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Voorwoord 

Als onderdeel van mijn afstuderen aan de master Beleid, Communicatie en Organisatie worden de 

faalverhalen van ondernemers onderzocht om lessen te formuleren voor hen die een terugkeer naar 

ondernemerschap overwegen. In de afgelopen maanden heb ik mijn kennis, ervaring en 

onderzoekstechnieken goed kunnen inzetten voor mijn scriptie. Zo heb ik ook geleerd om het 

onderwerp mij eigen te maken, en heb ik tevens mijn kennis vergroot over de kracht van 

netwerken. Zelfs heb ik mijn sociale netwerk met succes ingezet om voordelen hier uit te halen bij 

mijn zoektocht naar een baan. Netwerken is een heel belangrijk middel om vooruit te komen. 

Samen met mijn begeleider dr. Martens heb ik gekozen voor het Project Fenix dat onderdeel is van 

het lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam. De doelstelling van het project 

is om het netwerk van ondernemers in zwaar weer in kaart te brengen. Naast de begeleiding en 

steun van dr. Martens, heb ik ook begeleiding gekregen van dr. Alvarado. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om eerst mijn ouders, mijn zoon en vriend te bedanken 

voor hun emotionele steun en hulp tijdens deze periode. Daarnaast wil ik mijn begeleiders dr. 

Alvarado en dr. Martens bedanken voor hun begeleiding, betrokkenheid en motivatie. Tot slot wil 

ik mijn studiegenoten bedanken, voor de sparring-sessies en tips. 

Met trots en waardering kijk ik terug op het proces van literatuurstudie tot het schrijven van mijn 

scriptie. Ik ben dankbaar voor de vooruitgang en persoonlijke groei die ik heb kunnen maken.  

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Meredith Petrisie 

Almere, 28 Mei 2021 
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Samenvatting 

Ondernemerschap is een leerproces (Minniti & Bygrave, 2001). Een van de meest kritieke 

gebeurtenissen waarmee een ondernemer wordt geconfronteerd is mislukking, de beëindiging van 

een bedrijf dat niet voldoet aan een minimumdrempel voor economische levensvatbaarheid. 

Ondernemers kunnen profiteren van leren na een mislukking (Cope, 2011). De kennis die 

ondernemers van een mislukking verwerven kan een succesvolle terugkeer naar ondernemerschap 

faciliteren (Lattacher & Wdowiak, 2020). Onderdeel daarvan is de rol  van het sociale netwerk van 

ondernemers en het sociaal kapitaal dat ze hieruit krijgen; dit wordt gezien als belangrijke facetten 

binnen het ondernemerschap (McKeever et al, 2014). De rol van het sociale netwerk bij het faal- 

en leerproces van ondernemers is in de wetenschap nog onvoldoende onderzocht (Soetanto, 2017). 

Daarom vangt deze studie aan met een inzicht in de wetenschappelijke literatuur van het faal- en 

herstelproces van ondernemers. Dit dient als basis voor de analyse van de data die afkomstig is 

van het Project Fenix van het lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam 

(HVA, 2021). Deze studie is gebaseerd op 34 faalverhalen van ondernemers en beantwoordt de 

vraag; welke lessen kunnen ondernemers trekken uit het faal- en herstelproces en wat voor rol 

speelt het sociale netwerk hierbij? Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat ondernemers in 

moeilijkheden hun sociale netwerk activeren en gebruiken wanneer ze het belangrijk vinden. En 

zich bewust zijn van de kracht van hun sociale netwerk. Daarnaast reflecteren sommige 

ondernemers na het faalproces dat ze geen gebruik hebben gemaakt van hun sociaal kapitaal. Als 

gevolg van falen hebben sommige ondernemers naast negatieve emoties zoals schuldgevoelens en 

schaamte (Shepherd, 2003), ook een vorm van uitsluiting ervaren van het sociale netwerk.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 In deze studie worden de faalverhalen en percepties van 34 ondernemers onderzocht om 

inzicht te krijgen hoe ondernemers hun sociale netwerken gebruiken en activeren tijdens het faal- 

en herstelproces. In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksonderwerp geïntroduceerd. In paragraaf 

