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Slim ondernemen: ho e doe je dat?
URK – Blueport Urk organiseert in samenwerking met het Berechja 

College laagdrempelige inloopochtenden. Louwe Post gaf afge-

lopen najaar samen met Koen Klaassen (Rabobank NOP-Urk) de 

aftrap, toen het thema ‘Slim ondernemen’ op de agenda stond. 

Met name wordt er ingegaan op kansen en uitdagingen die er lig-

gen voor ondernemend maritiem Urk.

in de praktijk blijkt dat er zelf toch heel 
wat bij te sturen is. Binnen de visserij zijn 
met name de kosten nog behoorlijk te 
drukken, wat scheelt het bijvoorbeeld als 
ik een paar uurtjes later of vroeger naar 
zee ga met als voordeel dat je het tij nog 
mee kunt pakken?

Kijk eens kritisch naar alle afdrachten 
die u doet en vergelijk eens of uw leve-
ranties niet goedkoper kunnen. Het plan-
nen van onderhoud speelt hier ook een 

,,Met ‘Slim Ondernemen’ wil ik onder-
nemers een doorkijkje leren geven in 
het eigen bedrijf: waar liggen de kansen 
en waarom is gedegen bedrijfseconomi-
sche kennis noodzakelijk om die kansen 
te pakken en bedreigingen het hoofd te 
bieden? Waarom zijn  termen als balans, 
cashflow, afschrijvingen, voorzieningen, 
aflossingen en tijd van investeren zo 
belangrijk?

Niet alles hebben we in de hand, maar 

grote rol in. Vaak houdt iets er plots mee 
op, terwijl u in het achterhoofd weet dat 
dit voorkomen had kunnen worden.

Met een duidelijke visie voor ogen en 
doelen voor de toekomst te stellen, daar 
bereik je meer mee. Want,  als we louter 
afwachten waar de omstandigheden van 
het moment ons brengen, dan zal blijken 
dat het altijd de verkeerde beslissingen 
zijn.

Ik wil de ondernemers uitdagen om 
voor zichzelf eens te beschrijven: waar 
staat mijn bedrijf en waar zou ik graag 
naartoe willen? Zoek dan concreet naar 
wegen om dat doel te bereiken. Is het niet 
linksom, dan maar rechtsom. Uw doel 
kan bijvoorbeeld zijn om over een aantal 
jaren uw bedrijf over te dragen aan de 
volgende generatie. Natuurlijk zorgt u 
dan voor voldoende quota en een goede 
solvabiliteit. Werk hier dan ook naartoe!

Goed is het om verwachte inkomsten 
en uitgaven te begroten en bij te houden 
of het volgens de begroting loopt. Is dit 
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om de ondernemer zijn uiterste best te 
laten doen om de verplichtingen na te 
laten komen. Dit kan ook betekenen dat 
als er restschuld blijft staan na beëindi-
ging van een bedrijf ze dit in privé kun-
nen uitwinnen. Ook is het een mogelijk-
heid om in gesprek met de bank te gaan 
om de verplichte aflossingen anders in te 
vullen, immers in de goede seizoenen is 
er meer afloscapaciteit dan in een slech-
tere periode.

Waar het om draait is,  dat de onder-
nemer beslagen ten ijs komt en actief is 
in het maken van plannen of prognoses. 
Tip: laat u goed informeren, daar waar u 
zelf kennis tekort komt. Laat vooral niet 
het hoofd hangen, maar ga aan de slag! 
Regeren is vooruitzien, zeiden ze vroeger 
al. 

We hebben voor wat betreft de vis-
serij een prachtsector om werkzaam in te 
zijn en daar mogen we best trots op zijn. 
Ook de jonge mensen wil ik oproepen om 
actief te zijn. De toekomst begint nu!’’
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niet het geval, dan kunt u al heel snel 
de vinger bij de zere plek leggen en daar 
gelijk op inspringen. Kwartaalrapportages 
zijn onmisbaar in het bedrijf. Als gewacht 
wordt totdat de jaarcijfers besproken wor-
den, dan is het te laat.

Inderdaad, ook de rol van de bank is 
onmisbaar.  Een advies: probeer u te ver-
plaatsen in de rol van de bank en speel 
daar handig op in. Zo kan de bank juist 
een goede gesprekspartner zijn om uw 
doel te bereiken. Een concreet voorbeeld 
van wat belangrijk voor een bank is: de 
‘rekening-courant-verhouding’ tussen het 
bedrijf en de ondernemer, ofwel de schuld 
die ontstaat als er meer voor privé uit 
het bedrijf gehaald wordt dan waar men 
‘recht’ op heeft. Dit belemmert het ver-
trouwen van een bank in de onderneming 
zeer. 

Verder zal voor een bank betrokken-
heid van de ondernemer gewenst zijn 
en zal ze borgstellingen in privé vragen, 
waardoor de bank een hulpmiddel heeft 
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