BUSINESS BORREL
Vrijdag 24 februari a.s. van 17.30 tot 19.30 uur
Gastheer: Bestuur BVL
Locatie: Restaurant de Pepermolen,
Dorpsstraat 38, Landsmeer
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Elkaar versterken door kennis te delen

Tekst : Olav Lammers

BVL bestuur wil leden horen over
‘het nieuwe zakendoen’
Wat is er voor u veranderd?
Het bestuur van de BVL vraagt uw speciale aandacht voor de aanstaande BVL-borrel op 24 februari in de Pepermolen aan de
Dorpsstraat. Voorafgaand aan het informele gedeelte van de avond wil het bestuur met zijn leden even kort maar constructief
stilstaan bij het huidige tijdsbeeld waarin ook Landsmeerse ondernemers naarstig op zoek zijn naar de juiste handelswijze ten
opzichte van alle veranderingen die ‘het nieuwe zakendoen’ met zich meebrengen. De bijeenkomst die de BVL in juli vorig jaar
in Café de Drie Zwanen organiseerde met een optreden van trendwatcher Richard van Hooijdonk, zal de Landsmeerse ondernemers ongetwijfeld nog vers in het geheugen staan.
Van elkaar leren
Het BVL bestuur wil hier een vervolg aan geven
door de businessborrel aan te grijpen om van elkaar
te horen hoe de verschillende sectoren in en rond
ons dorp omgaan met deze nieuwe tijd die steeds
meer beheerst wordt door ict en sociale media. De
gemiddelde ondernemer is flexibel van geest, creatief
en altijd bereid zich aan te passen. Daarom is het
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bestuur zeer benieuwd naar de ervaringen die de
leden tot nu toe hebben opgedaan, hoe men daar
mee omgaat, welke maatregelen men heeft genomen
of denkt te gaan nemen en welke zinvolle suggesties
gedaan kunnen worden waar collega-ondernemers
van kunnen leren.
Nieuwe balans
BVL- secretaris Rene van Dongen neemt die avond
op persoonlijke titel de aftrap. Hij verhaalt over zijn

eigen ervaringen met zijn The CoolBikingCompany
waar meer dan 80 procent van het klantenpotentieel voor nieuwe fietsen binnenkomt via internet. Hij
heeft daardoor direct te maken met heel veel nieuwe
ontwikkelingen die zich telkens weer op ict-gebied
aandienen binnen zijn branche en moet voortdurend de balans van zijn ondernemerschap bijstellen.
Daardoor heeft hij ook een redelijk goed zicht op de
ontwikkelingen om hem heen en ook welke kant het
lijkt op te gaan.

Adaptief vermogen
Rene: “Ik vind dat prachtig, inspirerend, uitdagend
en vernieuwend, al vergt dat wel heel veel van ons
adaptieve vermogen. Maar ik weet zeker dat ik niet
alleen ben. Er is geen enkele branche meer die onveranderd blijft, of het nu een grote onderneming is of
de snackbar op de hoek, we zullen altijd anticiperend moeten blijven ondernemen om niet plotseling
te moeten constateren dat we onze kansen voorbij
hebben laten gaan en de tent moeten sluiten.”
Klantencontact
“De ontwikkeling op alle vlakken zijn duizelingwekkend”, constateert Rene. “Bankkantoren die er
gisteren nog waren, zijn er niet meer. Velen van ons,
die hun handel via internet doen, zien en
spreken hun klanten nauwelijks meer. De
snelheid waarmee wij zaken doen is niet
meer vergelijkbaar met 20 jaar geleden. De
ontwikkelingen zijn, zelfs voor iemand die
met twee benen in het zakenleven staat,
welhaast niet meer bij te benen. De computer heeft een onvervangbare plaats ingenomen bij 99 procent van de ondernemers
en de benodigde capaciteiten om daar mee om te
kunnen gaan worden met de dag belangrijker.”

Über, heeft geen taxi’s. Een van de grootste aanbieders op internet, Alibaba, heeft geen voorraad en over
vijf jaar heeft de grootste bank ter wereld geen geld
meer.”
Tijdens het jaarcongres van de Bovag vorige week,
waar de top van de rijwielbranche van Nederland
aanwezig was, kreeg Rene van Dongen nog de
voorspelling te horen dat “in 2025 35 procent van u
hier niet meer in de zaal zal zitten”.
Creatief anticiperen
Rene: “Dat zegt genoeg. Ook al denk je nu misschien:
ik doe het goed, ik heb het best wel onder controle…, morgen kunnen zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen die dat beeld geheel doen kantelen. Ik kijk

die continu met internet bezig zijn. Ik zal dus snel en
creatief moeten gaan anticiperen en heb daar ook
wel ideeën over. Ideeën waar ik gisteren niet aan
moest denken…”
“Kortom, niemand van ons ontkomt aan die veranderingen om ons heen en dicht bij zijn eigen nering. Ik
hoor het uit gesprekken met collega’s hier in het dorp:
de aannemer heeft werkspot om zijn oren gekregen,
de gemiddelde winkelier is het pashokje van het internet geworden en uw boekhouder krijgt de facturen
met een WhatsAppje aangeleverd.”
Verbindende rol BVL
Het bestuur van de BVL is dus niet blind voor al
deze nieuwe ontwikkelingen en ziet hierin juist een
verbindende rol voor zichzelf weggelegd.
Een belangrijke sleutel om te overleven in
het veranderende zakenleven is volgens de
bestuursleden de samenwerking zoeken,
op de juiste manier gebruik maken van de
kracht en expertise van de ander en doen
waar je goed in bent. Rene van Dongen:
”Juist hierin kunnen wij als BVL elkaar
versterken, kennis delen en er ons voordeel
mee doen zodat niet telkens opnieuw het wiel hoeft
te worden uitgevonden. Wij hopen dat alle collega’s
hun inbreng willen geven op onze borrelavond. En
mocht daaruit blijken dat wij als bestuur aanvullende
activiteiten kunnen of moeten ontplooien die recht
doen aan al onze leden, dan staan wij ons mannetje.”

‘De ontwikkelingen
op alle vlakken zijn
duizelingwekkend’

Voorbeelden
Rene noemt een paar aansprekende voorbeelden:
“De grootste hotelketen ter wereld, Air B&B, heeft
géén hotels. De grootste taximaatschappij ter wereld,

daarbij ook naar mijzelf. Ik heb best een redelijke
omzet via internet, maar als ik kijk naar de groei van
Fietsenwinkel.nl met een omzet van nu al 120.000
fietsen per jaar, dan moet ik goed gaan nadenken
over wat ik gisteren bij wijze van spreken al had
moeten doen. Er tegenaan gaan schoppen heeft geen
zin; Fietsenwinkel.nl heeft acht full time medewerkers
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