1.1 wordt de aanleiding van dit onderzoek beschreven. In paragraaf 1.2 wordt de doelstelling en 

probleemstelling geformuleerd en in paragraaf 1.3 wordt de vraagstelling van dit onderzoek 

gepresenteerd. In paragraaf 1.4 en 1.5 worden de wetenschappelijke relevantie en praktische 

relevantie van het onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt dit hoofdstuk afgesloten met een 

leeswijzer van dit onderzoek in paragraaf 1.6. 

1.1 Aanleiding  

 De toenemende belangstelling voor ondernemerschap heeft ertoe geleid dat 

wetenschappers steeds meer geïnteresseerd zijn in het vraagstuk; hoe succesvol ondernemerschap 

aangemoedigd kan worden en geleerd kan worden van tegenslagen. Dit vraagstuk is relevant 

aangezien onderzoek aantoont dat er in 2020, 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard zijn. 

Hoewel dat  16 procent minder is dan in 2019 mogen hieraan geen conclusies worden verbonden 

omdat er door veel ondernemers gebruik is gemaakt van overheidssteun, waardoor de werkelijke 

situatie van bedrijven wellicht niet zichtbaar is. Daarentegen nam het aantal faillissementen voor 

de coronatijd toe. In 2018 en 2019 zijn gemiddeld 4300 bedrijven en instellingen gestopt met 

ondernemen (CBS, 2021).  

 In Nederland zal de groei van het ondernemerschap verder doorzetten. Het aantal bedrijven 

is de afgelopen periode van 2011 tot 2019 gestaagd gestegen met een gemiddelde van 5,3 procent 

per jaar (CBS, 2021; MKB, 2019). De toename van het aantal midden- en kleinbedrijven is een 

belangrijk gevolg van mensen die meer grip willen hebben op hun loopbaan en die hun werk 
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zelfstandiger willen organiseren (MKB, 2019).  De Nederlandse overheidsbeleid is er om mensen 

te stimuleren een bedrijf op te zetten en een omgeving te creëren dat geen onnodige barrières heeft 

dat ondernemers hinderen om goed te presteren (Meijaard, 2008).                                     

 In nadenken over ondernemerschap wordt vaak gesproken in termen van succes terwijl 

mislukkingen inherent is aan het ondernemerschap proces (Jenkins & McKelvie, 2016; Singh et 

al., 2007). Het leren omgaan met tegenslagen is een stap richting herstel of succes (Van de Velde, 

2018).  Bij falen wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen die gedwongen worden 

om te sluiten omdat het financieel niet haalbaar is en ondernemingen die naar keuze van de 

ondernemer sluiten omdat het bedrijf onvoldoende rendement oplevert (Coad, 2014).  

 Daarnaast zit de angst om te falen diepgeworteld in een individu´s onderbewustzijn (Van 

de Velde, 2018) en het stigma dat gepaard gaat met falen wordt als een belangrijk determinant van 

de ondernemingsactiviteit gezien (Landier, 2005). Het beïnvloedt niet alleen de beslissing om 

ondernemer te worden maar ook de keuze om potentiële klanten, partners en relevante anderen te 

benaderen via het sociale netwerk om een investering te doen of extra personeel aan te werven. 

Deze angst vormt een belemmering bij het nemen van besluiten en acties om vooruit te komen 

(Landier, 2005; Van de Velde, 2018). Veel potentiële ondernemers en goede ideeën worden 

afgeschrikt door de angst dat als men eenmaal faalt, men alles zal verliezen. (Landier, 2005).   

