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Opmerkelijke citaten van ondernemers-panelleden  

tijdens de discussies in de ondernemerscafés  

Samen ondernemen is samen innoveren 

Ondernemers, durf uw droom delen met partners  
(16 locaties, 50 KMO-panelleden, 1000 deelnemers - Lente 2004) 

 

Spontane reactie uit de zaal (Charleroi) 
 “Mijnheer, u draait het mes om in de open wonde. Vijf jaar geleden ben ik niet ingegaan op de 

uitnodiging van een Franse concurrent voor geleidelijke taakverdeling om zo samen de 
internationale markten te bewerken. Ik vreesde dat hij met mijn kennis zou gaan lopen. Vandaag 
stel ik vast dat ik vijftig procent van mijn 90 werknemers regelmatig technisch werkloos moet 
verklaren. De collega die wel inging op het aanbod groeit en kent geen werkloosheid.” 

 
Advocatenkantoor (Gent) 
 "Een klein bedrijf dat wil groeien moet trachten bij de top te behoren. Dit kan enkel door een kerncompetentie te blijven 

uitbouwen. Eventuele nevenactiviteiten moeten dicht aansluiten bij de kernactiviteit.” 
 Nadeel van full-service firma’s: zij kunnen niet de beste zijn in alles. 
 Innovatie is belangrijk, ook in ‘klassieke’ sectoren zoals ‘bouw’ en ‘recht’ (bouwrecht). ‘Bouwen met een bouwteam, zonder 

gedetailleerd lastenboek’: hier is een vormingsproces gaande. Gestandaardiseerde contracten ‘internationaal bouwrecht’ 
worden uitgewerkt. Waarom voor overheidsprojecten geen testen doen op de lokale markt?  

 De waarde van een contract is beperkt. Heb vooral oog voor de economische realiteit. 
 
Beursorganisatie (St. Niklaas). 
 Concurrerende standenbouwers op beurzen zoeken samen naar standaarden die door beursorganisatoren worden aanvaard. 

(incl. gemeenschappelijke website) 

 Wij helpen onze Franse partners mee beursmateriaal ontwikkelen. De afspraak is dat zij niet naar België komen. Wij profiteren 
van hun schaalgrootte. 

 Gevaar van allianties met grotere bedrijven: de gesprekspartner wordt plotseling iemand anders. 
 Als alliantiepartners willen wij ‘ondernemers’, geen ‘werknemers’ 
 
Bouw I (Leuven) 
 Bouwen met een bouwteam.  De duur van het bouwproces kan gevoelig worden ingekort door te werken in bouwteam. Door 

in een zo vroeg mogelijk stadium zijn bouwpartners te kiezen (architect, studiebureaus, eventueel quantity en quality 
surveyors, maar zeker de algemene aannemer en in bepaalde gevallen ook reeds bepaalde gespecialiseerde technische co-
aannemers) kan de opdrachtgever gebruikmaken van de ervaring en de kennis van alle partners om het project kwalitatief, 
kwantitatief, uitvoeringstechnisch en financieel te optimaliseren. 

 De selectie van de partners gebeurt niet alleen op grond van bewezen deskundigheid. Het is ook van cruciaal belang dat de 
bouwteamleden goed met mekaar kunnen samenwerken. Vertrouwen gebaseerd op ethiek is daarbij het belangrijkste. 

 De aannemers-bouwteamleden werken met een open boekhouding, volgens de formule cost + fee (kostprijs plus overeen te 

komen winstmarge), met inachtneming van het plafondbudget. Als het bouwteam erin slaagt te besparen op het 
plafondbudget, kan die tussen opdrachtgever en teamleden verdeeld worden volgens een vooraf afgesproken verdeelsleutel.  

 
Bouw II (Namen)  
 In onze familiale onderneming vraagt mijn broer zich soms af of ik niet bezig ben onze bedrijfsgeheimen aan een partner te 

verkwanselen. Ik heb er vertrouwen in dat deze partner uit het andere landsdeel - met een andere cultuur - en met 
complementaire competenties ons kan helpen onze eigen specifieke competenties meer internationaal te valoriseren. 
Welbegrepen wederzijds eigenbelang bindt ons.  

