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‘Het gat in de markt bestaat niet’
Kracht, balans & dynamiek
in het JOP-bestuur

JOP Magazine, jaargang 2, 2013

Elske DeWall
‘Ondernemen geeft vrijheid’

Peperzaken wil de nr. 1
van Nederland worden

een kans om letterlijk en figuurlijk een
podium te krijgen. En dat is wat we met
de JOP doen. Natuurlijk is er maar één
eerste plaats, maar ook al die tientallen
finalisten van de afgelopen twaalf
jaar hebben ervaren dat ze door JOP
makkelijker de volgende stap op hun
ondernemersladder konden zetten.’
Dorothea Piek – voorzitter,
Buro Goeie Grond

Dynamiek
‘De spinningfiets past voor mij
precies bij het ondernemerschap. Je
hele lijf is in beweging, je bent één
dynamisch geheel. Dynamiek heb je als
ondernemer hard nodig om je staande
te kunnen houden, zeker in deze tijd.
Gemiddeld of goed presteren volstaat
niet meer. De overlevers van deze tijd
zijn innovatief. Maar dat is niet genoeg.

Ondernemerstip

Luister naar je buik
‘Je eigen pad volgen. Steeds opnieuw
doelen stellen en daarbij in de gaten
houden dat ze uitdagend zijn, maar
wel realistisch. Voor mij staat dat voor
het langdurig samen optrekken met
mijn klanten. Kracht is niet het enige
wat nodig is om vol te kunnen houden. Fit moet je ook zijn. zodat je adequaat kunt reageren op wat er op je
pad komt. En om te kunnen versnellen wanneer dat nodig is.

EEN GEWiCHTiGE ZAAK
Het JOP thema van 2013 is
‘beweging.’ En wat is een
betere omgeving om dat in
beeld te brengen dan een
sportschool? De parallellen met
het ondernemerschap liggen er
voor het oprapen! Reden voor
de redactie om de bestuursleden
uit te dagen en ze te vragen een
persoonlijke link te leggen tussen
sport en ondernemerschap.
Tekst: Anne-Marie Krap
Fotografie: Jan Buwalda
Locatie: Sportrade fit- en wellness
in Paterswolde
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80% bestaat niet
‘ik ben een krachtmeisje. in de
sportschool en ook als ondernemer.
De strijd aangaan met krachten buiten
mezelf is voor mij altijd een uitdaging.
Daarvoor is het nodig dat ik sterk
ben, maar tegelijkertijd wórd ik er
ook sterker van. En dat is nodig, want
ondernemen is topsport. 80% bestaat
niet voor sporters en ondernemers.
Beide groepen hebben een enorm
doorzettingsvermogen nodig en een
groot geloof in eigen kunnen. Met een
inzet minder dan 100% red je het dus
niet. Als je met die instelling keihard
aan je eigen bedrijf bouwt, verdien je

ik ga niet voor de korte krachtsexplosie en daarom zie je mij op een apparaat voor de beenspieren. Je moet wel
de goede dingen doen. Jóuw plaatje
moet kloppen en daarvoor moet je
naar je lichaam luisteren. Niet alleen
naar je hoofd, maar ook naar je onderbuik. zoek maar eens op hoe Sylvester Stallone is begonnen. ik ben geen
fan van de man, maar zijn verhaal is
prachtig.’
Arnoud Punt – bestuurslid,
Aecius Juridisch Advies

Elske DeWall
singer/songwriter
Elske DeWall: ‘het boek ‘Steal like
an artist van Austin Kleon’ is heel
geruststellend voor creatieve
personen.’
Je moet ook weten wat je minder
goede punten zijn. Bijna niemand is
vakman én koopman. De enkeling die
dat wel is, is spekkoper. De rest moet
samenwerken en hulp vragen. En dat is
niet zwak, het is juist sterk! Wat we bij
de JOP zien is dat de deelnemers zich
juist heel goed bewust zijn van hun
ondernemerschap. Alleen dat al vind ik
winst. Hun plannen zitten niet alleen in
hun hoofd, ze hebben ook de weg naar
hun doel uitgewerkt.’
Bart Frans - penningmeester,
BDO Accountants &
(Belasting)adviseurs