1.2 Probleemstelling en doelstelling 

 In de literatuur van ondernemerschap zijn studies over het begrijpen hoe individuen met 

succes nieuwe ondernemingen opzetten en uitbouwen via sociale netwerken en hiervan leren 

steeds populairder (Singh et al., 2017). Moeilijke perioden kunnen ondernemers aanmoedigen om 

oplossingen te vinden door te communiceren met relevante anderen uit hun sociale netwerk zoals 

familie, vrienden, collega´s en andere zakelijke contacten. Volgens Soetanto (2017) hebben 
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ondernemers meestal een beperkt vermogen om ondernemingskansen te verkennen en te benutten 

vanwege hun gebrek aan zakelijke vaardigheden en ervaring. Dit belemmert ondernemers om 

effectief markten te penetreren, financiering te verkrijgen en middelen te organiseren. Met andere 

woorden, zijn individuele competenties en vaardigheden essentieel voor het opzetten van een 

onderneming, waarbij het succesvol uitbouwen van een onderneming eveneens wordt beïnvloed 

door de toegang tot een sociaal netwerk (Diandra & Azmy, 2020). Want zoals Granovetter (1985) 

aangeeft biedt het sociale netwerk toegang tot waardevolle informatie, contacten en middelen. 

 Deze studie is gemotiveerd door recente oproepen voor onderzoek om de werking van 

sociale netwerken bij het faal- en herstelproces in ondernemerschap te begrijpen. De focus van 

deze studie is om ons begrip te kunnen verrijken over de rol van netwerkbanden, het gebruik en 

toepassing. Netwerken is gerelateerd aan sociaal kapitaal en biedt een brede theoretische 

constructie, die tegenwoordig erkend wordt als een belangrijke invloed op ondernemerschap. 

Sociaal kapitaal wordt begrepen als middelen die zijn ingebed in netwerken en toegankelijk zijn 

via sociale verbindingen (McKeever et al., 2014). Kortom, wordt ondernemerschap begrepen als 

een sociaal gesitueerde en beïnvloede praktijk waarbij sociaal kapitaal wordt benadrukt (Putnam, 

2000). Deze studie is gebaseerd op de theorie van sociaal kapitaal (Coleman, 1990; Putnam, 2000). 

Sociaal kapitaal is een veelgebruikt begrip in de sociale wetenschappen. Het is divers en in grote 

lijnen gedefinieerd als het bouwen en onderhouden van netwerken en gedragsnormen die eraan ten 

grondslag liggen (Putnam, 2000). Dit onderzoek belicht de verhalen en patronen van ondernemers 

die te maken hebben met falen en herstel. Met dit in gedachte, kan er een beeld worden geschetst 

over het effect dat falen heeft op de ontwikkeling van het sociale netwerk, de daadwerkelijke steun 

die ondernemers krijgen en het stigma die hieraan verbonden is. Het creëren van bewustwording 

en het beschrijven van dit fenomeen binnen het ondernemerschap is het doel.  
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1.3 Onderzoeksvragen 

 Door het samenbrengen van vijf onderzoeksgebieden; ondernemerschap, netwerken, 

sociaal kapitaal, faal- en leerprocessen behandelt deze studie de volgende vragen:  

Onderzoeksvraag: 

Welke lessen kunnen ondernemers trekken uit het faal- en herstelproces en wat voor rol speelt het 

sociale netwerk hierbij? 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen 

opgesteld: 

1. Hoe wordt het sociale netwerk van ondernemers ten tijde van falen ingezet? 

2. Wat hebben ondernemers vanuit het faal- en herstelproces van zichzelf en van hun sociale 

netwerk geleerd? 

3. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van falen voor ondernemers? 

 Met deze onderzoeksvraag wordt er zicht gecreëerd op de relatie tussen sociale netwerken, 

ondernemerschap en het faal- en herstelproces en wordt inzicht gegeven in hoe ondernemers van 

zichzelf en van hun sociale netwerk kunnen leren en welke waarde het sociale netwerk oplevert. 

