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mers die alles, inclusief zichzelf, in de strijd gooien om 
hun doel te bereiken. Het lijkt of niets hen kan tegen-
houden. 

Maar misschien houd ik nog wel het meest van de ver-
halen van ondernemers die hun bedrijf uit de klauwen 
van de curator weten te redden of die in een bloedstol-
lende strijd tegen de klok lastminute-orders binnen-
slepen, afspraken met schuldeisers maken en leningen 
kunnen regelen om hun bedrijf te redden. 

Hoe je als ondernemer omgaat met tegenwind, hoe je 
jezelf na tegenslag weer bij elkaar raapt en doorgaat, dát 
bepaalt je leven, je geluk en uiteindelijk je succes.

Alle hulp om te leren ‘vallen, opstaan en weer doorgaan’ 
is welkom, per slot van rekening is vrijwel geen enkele 
ondernemer een ervaringsdeskundige op het moment 
dat het misgaat. Ik ben blij met het boek van Jacqueline 
Zuidweg en Josette Dijkhuizen en ik hoop dat dit boek 
ervoor zorgt dat wij allemaal de strijd en de emotie van 
ondernemers beter gaan begrijpen. Aan de andere kant 
hoop ik ook dat dit boek ondernemers een hart onder de 
riem steekt, hun handvatten geeft en hen vooral laat be-
seffen dat falen niet het einde is, maar juist de start van 
iets moois en nieuws kan zijn. 

Annemarie van Gaal 
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Voorwoord

Volhardend zijn is een eigenschap van de meeste on-
dernemers. Ieder uur van de dag strijden zij voor hun 
bedrijf. Het bedrijf stroomt door hun aderen. Zij on-
dernemen niet om te leven, maar leven voor hun on-
derneming. De andere kant van de medaille is dat on-
dernemers vaak onvoorwaardelijk geloven in hun eigen 
product of dienst. Zij lopen daardoor het risico dat ze 
onveranderd door blijven gaan, zelfs als het slecht gaat. 
Ze gaan nóg harder werken, proberen alles nóg beter te 
doen, maar kunnen – gevangen in hun eigen passieval 
– niet meer objectief naar hun onderneming kijken. Al 
schreeuwt de markt om aanpassing, dan nog verande-
ren zij hun koers niet. 

De laatste tijd krijg ik veel mails van ondernemers die 
financiële hulp vragen. Sommigen blijven een heilig ge-
loof houden in hun eigen product en in hun eigen ma-
nier van handelen, ook al glijden ze keihard af richting 
faillissement. Het kan een harde les zijn, maar één die 
je als ondernemer moet leren: om te overleven moet je 
soms ook je passie durven te laten varen. Niet alles in het 
leven lukt. Falen hoort ook bij het ondernemerschap. 
Verkeerde beslissingen, verkeerde investeringen, ver-
keerde partners, verkeerde afspraken, verkeerde mark-
ten... Alles kost emmers vol bloed, zweet en tranen. En 
geld. 

Ik houd van de verhalen van ondernemers die hun be-
drijf met een onmetelijke krachtinspanning en tegen 
alle stroming in, opstuwen en groot maken. Onderne-
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seurs van overheidsinstanties en onderwijsinstellingen, 
en niet in de laatste plaats voor de mensen in de directe 
omgeving van de ondernemer. De lezers zullen heel veel 
beschreven voorbeelden en situaties herkennen. Een pe-
riode van zwaar weer komt iedere ondernemer in zijn 
of haar carrière tegen, niet alleen in de huidige econo-
mische situatie. In de loop van het boek wordt duidelijk 
dat zo’n crisistijd zeker niet als negatief hoeft te worden 
ervaren, maar juist als periode van (persoonlijke en za-
kelijke) groei, bezinning en de overgang naar een nieu-
we fase. Doordat wetenschappers, experts en de erva-
ringsdeskundige ondernemer uitgebreid aan het woord 
komen, wordt het onderwerp vanuit alle invalshoeken 
belicht. Dit geeft een leerzaam totaalbeeld van onderne-
men in moeilijke tijden. 

Opvallend vaak worden gefailleerden geconfronteerd 
met negatieve vooroordelen. Het fenomeen onderne-
mersfalen of faillissement is nog steeds niet volledig ge-
accepteerd in Nederland. Met elkaar kunnen we ervoor 
zorgen dat het taboe op ondernemersfalen wordt door-
broken. De stigmatisering en schaamte van onderne-
mers die hiermee te maken krijgen, is allang niet meer 
van deze tijd. Hiertegen moeten wij ons met z’n allen 
verzetten. Alleen dan kan ondernemend Nederland in 
een globaliserende economie een volgende slag slaan.

Inhoud en opzet van het boek
In deel 1 van dit boek schenken we aandacht aan de we-
tenschappelijke achtergrond van ondernemerschap in 
moeilijke tijden. Waarom zit er zoveel veroordeling in 
ons denken en handelen ten opzichte van gefailleerden? 
Er wordt een vergelijking gemaakt met het onderne-
mersland bij uitstek, de Verenigde Staten. Diverse ex-
perts lichten in dit deel de onderzoeksgegevens toe. In 
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Introductie

Only those who dare to fail greatly can 
ever achieve greatly.