 Nous les patrons des deux sociétés partenaires on y croit. Si je demandais au personnel de voter le résultat serait négatif. 
 
Distributie (Gent) 
 Grootdistributie en partnerschappen: hier geldt nog steeds de wet van de sterkste (prijs, kwaliteit, leverstiptheid). In de 

grootdistributie gaat het prijsvoordeel naar de klant. 
 In sommige netwerken moet meer ‘gewerkt’ en minder ‘genetwerkt’ worden. 
 Op een bepaald ogenblik is schaalgrootte niet belangrijk meer. 
 Belgische KMO’s moeten zich meer afvragen ‘In welk ander Europees land van formaat wil ik doordringen?’ Wij kennen onze 

Belgische kostprijs goed. Dit is niet wat telt. Wat telt is de internationale kostprijs.  
 
Drukkerij (Doornik) 
 Grote verticaal geïntegreerde ondernemingen hebben nadelen: interne politiek, de top krijgt de waarheid niet te horen, 

moeizame besluitvorming, personeelsbeleid te strak geformaliseerd (één van de grootste Belgische drukkerijen zou onlangs 
gestikt zijn in haar interne logheid). 



 Vanaf een bepaalde grootte moet iedere verticaal geïntegreerde onderneming zich opsplitsen in volledig aparte juridische 
entiteiten, elk met een eigen kernactiviteit. 

 De afgesplitste entiteiten komen eventueel, na een management buy-out, in de handen van  vroegere kaderleden, die een 
metamorfose ondergaan van ‘manager’ tot ‘ondernemer’. 

 Resultaat: zij worden baas in hun eigen onderneming en de omzet én de kwaliteit explodeert! (snelle besluitvorming, kleine 
groepen zijn gemakkelijker te motiveren door hun directe betrokkenheid bij het hele bedrijfsgebeuren).  

 Verdere voordelen: alle ‘vroegere’ ondernemingsentiteiten kennen steeds een bezettingsgraad van 100% (was vroeger zelden 
het geval, ondermaatse prestaties van sommige entiteiten werden weggemoffeld in ‘goede’ groepsresultaten); lagere 
overhead kosten (iedereen voegt waarde toe, geen directeurs-controleurs, geen coördinatoren, geen people managers die zelf 
geen ‘professionele’ waarde toevoegen, die zelf geen ‘stiel’ uitoefenen), lagere verzekeringskosten (!?), gemakkelijk te beheren 
boekhouding en fiscaliteit, eenvoudiger relaties met de vakbonden. 

 
Elektrische huishoudtoestellen (Charleroi) 
 Als KMO specialiseren wij in R&D voor het midden en de top van het gamma. Onze partners, multinationals uit de sector van 

de elektrische huishoudtoestellen specialiseren zich in merkbekendheid en internationale distributie. Daardoor wordt de tijd 
nodig voor het lanceren van een nieuw product gehalveerd. 

 Il n’y a pas de voleurs d’idées, il y a un manque d’idées. 
 
High-tech toelevering (Gent) 
 De partner kan vervellen, plotseling zit er iemand nieuw voor u. Komt minder voor bij KMO’s. 
 Grote groepen hebben nood aan kleinere partners die zichzelf ‘onmisbaar’ maken. De grotere groepen zorgen voor de 

‘branding’. Het is vooral de kleinere partner, met een specifieke kerncompetentie, die van meet af aan het businessplan stuurt. 
Tot en met het toekennen van bonussen aan verkopers van de gigant. Dit businessplan wordt jaarlijks of halfjaarlijks 
herbekeken. 

