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9 Ondernemerslessen
Het is een reis met hoge pieken en diepe dalen. De lessen die je 
leert zijn spijkerhard, maar brengen veel wijsheid en ervaring. Soms 
zijn er momenten dat je het even niet meer weet, en soms groeien 
de bomen tot aan de hemel en is je zelfvertrouwen onaantastbaar. 
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Sinds 1 januari 2014 ben ik eigenaar, en daarmee ondernemer, van een administratiekantoor.  De 

laatste jaren zijn mijn activiteiten verschoven naar het financieel coachen, adviseren en begeleiden 

van ondernemers, onder de naam Money Masters. Vanuit mijn onderneming deel ik mijn passie voor 

financiën en ondernemen. Mijn missie: zoveel mogelijk ondernemers financieel succesvol maken. 

In dit document deel ik negen pijnlijke, maar zeer leerzame momenten uit mijn verleden. Ondanks 

dat mijn omzet en winst ieder jaar stijgen zijn er veel momenten geweest waarop ik dacht: waarom 

doe ik dit? Een 9-tot-5 baan is zoveel makkelijker. Op dit soort momenten probeer ik mezelf eraan 

te herinneren waarom ik het doe en wat het mij heeft opgeleverd. Niet alleen in geld, maar juist ook 

in andere aspecten van het leven zoals kennis, vrijheid, persoonlijke ontwikkeling en het netwerk 

wat ik heb opgebouwd. Daaruit haal ik de benodigde motivatie om weer op volle kracht door te 

pakken. Als ondernemer ga je verder waar anderen stoppen. 

Maarten Visser

Veel leesplezier, 
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1. Slaaf van mijn eigen bedrijf

Het beginnen van een onderneming is creëren; het ontwikkelen van een product of dienst, 

leveranciers benaderen, contacten leggen, de eerste klanten werven. Vanuit het niets creëer je 

letterlijk iets.  Je bent AAN het bedrijf aan het bouwen. Het gevaar dat hierin schuilt is dat het 

bedrijf, zodra het eenmaal is opgestart, een workload creëert. Per ongeluk kun je zomaar IN het 

bedrijf te komen werken. Veel ondernemers worden heel langzaam maar zeker steeds meer door de 

operatie opgeslokt. 

Het hoogste haalbare als ondernemer is om een onderneming te creëren die zonder jou kan blijven 

voortbestaan. In dit gavel ben jij er om de langetermijnvisie te bepalen en de strategische plannen 

vast te stellen/bewaken. Dit is BOVEN het bedrijf werken. 

Om dit te kunnen bereiken moet het bedrijf voldoende geld genereren om alle personen te kunnen 

betalen die het werk uiteindelijk uitvoeren. 

De fout die ik hierin maakte was dat ik een te grote workload had gecreëerd waardoor dit 

uiteindelijk leidde tot uitputting en vermoeidheid. Ik zag geen uitweg meer. Door iemand aan te 

nemen die IN het bedrijf ging werken, kon ik meer AAN het bedrijf werken en hierdoor de balans 

terugvinden. 

Bepaal jouw favoriete plek: IN, AAN & BOVEN. 
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2. Investeren in alles, behalve mezelf
Mijn doel was: voor mijn 30e miljonair worden. Wat ik hiervoor deed? Zo min mogelijk uitgeven en 

alles wat ik verdiende investeren. 

De eindstand na vier jaar investeren? - € 150.000. Alles is in principe afgeschreven en er is nog een 

kleine kans dat ik er ooit nog iets van terug zie. 

Waar is dit fout gegaan? Ik was alleen maar bezig om zo snel mogelijk rijk te worden. Ik investeerde 

in risicovolle projecten, waarbij ik het vertrouwen steeds bij een ander legde. Waarom had ik dat 

vertrouwen niet in mijzelf?

