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Vanaf eind 2001 zag je het al gebeuren: de omzet van een scala van professio-

nele dienstverleners holde achteruit. Een aantal bureaus halveerde in omvang. 

Sommige boden twee consultants voor de prijs van één; er ontstonden toptien-

lijstjes met bezuinigingen. Inmiddels zijn wij beland in de tweede crisis binnen 

vijf jaar. Hoe kun je als ondernemende professional inspelen op deze grillige 

markt en je onderscheiden? LoopbaanVisie ging in gesprek met prof. dr. Frank 

Kwakman, bijzonder hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit. Volgens 

Kwakman is de wereld van de professionele dienstverlening in jaren niet zo 

interessant geweest.

Christine Beenhakker

Toegevoegdewaardetijd
Waarde creëren in een veranderende markt

Ondernemerschap Interview

Fotografie: Max Bredschneyder
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“Ik zie ondernemerschap als een manier om zelf keuzes te 

maken, en iets in de markt te doen wat anderen nog niet 

doen, of om dingen beter te doen. Daarbij is het belangrijk 

om je eigen pad te kiezen en ook zelf voor die opdrachten 

te willen zorgen. Wat je vooral nodig hebt, zeker in deze 

tijd, is een product of een dienst waarvan je weet dat daar 

klanten voor zijn. Eigenlijk moet je die klanten al hebben 

op het moment dat je begint. Iedereen wil tegenwoordig 

coach zijn, maar Nederland is daar gewoon te klein voor. 

Op een heleboel terreinen hebben wij meer aanbod dan 

vraag. Wat wil je precies gaan doen, wat maakt jou uniek 

ten opzichte van anderen? Veel coaches hebben hetzelfde 

verhaal, dezelfde soort website, dezelfde tariefstructuur, 

dezelfde soort klanten… Zo moet het dus niet.” 

Hoe moet het dan wel? Ik heb gelezen dat onderne-
merschap zich kenmerkt door gedrevenheid. Hoe zie 
jij dat?
“Ja, je moet echt ergens voor willen gaan, soms ook tegen 

beter weten in. Er zijn drie vragen die je eerst voor jezelf 

moet beantwoorden: Wat wil ik? Wat kan ik? En waar is 

markt voor? Als je daar een goed beeld van hebt kun je er-

gens met enthousiasme en passie voor gaan. Dan kan het 

misschien een keer tegen zitten, maar je gaat wel jouw 

doel bereiken. Echter die laatste vraag, ‘Is er markt voor?’, 

wordt heel vaak vergeten. Je moet er immers ook je geld 

mee kunnen verdienen. Ik geloof niet in een zelfstandige 

die in zijn eentje de markt denkt te kunnen bestormen. Je 

moet de community opzoeken, collega’s en links hebben, 

om bij het flexibele netwerk van een bureau of een bedrijf 

aan te haken, want dat wordt in toenemende mate een 

criterium. Op zolderkamertjes ondernemen is niet meer 

van deze tijd. Eén van de belangrijkste criteria voor mo-

dern ondernemerschap is dat je een goed antwoord kunt 

geven op de vraag: bij welke community hoor jij?”

Hoe onderneemt de zelfstandige professional anno 
2013? 
“Mijn eerste vraag is: hoe ben je nu met die bestaande 

klanten en met jouw bestaande netwerk bezig? Weet je 

wat de veranderende vragen bij al die klanten zijn? Ken 

jij de belangrijkste vragen van de ondernemers? Ken jij 

überhaupt ondernemers? Kun jij er nu drie gaan bellen, en 

jouw idee om een loopbaancoachingspraktijk te beginnen 

voorleggen aan mensen die met jou willen meedenken? 

En datzelfde geldt natuurlijk ook voor bedrijven: weten zij 

eigenlijk wel waarop hun klanten zitten te wachten? Heel 

veel bedrijven zijn die klant kwijt geraakt. Tot 2002 kwam 

het werk vanzelf binnen. De bedrijven die in de periode 

tussen 2002 en 2004 van de crisis geleerd hebben, staan 

nu met twee poten in de klei. Die zijn bezig, die hebben 

werk. Maar als je nu erachter komt dat je niet met de 

goede dingen bezig bent en je bent niet in beweging ge-

komen, dan heb je iets gemist.” 

Wat is de invloed van de crisis op deze professionals in 
de markt, volgens jou?
“Het is niet alleen crisis. Er zijn verschillende fenomenen 

in die markt; één daarvan is concurrentie en prijsdruk. Dat 

komt omdat sommige dingen gewoon slimmer, goedko-

per en sneller kunnen. We doen ook teveel van hetzelfde. 