 
Kunststofverwerking (Luik)  
 La globalisation de l’économie est irréversible et les alliances deviennent une question de vie ou de mort.”  
 Des associations sans risque ? Il est vrai que tout cela nécessite de la confiance. Deux étapes critiques doivent être 

surmontées : le partage (même partiel) des fichiers de clientèle, et celui des compétences-clés propres à chaque partenaire. 
D'autant plus que, souvent, tout ceci se déroule de manière informelle : il n'est pas besoin de s'associer par le biais de 
participations en capital. Seules comptent la volonté de travailler ensemble et la certitude que cette association dégagera de la 
valeur ajoutée pour chaque partenaire. 

 L’axe vertical. Il faut des donneurs d’ordre qui ‘éduquent’ leurs sous-traitants (par exemple: le calcul des prix).  
 
Logistiek (Charleroi) 
 Dans mon secteur, s'associer permet d'offrir au client une gamme de services plus complète que celle présentée par chaque 

PME isolément. 
 
Machinebouw (Ieper) 
  “Ik geloof niet erg in patenten; ze zijn te gemakkelijk te omzeilen. Er is echter een troef die niet te kopiëren valt: een unieke, 

persoonlijke relatie met klanten en alliantiepartners.” 
 Wij zoeken de competenties waar ze te vinden zijn. Om ze ten nutte te maken sluiten wij bij voorkeur allianties, maar dat 

betekent niet dat we blind zijn voor overnamekansen. 
 Een pleidooi voor een maximaal gebruik van emotionele intelligentie, voor het leggen van uitgebreide sociale contacten, voor 

het opbouwen van netwerken, voor het organiseren van transparantie, voor het cultiveren van vertrouwen. ”We zouden met 
alle potentiële alliantiepartners elke maand een barbecue moeten organiseren. Sociaal contact is de sleutel voor toekomstig 
succes”. 

 Willen wij de volgende jaren blijven concurreren, dan moeten wij er de mensen van de vloer bij betrekken, zij hebben de 
knowhow. 

 Ons aanbod moet sterk staan in elke schakel van de ketting, zelf kunnen wij niet de beste zijn in alle onderdelen. 
 
Professionele elektronica (Namen)  
 “Nous, le patron de mon partenaire et moi, nous nous sommes déjà disputés 15 fois pour retomber dans les bras l'un de 

l'autre après cela. Notre personnel nous considère un peu comme les gamins qui se battent comme des chiffonniers dans la 
cour de récréation pour se réconcilier à la récré suivante. Mais il faut nous voir ensemble chez un client, nous sommes 
complémentaires, le show est bon...” 

 Je fournis aussi à Caterpillar depuis dix ans : il y a des côtés positifs, des synergies, des avantages, des "win-win", tout ce 
qu'on veut, mais je n'appellerais pas cela partenariat !   Entre une boîte de 100.000 personnes et une autre de 15 personnes, 
ce n'est pas du "partenariat entre égaux". 

 
Professionele elektronica en informatica (Kortrijk) 
 Een high-tech KMO leeft van allianties: goedkoper exporteren, hoeft niet te investeren in eigen merkbekendheid, moet niet 

instaan voor eigen volumes, kan zich specialiseren tot één groot labo dat snel inspeelt op nieuwe opportuniteiten -  in één 
bepaalde branche (digitale audio, digitale video, advertisement, ... ) over de hele wereld (de wereld wordt een dorp). 

 Men moet echter beseffen dat allianties slechts van bepaalde duur zijn.   
 Grote partners zijn niet altijd de beste partners. Steeds op zijn hoede blijven. Toch zijn het de groten die onderaannemers 

dwingen om technologisch steeds voor te blijven en steeds kwaliteit  te leveren. 
 De globale economie dwingt tot mentaliteitsverandering van de ‘nieuwe’ ondernemer: het accent wordt opnieuw gelegd op 

koppigheid en innovatie (de ondernemer heeft een duidelijker sociale functie, hij genereert lokale toegevoegde waarde, zelfs 
wanneer hij ook toegevoegde waarde creëert in andere landen; hij moet losstaan van de overheid; de overheid moet zorgen 



voor de ‘infrastructuur’ waarvan de ondernemer kan gebruikmaken; subsidies zijn als een drug die slechts op korte termijn een 
‘goed gevoel’ geven; lineaire lastenverlaging is eerlijker). 