Deze realisatie dwong mij om eens te kijken naar 

alles wat IK anders had kunnen doen en sinds 

2020 begon ik voornamelijk in mijzelf (boeken, 

coaches, cursussen) te investeren. Alles bij elkaar 

opgeteld heb ik hier tot nu toe (september 2022) 

€ 30.000 aan uitgegeven. 

Had ik die € 150.000 in mezelf geïnvesteerd, dan 

durf ik te stellen dat mijn doel behaald was. Als je 

iets wilt dat je op dit moment niet hebt, betekent 

het dat er iets is dat je niet weet. Als je het wel 

had geweten, dan had je het namelijk al gehad! 

Confronterend, maar de waarheid is soms hard. 

Voorlopig blijf ik investeren in mijzelf. 
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3. Zakelijk samenwerken 
Samen bereik je meer dan alleen. Een gebalanceerde samenwerking maakt je sterker, want twee 

zijn sterker dan één. Zeker als de kwaliteiten van alle betrokkenen binnen een samenwerking van 

elkaar verschillen. Op die manier vul je elkaar aan. Laat staan binnen een heel team.

Mijn ervaring is iets minder positief. 

In 2017 kon ik mijn zakenpartners uitkopen. Op dat moment kwam 100% van de omzet uit mijn 

netwerk en 90% van de winst uit mijn inspanningen. Sinds de opstart van mijn administratiekantoor 

hield ik me bezig met het werven van klanten. De eerste jaren was er een goede samenwerking 

waarin beide partijen de werkzaamheden goed oppakten. Dit sloeg echter om totdat er werd 

geprofiteerd van mij. Iets wat ik in het begin overigens niet door had.. Tja, soms wil je bepaalde 

dingen niet zien. Totdat ik er niet meer omheen kon. We gingen over van rechtsvorm naar een BV 

en mijn salaris werd niet vastgesteld. Zij wilden allereerst hun fee even afstemmen. Eindstand: ik 

moest ze uitkopen. Mijn eigen opgebouwde waarde kon ik afrekenen. 

Tip: Bedenk vooraf heel goed wat de samenwerking gaat inhouden. Wie doet wat en waar is 

iedereen verantwoordelijk voor. Laat je adviseren door iemand die buiten de casus staat en 

objectief vanuit jouw belang kan denken. 
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4. Mentor/ coach 
Tegenwoordig heb ik drie coaches/mentoren 

tegelijk. Waarom? (Persoonlijke) Ontwikkeling is 

key voor gedegen succes.

Een mentor of coach die heeft bereikt wat jij wilt 

bereiken beschikt over een schat van informatie. 

Hij of zij weet en ziet dingen die jij niet kunt zien. 

Misschien zelfs dingen waar jij je niet bewust van 

bent. Je kunt alles zelf uitzoeken, zelf ervaren en 

zelf alle fouten maken. Het alternatief is echter 

om het jezelf makkelijk maken met behulp van 

een persoon die al eens heeft gedaan wat jij wilt 

gaan doen. 

De keuze is aan jou. Al is die voor mij vrij simpel.
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5. Mijn salaris wordt betaald door … de klant
Je geeft zoveel van jezelf voor het bedrijf en je verwacht een eerlijke beloning daarvoor terug. 

Toch? Dit is wat ik dacht. Risico’s nemen moet iets opleveren, anders kan ik net zo goed in 

loondienst gaan. 

Wat ik mij op dat moment alleen niet realiseerde is dat de klant mijn salaris betaald. In de alinea 

hierboven gaat het over ‘ik’. Het was nooit over mij gegaan. Wie bepaald überhaupt wat jouw 

beloning wordt? De klant!

Op het moment dat ik mij dit realiseerde (na zo’n 6 jaar…) ontstond er magie. Mijn klanten werden 

mijn obsessie. Wat zeggen ze? Wat zijn hun problemen? Wat vinden ze fijn? Wat vinden ze minder 

fijn? Door jezelf als het ware als onderzoeker op te stellen ten opzichte van je klant, ga je patronen 

en gelijkenissen zien. Bovendien vertellen ze je zonder het direct te zeggen hoe ze je meer willen 

gaan betalen. 

