wat je deed”. „Maar Nico 
heeft misschien, net als jij, ook wat tijd en ondersteuning nodig”.  Ik voeg er aan toe: 
„bovendien voelt Nico zich buitengesloten omdat je misschien wel erg veel overlegt met die 
jonge calculator”. „Misschien moet je eens rustig met hem gaan praten. Hem uitleggen 
waarom je tot dit besluit bent gekomen en vragen of hij je wil meehelpen.” 
 
Hans kijkt me een tijdje nadenkend aan. „Dus jij denkt dat het even te snel is gegaan voor 
Nico?” „Tja Hans” reageer ik. „Ik ken Nico als een serieuze vent, maar ook wel wat 
voorzichtig met nieuwe dingen. Maar hij is serieus én het is een goed vakman”.  Hans: 
„misschien heb je gelijk, het zou kunnen”. Ik ga eens rustig met hem apart zitten”. 
 
Onze volgende bespreking is een maand later. Hans is beter gehumeurd, maar wel 
bedachtzaam. Na wat andere zaken toch maar mijn vraag. „En? hoe gaat het met Nico?”. 
Hij is even stil voordat hij antwoordt. „Ik ben geschrokken hoe ver we van elkaar af waren 
geraakt!” „We hebben in het verleden veel samengewerkt en ik had het gevoel dat we een 
band hadden”. „Maar Nico had het al langere tijd moeilijk met de situatie en hij ging er 
zelfs vanuit dat ik hem wilde spreken omdat hij dacht dat ik van hem af wilde.” 
„Uiteindelijk hebben we drie gesprekken nodig gehad”. „Het eerste is geëindigd dat ik hem 
kon overtuigen dat ik graag met hem verder wilde”. „Het tweede met dat ik niet de 
verwachting had dat hij zijn werk op precies dezelfde manier moest doen als zijn jonge 
collega”. „Pas in het derde gesprek kon ik hem overtuigen dat ik het belang van zijn 
ervaring zag en ook dat moderne technieken zijn vakmanschap nodig hebben”. Hij 
vervolgt: „en ook dat hij een toekomst bij het bedrijf heeft”. Hans valt stil. Dan vraag ik 
„jullie kunnen samen verder?”. „Ja” en Hans vervolgt „we hebben afgesproken dat hij een 
aparte training voor deze software gaat doen”. Hij gaat er volgende week naar toe.  
 
Ik vraag „Eind goed, al goed?” Hans knikt bedachtzaam. „Ik zie dat ik tijd en aandacht 
moet geven aan ervaren vakmensen om een nieuwe ontwikkeling eigen te maken en 
desnoods een aparte ondersteuning”. Zo kunnen ze in hun tempo de nieuwe 
ontwikkelingen eigen maken.” „Ik zie dat Nico toch wel heel veel vakkennis heeft en een 
goede inbreng heeft die een jonge programmeur niet heeft”. „En ja, de ontwikkelingen 
gaan de laatste jaren toch wel heel snel”. „Het is eigenlijk logisch dat mensen met de 
meeste ervaring wat meer tijd hebben om over te stappen op nieuwe methoden”. Nu 
breekt de lach door op zijn gezicht „Inderdaad, eind goed, al goed!” RC 

 