 
Lastechniek (Luik) 
 La confiance se mérite petit à petit. Au delà du verbe, il y a la pratique. On laisse peu à peu tomber des secrets de famille.  
 On s’oblige à ouvrir nos livres. C’est un effort qu’il faut faire. Ceci nous permet de communiquer les prix de nos partenaires 

sans devoir les consulter.  
 Commençons par des choses simples qui fonctionnent bien.  
 We richten ons min of meer tot dezelfde markten, maar onze producten zijn complementair. We zijn dus geen concurrenten 

van elkaar. Bovendien zijn onze bedrijven zowat allemaal even groot, en zijn we er allé vier eigenaar van. Het is belangrijk dat 
overleg altijd op het hoogste niveau plaatsheeft. 

 
Software I (Antwerpen) 
 Door een strategische zwenking paste het profiel van sommige klanten niet meer en besloten wij die onder te brengen bij een 

‘concullega’. De omzet van deze klanten viel weg, maar wij konden ons van dan af uitsluitend richten op onze toekomstige 
doelgroep en hun behoeften nog beter leren kennen. 

 Succesformule voor een relatie: passie, geloof in het project, geven om elkaar. 
 Samenwerking moet starten bij het hoger bedrijfsbeleid, maar moet snel door alle medewerkers gedragen worden. 
 De kans dat een partner met succes een strategie kopieert is klein. Een strategie moet doorleefd zijn, moet het resultaat zijn 

van ervaring, klantenfeedback, jarenlange marktevaluatie en productontwikkeling.    
 Hoe meer informatie wij met elkaar delen, met partners uit Tsjechië, Italië, hoe meer competentie wij zelf verwerven. 
 Telkens wanneer ik uit een grotere alliantie kom, kom ik er sterker uit. Je moet doelbewust naar allianties speuren. 
 
Software (II) (Leuven) 
 Wij zijn een kleine nichespeler en leggen zonder schroom onze technologie volledig uit aan de grote heren; geen verborgen 

agenda’s, zo bouwen we aan ons kwaliteits- en innoverend imago, wij zijn geen bedreiging voor de groten, zij kunnen nooit 
snel genoeg onze technologie kopiëren. 

 Wij werken met korte documenten, ‘confidentiality’-overeenkomsten werken niet. 
 Opgepast voor gedwongen huwelijken en wanneer men met handen en voeten gebonden is aan één partner.  
 

Software III (Waver) 
 ”Bij een strategische alliantie tussen ondernemingen komt het er niet zozeer op aan dat iedere onderneming evenveel wint 

maar dat iedere onderneming ongeveer de resultaten boekt die in het begin van de alliantie verwacht werden." 
 Gevaarlijk wordt het wanneer een van de partners niet de volle waarheid spreekt. 
 Vertrouwen wordt over de jaren opgebouwd. 
 Dankzij een partnerschap met een klein Frans softwarehuis, gespecialiseerd in het beheer van patiëntendossiers, leveren wij 

aan één derde van de Parijse openbare ziekenhuizen. 
 Men kan een onderscheid maken tussen opportunistische en strategische partnerschappen. Bij deze laatste beslist men om 

samen te investeren. 
 Het is gemakkelijker om met KMO’s samen te werken. Bij grote bedrijven ligt dit moeilijker. 
 Partnerschappen maken het mogelijk producten en diensten met hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen en te verkopen. 
 Contracten worden best eenvoudig gehouden. 
 In bepaalde allianties is men orkestleider, in andere enkel een schakel in de ketting. 
 Ook allianties met partners van buiten Europa zijn mogelijk. Er mag niet van uitgegaan worden dat de vreemde partner 

misbruik van de situatie zal maken. Er dient meer tijd geïnvesteerd te worden om hetzelfde niveau van vertrouwen op te 
bouwen als met lokale partners. 

