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Het beste advies
Ondernemers over de beste raad die ze ooit kregen

‘Het voelt gek zulke uitgaven te doen in crisistijd’
Koen van Santvoord
............................................................

‘T
ijdens mijn studie be-
drijfskundff e leerde ik uit
de boeken: durf anticy-
clisch te investeren. Als

je in slechte tijden goede mensen
aanneemt, neem je een grote voor-
sprong op de concurrentie als een
paar jaar later de strijd om talent
losbreekt. Maar tussen theorie en
praktijk i zit et en groot verschil. Je
moet over een grote mentale
drempel heenstappen om juist in
slechte tijden te durven investe-
ren. Toch heb ik dat gedaan.’

‘In 2005 richtte ik met mijn
vrouw hr-adviesbureau Qidos op.
We adviseren rondom actuele the-
ma’sophet gebied vanmensenor-
ganisatie. Al snel na de start gin-
gen we een samenwerkingsver-
band aan met een groot adviesbu-
reau met 3t 00 medewerkers, wat
uiteindelijk lk eidde tot verkoop van
40% van onze aandelen. Toen het
niet goed ging met dat bureau,
werden wij meegesleurd. Begin
2009kochtenweonze aandelente-
rug en stonden we voor een herijk-
moment. Er mr oest iets gebeuren.’

‘We stelden ons eerst de vraag
hoe weons bedrijf het best konden
inrichten. We ondersteunen be-
drijven biji het ontwikkelen van
hun hr-visie, we geven trainingen
en verrichten onderzoek. Als een
van onze medewerkers “op de
bank” zat en er een nieuwe op-
dracht voorbijkwam, waren we ge-
neigd die persoon daarvorr or ir n te
zetten. Maar dr at was natuurlijk
niet altijd de beste persoon voor
die klus. We besloten daarom
geen mensen meer in dienst te ne-
men, maar te werken met een vas-
te pool van professionals, zodat we
altijdi de juiste man of vrouw op
een project kunnen zetten. Sinds-
dien hebben we geen kantoor
meer en gr een vast pert soneel. ’

‘Het was begin 2009, de crisis
was net losgebarsten en de voor-
uitzichtenwarenslecht, zeker voor
een hr-adviesbdd ureau als dat van
ons. Wijrichtenonsop thema’s als
het nieuweuu  werken, duurzame in-
zetbaarheid en het ct ombineren
van werk ek n privé. Maar bedrijven
waren in die tijd vooral bezig met
het ot ntslaan van mensen. We wis-
ten ook: als we ons als innovatieve
nichespeler op de kaart willen zet-
ten, moeten we onze positie clai-
men rondom deze thema’s. An-
ders zouden grote adviesbureaus
ons voor zijn. We besloten fors te
investeren, ¤150.000 op een jaar-
omzet van destijds ¤600.000. Dat
voelde heel onnatuurlijk in crisis-
tijd.’

‘Op een congres in Amerika had
ik eerder contact gelegd met WFD,
een groot Amerikaans consultan-
cybureau dat zich al 25 jaar bezig-
houdt met ht et vertalen van actuele
hr-thema’s naar bedrijfsdoelstel-
lingen.We betaalden¤50.000voor
een licentie op hun aanpak en trai-
ningen. Het contract wt as zodanig
dichtgetimmerd dat we vooraf
geen idee hadden wat we zouden
krijgen. Dat was een extra risico.
Als de training tegenviel, was het
geld nog weggegooid ook. Geluk-
kig wg erd het vertrouwen niet be-

schaamd en bleek dk e kwaliteit pri-
ma in orde. Daarnaast ot ntwikkel-
den we een site met daarop prak-
tijkvoorbeelden, onderzoeksre-
sultaten en interviews rondom het
nieuwe werken. Het is een inspira-
tiesite voor br edrijven, gelinkt aan
ons bedrijf Qidos. Ook bouwden
we een e-learningmodule voor lei-
dinggevenden rondom dit thema.
Samenkosttendezeplatformseen
ton. We hebben alles uit eigen
middelen kunnen financieren.’

‘Het voelt gek om zulke grote
uitgaven te doen op het moment
dat de crisis uitbreekt. We hebben
geen spreadsheets gebruikt, maar
het puur op gevoel gedaan. Het is
lastigog mhardte maken of wedeze
investeringen hebben terugver-
diend, maar gevoelsmatig zeg ik
volmondig ja. We werken voor
toonaangevende multinationals,
overheidsinstanties en zorginr stel-
lingen. Ik ben ervan overtuigd dat
wezonder dezeinvesteringendeze
klanten niet hadden kunnen bin-
nenhalen. We hebben nu een veel
beter verhaal voor pr otentiële klan-
ten, omdat we meer bieden dan al-
leen procesbegeleiding, namelijk
inhoud. Ik denk weleens: als we
begin 2009 op onze centen waren
blijven zitten, hadden we nu niet
meer bestaan.’
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