Doorlopend proces
‘Het begeleiden van ondernemers
bij hun persoonlijke ontwikkeling en
hun zichtbaarheid bij klanten, dat is
mijn werk. En dat is een doorlopend
proces. Als je dat onderbreekt of
zelfs stopt, verliezen je klanten je
uit het oog. En voor jou twintig

De auteur gaat uit van het principe
dat alles er al is. Dus: wees saai,
vriendelijk, durf te schrappen,
schrijf het boek dat je zelf wil lezen
en verleg je grenzen. Een proces
van af en toe slagen en minstens
even zo vaak falen. Dit boekje geeft
op creatieve en speelse wijze tips
aan iedereen die ‘ergens’ mee wil
beginnen.
Elske: ‘Alles wat je ziet en hoort
wordt opgeslagen en komt er op
een dag uit. Op jouw manier en dat
maakt uniek. Je hoeft echt niet ver
te zoeken;

‘steal like an artist’
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zomaar! ideeën, marketing, financiën,
planning, alles komt aan de orde.
En die kans moet je als ondernemer
gewoon pakken!’
Gertien Beijering - vicevoorzitter,
Beijering Consulting en Dé Gunfactorverhoger

Ondernemerstip

Balanceren

anderen, zo gaat dat. De loopband
symboliseert dat voor mij: je moet
in beweging blijven, want stilstand
is achteruitgang. ik zie het overal in
terug. in mijn eigen werk, bij andere
ondernemers en ook bij de JOPorganisatie zelf. Binnen het bestuur
ben ik verantwoordelijk voor de
werkgroep sponsoring. Aan ons de
taak om steeds opnieuw te laten zien
waarom juist wij die sponsoreuro’s
waard zijn. Wij zien die meerwaarde in
de kans voor startende ondernemers
om zich te laten beoordelen door
andere ondernemers, die ‘bewezen
goed’ zijn. Want in de jury kom je niet

Oké, ik geef het toe, de associatie
bij deze bal ligt voor de hand: balanceren. Maar het klopt gewoon.
Bovendien betekent een bal voor mij
ook teamsport en dus elkaar nodig
hebben, samenwerken. in het JOP
traject staan de kandidaten centraal
en daaromheen gebeurt van alles. Als
secretaris heb ik contact met iedereen
die binnen en buiten de organisatie
met dat traject te maken heeft. Alleen
samen kunnen we ervoor zorgen dat
de kandidaten een goede begeleiding krijgen en samen werken we ook
naar de finaleavond toe. Wat daarbij
heel mooi is om te zien is dat de vrijwilligers zich allemaal heel betrokken
voelen. Het balanceren zie ik ook terug. Daarbij gaat het steeds om energie krijgen en energie geven. iedere
ondernemer moet daarin keuzes maken en soms is dat lastig.’
Jeanine Grevink – secretaris,
Go2 Payroll

Bertina van
den Berg
jurylid, zakenvrouw van het
Noorden 2012, eigenaar
Berino The Art of Beauty
‘Formuleer een duidelijke visie en
missie; dit is de rode draad door je
hele bedrijf. Weten waar je bedrijf
voor staat en dit delen met de
medewerkers is een must voor iedere
ondernemer. immers, medewerkers
die weten waar hun bedrijf voor staat,
dragen dit uit.

Alles wat je doet, hoort dan ook
in lijn te zijn met deze missie en
visie.
in mijn bedrijf is ‘aandacht’ één van
de pijlers. Dat wordt tot in de kleinste
details doorgevoerd; het totaalplaatje
moet ‘kloppen.’

MAGAZINE |

27