 Kunnen de ‘investeringen’ in allianties niet beter intern gebeuren? Misschien wel op korte termijn. Strategische  voordelen op 

langere termijn overtreffen echter de nadelen op korte termijn: bijvoorbeeld het betreden van Zuidoost-Aziatische markten en 
het zich eigen maken van nieuwe competenties. 

 
Studiebureau (Charleroi) 
 Notre bureau d'études en génie civil a pu conclure des contrats à l'étranger en s'associant à divers partenaires dans un 

réseau de partage d'expertises. 
 
Textiel (St. Niklaas).  
 Ieder bedrijf in de alliantie blijft zijn eigenheid behouden, wij willen geen eenheidsworst.  
 Weinig attractieve productie werd uitbesteed aan Poolse partner, waardoor in Vlaanderen nieuwe aantrekkelijke jobs konden 

worden gecreëerd. In de afdelingen ‘verzending’ en in ‘voorraadbeheer’ moesten werknemers  bijgeschoold worden. 
 Design wordt uitbesteed aan Franse partner. Het is belangrijk dat beide partners, zowel in Polen als in Frankrijk, ook voor 

anderen werken. 
 Alliantiepartners in de US (importeurs, agenten): alleen kleinere firma’s waarvoor wij een belangrijk gedeelte van de omzet 

betekenen, wij willen geen vijfde wiel aan de wagen zijn. 
 
Verpakking (Antwerpen) 
  “Allianties. Wij, Europeanen, nemen alleen advocaten onder de arm wanneer we de stekker uit het stopcontact trekken. 

Amerikanen doen dat vooral wanneer ze naar onderhandelingen gaan.” 
 Terwijl wij in staat waren om de verpakking lichter en milieuvriendelijker te maken, hadden zij – de Amerikanen - alleen 

aandacht voor de laagste prijs en de snelste levertermijn. Uiteindelijk hebben we allebei water in de wijn moeten doen. 
 Vast stond dat er mogelijkheden waren om zonder financiële binding samen te werken. 



 Het fenomeen 'orkestleider' komt steeds meer voor. Het gaat om bedrijven die opereren in een ruim netwerk, nauwe 
contacten onderhouden met verschillende soorten bedrijven binnen een sector en goed de behoeften van een bepaalde markt 
aanvoelen. 

 De sterke partner, de ontwikkelaar van een onmisbaar onderdeel (bv. de matrijzen), de ‘orkestleider’ koopt ons niet op omdat 
produceren zijn kernactiviteit niet is. 

 Voor we in contact kwamen met de ‘orkestleider’, deden we totaal niet aan netwerking, onderhielden we geen contacten. Nu 
hebben we geleerd onze ogen en oren voortdurend wijd open te houden. 

 We hadden meer moeten investeren in vliegtuigtickets. Om elkaar meer en sneller te zien. En op die momenten hadden we 
steviger moeten discussiëren tot de finish. 

 
Transport (Leuven) 
  “Allianties maken je eigen onderneming groter dan ze in werkelijkheid is (180 koelwagens tijdens de Coca-Cola crisis, 24 

limousines bij een Indisch huwelijk; drie maal meer verhuiswagens voor één WE dan in eigen bezit, verhuur van Ferrari’s: 
dankzij enorme databank van capaciteit van partners in  binnen- en buitenland)”; 

 Moet zelf initiatief nemen en vriendschapsbezoeken aan buitenlandse collega’s brengen. 
 Bij allianties hoeft men geen rekening te houden met cultuurverschillen van partner; bij fusie wel. 
 Alles is gebaseerd op persoonlijke relaties, respect, referenties, eigen ervaring en open boekhouding; geen financiële 

kruisparticipaties; iedere partner blijft volledig autonoom. 
 Bij specialisatie in eigen kernactiviteit en wanneer je op zoek gaat naar complementaire partner, kan je elkaar geen pijn doen; 

je creëert automatisch een kruisbestuivende ‘win-win’ activiteit. 
 