Deze studie gaat ervan uit dat de ondernemer en de processen waarin hij of zij is ingebed, sociaal 

gelegen zijn en dat sociale interactie oftewel het netwerken met relevante anderen het leerproces 

van ondernemers vergemakkelijkt.  

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

 In de literatuur wordt het belang van netwerken in ondernemerschap beargumenteerd maar 

er zijn echter weinig studies die het belang benadrukken van de rol van sociale netwerken bij het 

faal- en leerproces van ondernemers (Soetanto, 2017). De recente studie van Tipu (2020), levert 
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een belangrijke bijdrage, aangezien het een van de eerste identificeerbare literatuuroverzichten is 

over terugkeer naar ondernemerschap na het falen. Geïdentificeerde thema’s in de literatuur 

kunnen ondernemers helpen om de antecedenten, contextuele instellingen en resultaten van falen 

en herstel te begrijpen. Onderzoek naar ondernemerschap heeft zich voornamelijk gericht op het 

meten van structurele, relationele en cognitieve dimensies van het concept. Terwijl deze metingen 

ons weinig vertellen over hoe netwerken, als relationeel artefact en verbindingsmechanisme in de 

praktijk werkt. Als een sociaal fenomeen dat tussen individuen bestaat en gecontextualiseerd is via 

sociale netwerken en groepen, wordt er uit de gevestigde sociale theorie gekeken om een beter 

praktisch begrip van netwerken met name sociaal kapitaal te verkrijgen. Vanuit dit perspectief is 

de analyse eenheid de context waarin ondernemers zijn ingebed (McKeever et al., 2014). Deze 

studie geeft inzicht in de rol van netwerken bij falen en herstart van ondernemers en de betekenis 

daarvan voor de terugkeer naar het ondernemerschap. Dit is niet alleen relevant voor Project Fenix, 

waarbinnen deze data is opgehaald, maar ook voor het onderwijsveld, verder onderzoek, 

ondernemers en het speelveld om ondernemers heen. 

1.5 Praktische relevantie 

 De praktische invalshoek van deze studie is om ondernemers die met falen te maken 

hebben te helpen om meer bewust te worden van de dynamiek van terugkeer na een mislukking 

en een beter beheer van het herstelproces. Hoe het sociale netwerk van ondernemers in problemen 

zich ontwikkelt is nog niet geheel duidelijk. Dit geeft aan dat er nog vragen zijn over de aard van 

netwerken, met name sociaal kapitaal, hoe het moet worden begrepen en hoe het werkelijk werkt. 

De theorie suggereert dat ondernemers de neiging hebben om zich terug te trekken uit hun sociale 

netwerk, bijvoorbeeld door lidmaatschappen op te zeggen. De problemen kunnen er ook voor 

zorgen dat ze een gesloten houding vertonen en het gevolg hiervan kan zijn dat de sociale interactie 
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met relevante anderen uit het netwerk niet soepel verloopt. Dit kan leiden tot uitsluiting van het 

netwerk door stigmatisering (Semadeni et al., 2008; Simmons et al., 2014). En kan als gevolg 

hebben dat het netwerk een andere vorm krijgt, de sociale interactie kan hierbij zodanig wijzigen 

dat de ondernemer minder beroep doet op zijn of haar sociaal kapitaal. Want volgens Jack (2005) 

zouden ondernemers juist in moeilijkheden meer gebruik moeten maken van de kracht van hun 

netwerk om hieruit meer sociaal kapitaal te krijgen. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen 

in het sociale netwerk van de ondernemer en hoe netwerkbanden worden geactiveerd en gebruikt. 

Want volgens Granovetter (1985) krijgt een individu van zowel sterke en zwakke banden een 

andere soort steun die invloed kan hebben op het faal- en herstelproces.  

