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Ervaren ondernemers helpen collega’s
uit de brand

Veel bedrijven hebben het op dit moment lastig.
Ondernemers staan voor moeilijke beslissingen.
Vaak komt hulp van een ervaren collegaondernemer dan als geroepen. Maar hoe vind je
zo’n klankbord? Gemeente Helmond werkt met het
vertrouwensteam MKB . Ervaren ondernemers die
hun kennis en kunde delen met ondernemers in
nood.
Als ondernemer moet je constant beslissingen nemen. Je kunt het zien als een
wissel op het spoor. Als je één keer verkeerd kiest, kom je misschien nog op de plaats
van bestemming, maar bij twee verkeerde beslissingen gaat het mis. Succesvolle
ondernemers van het vertrouwensteam dragen hun kennis graag over aan andere
ondernemers. Het vertrouwensteam is een soort huisarts. Het is niet zo dat we alle
problemen kunnen oplossen, maar we kunnen wel doorverwijzen naar de juiste
specialisten.

Sparringpartner
Het vertrouwensteam helpt zo’n vijftien bedrijven per jaar. Waarom een ondernemer
nu juist het vertrouwensteam moet inschakelen, en niet bijvoorbeeld de accountant
of bank? Omdat andere partijen de ervaring van het ondernemer zijn missen, het
team weet waar je als ondernemer mee in aanraking komt. We raden elke ondernemer
aan om een zakelijke sparringpartner te hebben. Ondernemen kan eenzaam zijn en
beslissingen die je neemt wegen zwaar. Het is belangrijk dat je dan een klankbord hebt,
iemand die de juiste vragen kan stellen en begrijpt wat er gebeurt.
Ontslagen
De situaties waarmee het vertrouwensteam in aanraking komt, zijn heel divers. Van
een overname in de familiesfeer, tot het wegvallen van orders. Een voorbeeld: Een tijd
geleden kwam het vertrouwensteam bij een bedrijf waar een belangrijke order was
weggevallen. Door in het personeelsbestand te snijden, kon dat bedrijf voort blijven
bestaan. Ondernemers vinden het vaak lastig hun personeel gedag te zeggen, maar
bedrijfsbelang gaat altijd voorop. En je beschermt ook je andere werknemers, die zo hun
baan wél behouden.

Kracht
Het vertrouwensteam heeft al veel ondernemers kunnen helpen. Er is altijd sprake van
maatwerk, voor elk bedrijf geldt de volgende tip. Trek op tijd aan de bel. Als het slecht
gaat, stellen veel ondernemers keer op keer hun verwachtingen bij. Of ze zijn niet open
en eerlijk naar de bank. Zie de situatie onder ogen en vraag om hulp. Dat is geen teken
van zwakte, maar juist een teken van kracht.

Voor meer informatie of om een vrijblijvende afspraak te maken met het
Vertrouwensteam MKB, kijk op www.helmond.nl/vertrouwensteam.