Vliegtuigbouw (Luik - Charleroi) 
 Het verschil tussen een ‘cluster’ en ‘grappe’ (tros): bij beide systemen zijn de ondernemingen die er deel van uitmaken actief 

in één of andere industriesector (vliegtuigbouw, ICT, textiel, voeding, ...); een 'grappe’ wordt gekenmerkt door de onderlinge 
– vaak – hiërarchische afhankelijkheid van de ondernemingen langs de vertakkingen van de tros; een cluster is louter een 
verzameling van los van elkaar staande bedrijven. 

 De EWA-luchtvaartcluster: idealiter bevindt iedere onderneming zich in het centrum van verschillende netwerken. Ieder 
netwerk is concurrentieel op de internationale markten.  

 Een cluster kan vergeleken worden met een spons met volle en lege ruimten, met de capaciteit van ‘te doen’ en nieuwe 
competentie te verwerven. Een cluster die aan de buitenkant gesloten is, sterft af. 

 De groep moet ‘bezeten’ zijn door dezelfde doelstellingen, zoals de wil om zich te integreren in verschillende waardeketens, de 
continue zoektocht naar innovatie, de zelfmotiverende begeestering betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een nieuw type 

vliegtuig, ... 
 Iedere ondernemer, zeker de kleinere, moet zich voortdurend afvragen of hij kan blijven doen wat hij vandaag doet. Zijn 

grootste garantie op toekomstige continuïteit is zijn vaardigheid om samen te werken met anderen. 
 Contrairement aux fusions - des alliances capitalistiques -, les alliances souples ont un visage humain. Le ‘cluster’ est un état 

d’esprit.  
 
Voeding (Ieper) 
 Van bepaalde grondstoffen (in de voeding) hebben wij diverse variëteiten nodig. Buitenlandse coöperaties brengen knowhow 

in. Wij garanderen volume in goede en slechte tijden. 
 ‘Echt unieke’ bedrijfseigen processen zitten in lokalen niet toegankelijk voor monteurs van buitenhuis. 
 Met onze belangrijkste buitenlandse invoerder werken wij met open boek. Nauwe omzetplannen worden afgesproken. Op dit 

ogenblik realiseren wij zeven maal meer omzet dan 10 jaar geleden. 
 
Zeepziederij (Doornik) 
 Zonder een zeer vroege alliantie met een Amerikaanse partner hadden wij nooit de methodologie van het hygiënisch 

schoonmaken van grote oppervlakten onder de knie gekregen. Zij hebben van ons de technologie van vloeibare 
schoonmaakmiddelen overgenomen. 

 

Conclusies  

 Ideeën delen met partners maakt nu eenmaal geen deel uit van onze Belgische cultuur van zaken 

doen. Wij hebben nochtans geen keuze meer. Belgen zijn erg bevreesd om met een concurrent te 

spreken. 

 België heeft meer ondernemingen nodig die internationaal in de driving seat zitten. 

 Als kleine onderneming kan je enkel nog overleven met partners. Allianties maken een KMO groter 

dan ze is. 

 De nieuwe ondernemer is niet de ondernemer die alles controleert maar diegene die gaat snuffelen. 

 Concurrent engineering: men gaat de partner letterlijk in zijn achterkeuken uitnodigen.  

 De gemeenschappelijke vijand is de werkloosheid!  

 Allianties: bron van knowhow.  

 De plotselinge gelegenheid tot samenwerking blijft een grote rol spelen. Later wordt deze 

samenwerking als ‘strategisch’ doordacht voorgesteld. 

 Unieke kansen doen zich niet elke dag voor. 

 Heel wat samenwerkingsovereenkomsten zijn louter gebaseerd op een ‘Gentleman memorandum of 

understanding’ 



 Waarmee kan een deelstaat nog overleven? Monetaire politiek is niet de oplossing ten gronde. 
Vertrouwen tussen mensen, ondernemingen en instellingen is het enige wat nog werkt. 

 

 