Als een opdrachtgever drie loopbaancoaches aan tafel 

heeft, die allemaal hetzelfde standaard verhaal vertel-

len, heeft dat een enorm effect op de prijs: die gaat dras-

tisch omlaag. Een e-assessment kun je op dit moment al 

voor €70 krijgen; het profiel waar je vroeger €1.500 voor 

vroeg, pluk je bij wijze van spreken bijna gratis van het 

web. Je moet dus ontdekken in hoeverre de vragen van de 

klanten veranderd zijn. Klanten hebben heel veel geleerd. 

Ze willen in toenemende mate ook onafhankelijker wor-

den van dienstverleners, willen het anders, goedkoper, in 

één pakket, noem maar op. Dus als je klanten hebt, moet 

je weten dat die markt aan het veranderen is en moet je 

in staat zijn geweest om met deze veranderingen mee te 

bewegen.” 

Dat vraagt dus als onafhankelijke loopbaanprofessi-
onal om een heel andere manier van kijken, een an-
dere blik naar jouw klantenkring en de markt. 
“Mijn stelling is dan ook: alleen met een vak kun je niet 

ondernemen. Het is vanzelfsprekend dat jullie vakinhou-

delijk goed zijn, daar moet je mij of je klanten ook niet 

mee lastig vallen. Dat is geen doel op zich! Het vak is een 

soort dissatisfyer: het is een noodzakelijke conditie, een 

onderlegger om te gaan ondernemen. Toen mijn boek 

‘Professionals & Acquisitie’ op de markt kwam en het boek 

een bestseller werd, ben ik mij gaan richten op mijn colle-

ga-professionals. Voor deze sector van zelfstandige profes-
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sionals heb ik vervolgens een nieuwe naam bedacht: de 

sector van professionele dienstverlening. Daarmee heb ik 

feite mijn eigen markt gecreëerd. 

Maar er moeten andere competenties en talenten aan-

geboord worden om te kunnen ondernemen. Wat heb jij 

nodig om de dingen die jij kunt en wilt op hun plek te 

laten vallen? En als je dat weet: bij welke ondernemers, 

wat voor soort bedrijven, bij welke particulieren? Ga eens 

op bezoek bij een bedrijf, voer gesprekken en toets of er 

behoefte is aan datgene dat jij te bieden hebt. Je bent dan 

met een soort marktonderzoek bezig, en daarmee kun je 

vrij gemakkelijk binnenkomen. Ik verwacht dat als je gaat 

ondernemen, jij ook die eerste stap gaat zetten. Je moet 

actief de markt in. Of je biedt aan om iemand te coachen, 

en laat hem of haar feedback geven hoe jij bent. Geef 

een gratis dienst weg, zodat bedrijven kunnen kennisma-

ken met jouw expertise. En, heel belangrijk: maak daar 

afspraken over! ‘Ik ga dat doen voor jou, ik ga er zoveel 

tijd aan besteden, maar ik wil wel met jou als opdracht-

gever de afspraak maken dat als er echt iets goeds ligt, 

jij mij achteraf vertelt wat het je waard is. Als ik je daar 

echt mee verras en je kunt er echt iets mee, dan wil ik er 

graag ook iets voor terug zien. Kunnen we daarover een 

afspraak maken?’ Als jij echt iets goeds gedaan hebt, gaan 

ze je heus wel betalen. Ik denk alleen dat je even moet 

helpen om dat van te voren veilig te stellen. Dus vooraf 

borgen, dan heb je meer kans op resultaat. Hiervoor kun 

je allemaal constructies bedenken.”

Dit soort denken zit in jou, maar veel mensen met in-
houdelijke kennis denken zo nog niet.
“Het gaat om het maken van een essentiële keuze: zie jij 

jezelf nu allemaal losse eenmalige projecten met verschil-

lende losse opdrachtgevers doen, of wil je ook ergens een 

relatie gaan opbouwen? Transactioneel, of relationeel? Als 

je op die transactie zit, krijg je een inkoper voor je kiezen, 

die tenders uitschrijft. Het is fijn als je ergens een schakel 

hebt, een intermediair, voor wie je een aantal klussen per 

jaar kunt doen. Dan kan je iets opbouwen. Als je elke keer 

weer een losse opdracht moet verwerven om jouw ding 

te doen, is dat doodvermoeiend. Maar ook dat zet je in 

gang door te zeggen: ‘Ik kom hier wel iets doen, en kom 

iets laten zien van mezelf, maar mijn bedoeling is wel, 

dat als dat goed bevalt, wij wat langer met elkaar gaan 

samenwerken. Heb jij daar behoefte aan?’ Je moet dus 

niet denken: ik heb opdrachten nodig, nee: je hebt relaties 

nodig. Het woord intermediair is een fantastisch woord: 

het zijn de tussenschakels in jouw netwerk. Mensen die 

jou kennen en die ervoor zorgen dat er achter jou een net-

werk zit van opdrachtgevers. De kunst is om de mensen 

met die verbindingen te vinden die ervoor kunnen zorgen 

dat jij je ding kunt doen. 