Deze laatste zin staat gelijk aan pijnlijkere problemen oplossen (= financieel succes). 

Apple is hier fantastisch in. De nieuwste producten hebben al mijn onbewuste irritaties van het 

vorige product opgelost. Uiteindelijk wint degene met het beste product of de beste dienst. Hoe 

kun je het beste product of de beste dienst krijgen? 

Door naar de klant te luisteren. 

Het was en is nog steeds mijn obsessie. 
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6. Waarde is alles waar het om draait
In aanvulling op vorige les is waarde alles 

waar het om draait. Ondernemen is problemen 

oplossen. Dit kan met producten of diensten. 

Hoe pijnlijker het probleem, des te meer de klant 

bereid is te betalen. Dit betekent dat de klant 

een waarde hangt aan hetgeen dat jij aanbiedt. 

Jouw klant bekijkt letterlijk hoeveel het hem of 

haar waard is om het probleem door jou te laten 

oplossen. 

Dus, als je meer wilt verdienen, stel jezelf dan de 

vraag: wat is een groter probleem van mijn klant? 

En hoe kan ik deze oplossen? 
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7. Lange termijn denken
De hoogste prioriteit van een bedrijf is overleven. Er moet voldoende geld binnenkomen om de 

rekeningen mee te kunnen voldoen. 

In mijn geval waren de rekeningen altijd betaald, maar na mijn investeringen was de bankrekening 

ook altijd leeg. Ik kon overleven, maar had een constante druk om te presteren. De volgende 

rekeningen moesten weer betaald worden. Iedere maand op 0 uitkomen is letterlijk overleven. 

Dit resulteert in een korte termijn focus. Je hebt geld nodig, dus maakt beslissingen die zo snel 

mogelijk geld opleveren. Het probleem hiervan is dat je niet op lange termijn aan het bouwen bent, 

maar constant aan het overleven. 

Tony Robbins zegt: ‘je hebt twee bedrijven, 

een die je nu draaiende moet houden en een 

toekomstige’. 

Lange termijn doelen stellen en bedenken 

welke acties je nu moet uitvoeren zullen 

zorgen dat je langzaam naar je doel gaat. 
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8. Cashflow op orde
Zoals ik in de vorige les beschreef, was mijn bankrekening altijd leeg waardoor ik altijd door moest. 

Stoppen was letterlijk geen optie. Waarom niet? Cash is de zuurstof van een bedrijf. Zonder cash 

gaat een bedrijf failliet.

Daarom is het op orde brengen van de cashflow is essentieel. Sinds ik me bewust werd van het feit 

dat ik in overlevingsstand zat ben ik gestopt met investeren en begonnen met het aanleggen van 

een cashbuffer. 

Ongekend wat voor gevoel een buffer van slechts een paar maanden vaste lasten je al oplevert! 

Rust, ruimte en zelfvertrouwen. 

Doordat het overlevingsinstinct nu is uitgeschakeld kan ik werken aan de doelen van mijn bedrijf. 
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9. Definitie van succes
Succes betekende ooit voor mij: miljonair worden voor mijn 30e. Nu interesseert mij dat niets 

meer en geniet ik van de vele aspecten die dit leven te bieden heeft. 

Als je overigens wilt waarom mijn oude doel weg is? Luister de podcast The Business Strategy 

‘Waarom doe ik het?’ (link). Kleine spoiler: patronen vanuit mijn jeugd. 

Tegenwoordig heb ik een nieuw doel: externe factoren hebben geen invloed op mijn interne 

wereld. 

Soms is het niet wat het lijkt te zijn. Net zoals bij mij. Denk daarom eens na: wat is jouw definitie 

van succes?

En als je het specifiek op mijn passie betrekt: hoe ziet financieel succes er voor jou uit? 


