
Rabobank Zuidwest Drenthe introduceerde de

Business Versneller voor bedrijvenklanten. Dit najaar

start een nieuwe reeks. Vorig jaar bezochten zeven

ondernemers acht strategische sessies met groei als

perspectief. Eén van hen was Dick Koster van Bruins

Precisie Metaal. ‘Je moet soms stilstaan om te

versnellen.’

Het bedrijf aan de Nijverheidsweg in Zuidwolde springt niet

meteen in het oog. Maar voor wie over de drempel kijkt, ziet

toch bijzondere dingen bij Bruins Precisie Metaal. Het

enthousiasme werkt aanstekelijk. Een rondleiding door de

werkplaats is een lust voor het oog. Kantoor en werkplaats

versterken elkaar in hun precisiestrijd op de tienden van

millimeters. ‘Met het blote oog niet meer waarneembaar’, lacht

Dick Koster. Een mooi bedrijf met een groeiambitie. Samen met

Erik Bruins zwaait Dick de scepter bij het bedrijf. Onlangs

investeerde Bruins Precisie Metaal in het machinepark om de

volgende stap te maken. ‘Die investering hebben we door de

Business Versneller naar voren gehaald’, blikt Dick terug op de

Business Versneller.

Rabobank Business Versneller

‘Kalm aan en rap een beetje’, is een gevleugelde tekst van

Herman Finkers. Het tempo van voortdurende verandering ligt

adembenemend hoog in het MKB. Die turbulentie beneemt

ondernemers vaak het zicht op hun onderneming op de lange

termijn. ‘Veelal zitten ondernemers in de waan van de dag’,

vertelt Patrick Steggerda. Namens organisatieontwikkelaars Beter

Koersen was hij één van de trainers die De Rabobank Business

Versneller voor klanten van Rabobank verzorgde. Beter Koersen

en de Next Step Factory ontwikkelden het programma voor

klanten van Rabobank Zuidwest Drenthe. Naast Rabobank

faciliteerde ook de provincie Drenthe het programma om

groeidoelstellingen binnen de provincie te stimuleren.

Vernieuwing

Acht bijeenkomsten bood het programma voor meer inzicht in

de eigen onderneming. Patrick blikt terug op het programma:

‘De eerste vier sessies stonden in het teken van analyse aan de

hand van het businessmodel Canvas. Dat is een model, waarbij

je alle bouwstenen van je onderneming in kaart brengt. De

tweede helft van de leergang stond in het teken van

vernieuwing. De deelnemers kozen een innovatie, waarmee ze

hun bedrijf een versnelling kunnen geven. Het belang van

onderlinge intervisie was daarbij groot. Er is geen betere

adviseur dan een college-ondernemer. Bewust de praktijk van

alledag loslaten om naar de toekomst te kijken. Werken aan je
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bedrijf in plaats van in je bedrijf voelt soms als tijdverlies, maar achteraf zien ondernemers

dat als enorm waardevol. Een paar keer per jaar moet je stilstaan bij je bedrijf, je organisatie,

je uitdagingen en je persoonlijke doelen. Dat bedoelen we met soms even stilstaan om je

business te versnellen. Kalm aan en rap een beetje.’

Elkaar versterken

Zo was ook Bruins Precisie Metaal toe aan een moment van strategische heroriëntatie. Na

de start in 1987 groeide het bedrijf de afgelopen vijfentwintig jaar uit tot een volwassen

speler voor specialismen als 3D-frezen, draadvonken of zinkvonken. Technische termen

voor millimeterwerk op het gebied van metaal en kunststof. Gerry en Janny zijn de

grondleggers van het bedrijf in Zuidwolde. Zoon Erik is nu verantwoordelijk voor het

technische gedeelte en Dick voor de kantoororganisatie. ‘We werken met veertien mensen

en zijn vooral een gereedschap makerij. We ontwerpen en produceren een product van A

tot Z’, legt Dick uit. Daarbij stond Bruins Precisie Metaal voor de kruising van wegen naar

seriematig werk of specialisatie. ‘Alles kent zijn eigen risico’s. Wat doet de concurrentie,

waar ben je zelf echt goed in en wat heeft het meest toekomst? Zulke vragen bespreek je

dan met elkaar. Toen kwam Rabobank bij ons met de vraag of de Businessversneller niet

iets voor ons was. Dat hebben we toen gedaan.’

Afstand nemen

Als Dick door de werkplaats loopt, straalt hij van trots. Bijvoorbeeld als hij wijst op de

vijf-assige freesbank die onlangs aangekocht is. Verschillende machines met de modernste

techniek staan er in de werkplaats. Via een touchscreen scherm worden de juiste

coördinaten ingesteld. ‘We maken precisiewerk en zijn alle dagen tot in detail met onze

materialen en klanten bezig. Eigenlijk heb je dan onvoldoende tijd een afstand te nemen

om met andere ogen naar het bedrijf te kijken. Ondernemers hebben ongeacht het werk

dat ze doen, vaak dezelfde vragen of problemen. Het is heel boeiend om daar met elkaar

over in gesprek te gaan.’

Nadenken over keuzes

Dick Koster kreeg tijdens de Business Versneller huiswerk mee en ging samen met zijn

compagnons Erik, Gerry en Janny in gesprek over de visie van het bedrijf. ‘Waarom doe je

de dingen die je doet? Waar willen we heen met dit bedrijf? Hierover gingen we in gesprek.

Knap hoe ook de grondleggers van dit bedrijf Gerry en Janny daarin meedachten. Het

programma dwong ons na te denken over keuzes die we gingen maken. Wat doe je wel en

nog belangrijker, wat willen we niet meer doen? We keken naar onze sterktes en zwaktes,

naar kansen en bedreigingen. Zo maakten we een plan voor de komende jaren. De

Business Versneller deed wat het beloofde. Onze business versnellen.’

Ook uw business versnellen?

Wegens het succes in 2015 start dit

najaar in samenwerking met alle

Drentse Rabobanken en de provincie

een nieuwe Business Versneller. Meer

Drentse ondernemers laten

versnellen! Heeft u interesse? Kijk dan

op www.rabobank.nl/zwd. Hier vindt

u meer informatie over de opleiding,

de kosten en het aanmeldtraject. Er is

plek voor 50 Drentse ondernemers

en vol is vol. In vijf groepen stemmen

we deelnemers op elkaar af.

Bijvoorbeeld een indeling naar

branche, bedrijfsgrootte of de

bedrijfsfase waarin een bedrijf

verkeert. Hierdoor kunnen we

bedrijfsthema’s op maat uitdiepen.

Een traject van spiegelen en

praktijkgericht werken aan

versnelling van bedrijven.

 

‘Bij alle bedrijven versnelling’

Emiel Meijer, accountmanager

Grootzakelijk, over de Business

Versneller: ‘Zonder uitzondering kan

ik zeggen dat alle deelnemers op

persoonlijk gebied gegroeid zijn.

Allemaal hebben ze baat gehad bij

de Business Versneller. Veel

ambitieuze ondernemers zijn druk op

zoek naar de juiste aanpak om groei

te realiseren. Maar hoe versnel je

business, hoe realiseer je groei?

Achteraf heeft het bij alle bedrijven

wel tot een versnelling geleid'.
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