
Naast directeur van STOL architecten is Hans Zwetsloot ook voorzitter van het ONDB (Ondernemers Netwerk Duin- en 
Bollenstreek), een regionaal ondernemersnetwerk met ruim 300 leden. Vanuit die hoedanigheid verzorgt hij altijd het 
voorwoord voor de maandelijkse ONDB-nieuwsbrief, waarin hij, veelal met een glimlach, ingaat op zaken rondom het 
ONDB en/of het regionale (ondernemers) leven.  

Voor nóg meer van deze columns zie onze andere nieuwspagina’s of kijk bij de ‘uitnodigingen’ op www.ondb.nl/archief. 

 

November, budgetteer-maand . . . . of toch niet ? 

Ooit als beginnend ondernemer hadden wij een ervaringscoach. Een doorgewinterde ondernemer in ruste, 
die als klankbord diende en die ons naar eigen inzicht de verschillende "dienstopdrachten" gaf die ons 
steeds verder op weg naar onze eigen zelfstandigheid zouden moeten helpen. Begin november (hij was net 
één maand binnen) vroeg hij ons of we al "gebudgetteerd" hadden voor het nieuwe jaar. Nee, dus. "Nou, 
dan heb je nog precies één maand en dan zie ik het resultaat dus graag over twee weken tegemoet . . . . " 

En daar zat je dan met je opgelegde huiswerk . . . . Hoe dit nu weer aan te pakken? In vijfentwintig jaar STOL 
architecten was er immers nog nooit gebudgetteerd. Er werd gewoon hard gewerkt en als de bankrekening 
een beetje dreigde op te drogen dan ging Henri nog eens door de enorme "onderhanden werken"-post heen 
om te kijken waar er nog allemaal een rekening heen kon. En dan kwam het allemaal weer goed . . . . 

Nou, dat werd dus als "ondernemen-van-het-jaar-kruik" veroordeeld; zo mochten wij dus zeker niet meer 
verder. Er moest "vooruit geregeerd" gaan worden. Dus dat werd een leerzaam avondje "excellen", met alle 
gewoon uit onze eigen internet-boekhouding op te halen gegevens van de jaren ervoor. En door de 
boekhouding van dat jaar (tot aan oktober) per post met de juist te kiezen factor te vermenigvuldigen was ook 
het lopende jaar 2005 op voorhand al tot een realistisch financieel einde te brengen. 

En van daaruit waren dan weer realistische nieuwe financiële doelen te stellen voor alle boekhoudposten 
(zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant) en daarmee dus ook voor het te verwachten resultaat voor 
het jaar erop. "Nu alleen dat toekomstscenario nog bewaken", was vanzelfsprekend de volgende opdracht. 
Hoe makkelijk kon het zijn . . . .  

Leuk om dan aan het einde van het voorspelde lopende jaar al te zien dat (dat toen nog net niet afgeronde 
jaar) 2005 uiteindelijk aardig goed voorspeld bleek te zijn en nóg leuker om te zien dat ook voor 2006 het 
verwachte resultaat, achteraf bezien, vrij goed vooraf voorspeld was. Er volgden nog jaren van budgetteren in 
november, die we altijd in ons MT-weekend (ook in november) onderling bespraken en ook gezamenlijk 
vaststelden. 

Maar uiteindelijk hielden wij (als "eigenwijze ondernemers") toch ook van gemak en van efficiëntie; dus we 
hadden de "ons opgelegde spelregels" al vrij snel voor onszelf aangepast. Waarom het lopende jaar al twee 
maanden voor het einde voorspellen als je twee maanden later die cijfers gewoon cadeau krijgt? En dus is ons 
MT-weekend inmiddels naar februari verplaatst en de budgettering daarmee dus automatisch ook. Eigenlijk 
net zoals we het bij het ONDB ook al jaren doen . . . . 

Dus begin volgend jaar kunt u bij de jaarvergadering onze nieuwe ONDB-cijfers qua budgettering weer zien, 
tegelijk met onze oude cijfers, die dan actueel kloppend zijn. En die bewaken we dan onderweg door het 
jaar heen netjes, mede met oog op het voorgaande verleden van de jaren ervoor. Resultaten uit het 
verleden bieden in deze best wel een beetje garantie voor de toekomst . . . .  

 Hans Zwetsloot 

(voorzitter ONDB) 
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