Robert Kennedy

De twee kanten van ondernemerschap 
Ondernemerschap is een onderwerp dat ons meer dan 
ooit intrigeert. Het thema is zelfs populair bij een groot 
publiek. Het liefst lezen en horen we over het succes van 
ondernemers en dromen we weg bij mooie verhalen. 
Wat heerlijk: de vrijheid, je eigen keuzes maken en doen 
wat je leuk vindt. Dat willen we toch allemaal?

Maar deze ondernemersmedaille heeft ook een keer-
zijde, waar we liever de ogen voor sluiten. De realiteit 
van ondernemerschap houdt niet alleen in: vrijheid en 
succes, maar ook risico nemen, verantwoordelijk zijn 
en omgaan met onzekerheid. Een eigen bedrijf runnen 
is heel hard buffelen, vaak tegen minder inkomsten dan 
je gewend was. Meer dan de helft van de bedrijven stopt 
in de eerste vijf jaar van zijn bestaan en het aantal faillis-
sementen neemt de afgelopen jaren sterk toe. Het wordt 
dus hoog tijd om deze andere kant van het ondernemen 
eens in de schijnwerpers te zetten.

In dit boek vestigen we de aandacht op ondernemen in 
tijden dat het wat moeilijker gaat. Dit betekent niet dat 
het alleen voor ondernemers in deze fase is geschreven. 
Het boek is ook interessant voor bijvoorbeeld studenten, 
startende en meer ervaren ondernemers, ondernemers-
coaches, accountants, bankmedewerkers, bedrijfsadvi-
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deel I

De achtergrond
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deel 2 komen ervaringsdeskundigen aan het woord, on-
dernemers die in zwaar weer verkeerden. Uit deze inter-
views zijn tien tips gedestilleerd die je zullen helpen om 
moeilijke tijden door te komen en ervan te leren, zodat 
het daarna weer bergopwaarts gaat. 

* * * 

Voor nu wensen wij je als ondernemende lezer heel veel 
inspiratie, steun en ideeën om het maximale uit jóúw 
ondernemerschap te halen. We nodigen je graag uit om 
suggesties of opmerkingen te mailen naar: 
info@josettedijkhuizen.nl
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Als we een aantal cijfers op wereldschaal analyseren dan 
zien we allereerst dat in Nederland 4,3 procent van de vol-
wassenen betrokken is bij de oprichting van een bedrijf 
(Global Entrepreneurship Monitor 2011). Hierin worden 
degenen meegeteld die een bedrijf korter dan drie maan-
den geleden hebben opgericht. We scoren hiermee een Eu-
ropese podiumplaats. De ons omringende landen, België 
en Duitsland, kennen relatief minder startende onderne-
mers. Maar we zijn nog geen wereldkampioen. De grootste 
uitschieters zijn te vinden in Zuid-Amerika met maar liefst 
17,9 procent starters in Peru en 15,2 procent in Colombia.

Bij het thema ondernemerschap is het interessant om 
naar het ‘beloofde land’ te kijken, de Verenigde Staten. 
Dit is tenslotte het ondernemersland bij uitstek: het 
land van onbegrensde mogelijkheden waar je ook als 
krantenjongen een succesvolle carrière kunt opbouwen. 
Daar kennen ze een veel hoger percentage starters dan 
in Nederland, namelijk 8,3 procent. Dit is bijna het dub-
bele van onze cijfers. Zowel in de Verenigde Staten als 
in Nederland zijn er relatief meer starters dan uitvallers. 
Per saldo neemt het aantal ondernemingen in beide lan-
den dan ook toe. Voor Nederland zijn de cijfers (in abso-
lute aantallen) weergegeven in de grafiek op p. 15. 

Inkomen
Als startende ondernemer sta je voor een belangrijke 
uitdaging. Je krijgt de vrijheid om eindelijk de dingen te 
doen die je leuk vindt. Het betekent echter ook omgaan 
met risico’s en onzekerheid en kwaliteiten aanboren die 
je in loondienst niet nodig had om te kunnen slagen. 
Bovendien heb je niet direct een goed inkomen, sterker 
nog: als starter heb je vaak een laag inkomen. 

Uit recent onderzoek is gebleken dat zelfstandig 
ondernemers vaker een laag inkomen genereren dan 

thBWvallenopstaan2.indd   14 2/25/13   10:25 AM

1
starters en stoppers  

in cijfers

Zelfstandigheid is geen werk, maar een levenswijze. 
Je bent er de hele dag mee bezig.

Franc1

Ondernemerschap is van groot belang voor de eco-
nomische positie van een land. Onder andere door de 
ontwikkeling van innovatieve producten en door ken-
nistransfer brengt ondernemerschap ons welzijn en 
welvaart. Ondernemerschap is dan ook de ruggengraat 
van de economie en verdient in alle opzichten aan-
dacht en erkenning.

Voor de liefhebber volgt hieronder cijfermateriaal over 
ondernemerschap in Nederland. Als dit niet direct je in-
teresse heeft, kun je dit hoofdstuk gewoon overslaan. 

Via de Global Entrepreneurship Monitor2 zijn wereld-
wijd cijfers bekend over ondernemerschap. Hierdoor 
krijgen we de kans om ook buiten onze landsgrenzen 
een kijkje te nemen: doen wij het in Nederland nu zoveel 
beter of slechter dan in het buitenland? 

1  Franc is een van de geïnterviewde ondernemers (zie p. 54-55)
2 Het rapport is te downloaden op www.gemconsortium.org.
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