Er zijn twee bewegingen waar te nemen: een beweging 

naar verdergaande specialisatie, en de beweging om 

meer ‘in de keten’ zitten. Kijk naar het grotere geheel en 

Fotografie: Max Bredschneyder
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onderzoek eens of jij je kunt nestelen in een keten en hoe 

jij je dienstverlening hierop kunt laten aansluiten. Het kan 

ook zo zijn dat je ontdekt dat er geweldige e-tools zijn 

waardoor loopbaanadvies de helft goedkoper wordt en 

twee keer zo effectief. Dat is een vorm van specialiseren, 

dan maak je van je bedrijf meer een product. Een produc-

tachtige dienst, waar technologie bij komt, met misschien 

een abonnementstructuur. Je gaat jouw kennis heel an-

ders verpakken en je krijgt een heel andere rol.”

Hoe zie jij de rol van social media zoals LinkedIn, in 
relatie tot succesvol ondernemerschap? 
“De generatie veertigers en vijftigers alsook de mensen 

die gedwongen de markt opgaan, is misschien eerder 

geneigd om in zijn eentje te gaan zitten. Dertigers doen 

dat totaal anders. Zij hebben communities op LinkedIn, ze 

hebben hun maatjes allang gevonden. Als je echt wat met 

elkaar wilt, kan het ook, het moet niet alleen maar virtu-

eel blijven, maar de stap daarna is in contact gaan. Ook 

daarvoor geldt, dat wij het niet alleen hoeven te doen. 

Maar je moet als ondernemer meedoen met de social me-

dia, al is het maar op het meest basale niveau. Volgens mij 

is er ook geen discussie meer over wat social media je kan 

brengen en dat het meerwaarde heeft. Als die blokkade 

er niet meer is, dan is het meer een kwestie van, ‘wie kan 

mij hiermee helpen?’”

Wat is dan jouw visie op de toekomstige rol van de 
loopbaanprofessional?
Dé rol weet ik niet. Wat ik wel zie is dat er in Nederland heel 

veel bedrijven willen dat medewerkers zelf verantwoor-

delijk worden voor hun eigen loopbaan. We krijgen straks 

te maken met heel grote tekorten op de arbeidsmarkt. Als 

je als loopbaancoach meer de bedrijvenkant op wil, moet 

je weten wat die grote beweging is op die markt. Naast 

die twee dingen van concurrentie en prijsdruk hebben wij 

te maken met flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is 

een fenomeen, dat gigantische consequenties heeft, ook 

voor loopbaancoaches. Talentmanagement wordt heel be-

langrijk, niet alleen bij bedrijven, maar ook in het onder-

wijs, in de zorg, overal. Dat staat volgens mij zelfs in het 

regeerakkoord. Ik verwacht van een loopbaancoach of een 

loopbaanadviseur, dat hij dit soort fenomenen kent.”

Wat ik jou hoor zeggen is: er staat een wereld voor je 
open, als je de kansen maar pakt en verbindt.
“Iedereen loopt te roepen dat wij in een crisis zitten: er 

zijn nog nooit zoveel kansen geweest, maar je moet wel 

anders kunnen denken. Je moet uit het vak stappen, en 

het vak niet meer heilig verklaren. Het zijn je klanten, 

van wie je kunt leren hoe je vak beweegt. Eén van de 

vijf kenmerken van de nieuwe professional is klant- en 

branchegerichtheid: je daadwerkelijk gaan verdiepen in je 

klanten, met welke vraagstukken hebben zij te kampen. 

Er zijn heel veel kansen op de markt. Maar realiseer je 

goed waar je vandaan komt. Volg je eigen DNA, om ook 

echt die dingen te doen die bij je passen, die uit het hart 

komen en waarmee je authentiek kunt blijven. Gedreven-

heid, passie, waar kom je vandaan, van waaruit kun jij 

vanuit jezelf verbinding maken met de ander. Daar gaat 

het om.” ■

Literatuur
• Kwakman, F. & Zomerdijk, C. (2012). De ondernemen-

de professional. Waarde creëren in een veranderende 

markt. Culemborg: Van Duuren Management. 

Prof. Dr. Frank Kwakman 
Prof. Dr. Frank Kwakman 

is senior organisatie-

adviseur, buitengewoon 

hoogleraar bij Nyenrode 

Business Universiteit en 

auteur van vele publica-

ties op het gebied van 

strategie, management 

en organisatie van ken-

nisintensieve professionele dienstverlening. In zijn 

rol als senior adviseur adviseert hij middelgrote 

en professionele dienstverleners bij strategische 

vraagstukken rond groei, innovatie en besturing. 

Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker op con-

gressen en seminars.

www.deondernemendeprofessional.nl 
www.nyenrode.nl


