
Zijn competenties

Starter

Uw adviseur kiezen:
enkele belangrijke criteria 

Zijn specialiteiten moeten aansluiten bij uw behoeften. Hij moet zijn vak kennen en beheersen. 
Vraag hem referenties en verzeker u ervan dat hij uw sector kent.

1

Zijn profiel 

Bepaalde adviseurs hebben liever grote dan kleine klanten. Informeer naar zijn soort klanten 
en activiteitensector.

2

Zijn beschikbaarheid

Uw adviseur – of één van zijn medewerkers – moet binnen de 24 uur beschikbaar kunnen zijn. 

3

Zijn locatie

Kies iemand uit uw buurt. Problemen worden dikwijls makkelijker rechtstreeks opgelost dan 
via mailverkeer.

4

Zijn prijs

Dit is niet het belangrijkste criterium, want kwaliteit heeft zijn prijs. Wees dus niet verrast als 
hij een uurloon aanrekent tussen de 95 en de 150 euro, zonder btw.
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Een vennoot kiezen 

Uw vennoot en u kunnen elkaar waarschijnlijk motiveren en bijstaan, 
en jullie inspanningen dubbel laten renderen.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat u het goed aanpakt:

- doelstellingen op korte en halflange termijn;
- verdeling van de taken en verantwoordelijkheden;
- winstverdeling;
- voorwaarden voor overname of verkoop van de aandelen in de toekomst 

(onderling of aan anderen, zonder het bedrijf pijn te doen);
- alles noteren in een vennootschapscharter om u achteraf heel wat zorgen te 

besparen (2 of 3 pagina’s kunnen volstaan).

Onthoud dat een goede 

vennoot uw waarden deelt,

maar dat zijn competenties 

de uwe aanvullen.
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Laatste tips 
10

Baseer de samenwerking op wat u kunt inbrengen en niet op wat u er 
kunt uithalen … en op wat het zal opbrengen. Alle partijen moeten er 
voordeel uithalen zonder dat ze daarom exact de tegenwaarde van hun 
inbreng ontvangen. 

Omschrijf duidelijk de voorwaarden van de samenwerking alvorens van start 
te gaan. Eenmaal u operationeel bent, wordt onderhandelen immers moeilijk. 
Zorg dus dat er een duidelijke deal op papier staat. Vaak stellen partners 
elkaar niet de juiste vragen om de relatie niet te verstoren. U moet elkaar 
echter alles kunnen zeggen; er mogen geen taboes bestaan. Anders kunt u 
de stap beter niet zetten. Laat uw partnerships evolueren en onderhoud 
goede contacten met uw partner, zodat u zijn evolutie kunt volgen. 
Verzorg hem, en hij zal hetzelfde doen met u.

Tijdelijke verenigingen zijn hier op hun plaats:
zich verenigen om een specifieke uitdaging aan te gaan of een specifieke 
opdracht uit te voeren …

Leer uw gesprekspartners beter kennen alvorens te ver te gaan.
Hebt u er geen goed gevoel bij, probeer uzelf dan niet te overtuigen. 
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