1.6 Leeswijzer 

 In deze studie wordt antwoord gegeven op de drie bovengenoemde deelvragen die in dit 

onderzoek worden gesteld, en nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Hoofdstuk 2 

bevat definities over de concepten ondernemerschap, netwerken, sociaal kapitaal, falen, herstel en 

het leerproces. In hoofdstuk 3 worden de methoden en technieken van dit onderzoek beschreven. 

Vervolgens worden de resultaten in hoofdstuk 4 gepresenteerd. Tot slot bevat hoofdstuk 5 een 

discussie en conclusie, resulterend in een antwoord op de onderzoeksvraag.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 

 Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de relevante literatuur over netwerkverbindingen, 

netwerkbanden en het faal-, herstel- en leerproces in ondernemerschap. Allereerst bevat paragraaf 

2.1 een beschrijving van het concept ondernemerschap. Hierna, volgt er in paragraaf 2.2 een 

definitie van netwerken. Paragraaf 2.3 beschrijft de rol van sociaal kapitaal in ondernemerschap. 

Vervolgens wordt er in paragraaf 2.4 en 2.5 een link gelegd met het faal- en herstelproces in 

ondernemerschap en hoe ondernemers van falen kunnen leren. Tot slot bevat paragraaf 2.6 een 

conclusie van dit hoofdstuk en paragraaf 2.7 een conceptueel model. 

2.1 Ondernemerschap  

 In de literatuur levert het begrip ondernemerschap vele discussies tussen wetenschappers 

(Wakkee, 2017). Ondernemerschap wordt enerzijds als een complex proces ervaren dat specifieke 

competenties en vaardigheden vereist bij het opzetten en beheren van een bedrijf. Anderzijds wordt 

ondernemerschap gerelateerd aan leren, waarbij de ondernemer nieuwe inzichten, competenties en 

vaardigheden ontwikkelt die als hulpmiddel dienen binnen het ondernemerschap (Diandra & 

Azmy, 2020; Soetanto, 2017; Korsgaard & Anderson, 2011).  

 Schumpeter introduceerde de klassieke definitie van ondernemerschap in 1934. Volgens 

hem noemen we het uitvoeren van nieuwe combinaties ondernemen en de individuen wiens functie 

het is om ze uit te voeren noemen we ondernemers en de combinatie van deze twee heet 

ondernemerschap (Schumpeter, 1934). Een andere bekende ondernemer wetenschapper zoals Cole 

definieerden ondernemerschap in 1959 als een doelgericht activiteit om een winst georiënteerd 

bedrijf op te zetten, uit te bouwen en te laten groeien (in Korsgaard & Anderson, 2011, p. 5). 

Enkele decennia daarna stelde Barot (2015) dat ondernemerschap een sleutel tot succes is en dat 

elk individu die een nieuwe organisatie creëert, een nieuw paradigma van ondernemerschap 
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betreedt. Ondernemerschap is een combinatie van vijf basisfactoren, namelijk; de introductie van 

een nieuw product, de introductie van een nieuwe productiemethode, het openen van een nieuw 

markt, het veroveren van een nieuwe toelevering bron en het uitvoeren van een nieuwe organisatie 

industrie. Ondernemerschap is een praktijk die begint met actie en het creëren van een nieuwe 

organisatie (Barot, 2015). Vijf jaar geleden heeft Croci (2016) ondernemerschap gedefinieerd als 

een autonoom discipline die zowel onafhankelijk als interdisciplinair kan opereren. Een jaar later 

definieert Wakkee (2017) ondernemerschap als het nastreven van kansen ongeacht de reeds 

beschikbare middelen met als doel het creëren van economische en sociale waarde voor de 

initiatiefnemer, de markt waarin deze zich bevindt en ingebed is en de gemeenschap waarin deze 

opereert.  

 Volgens Zimmer (1986) kan de vorming van nieuwe bedrijven worden geconceptualiseerd 

als een functie van kansen structuren en gemotiveerde ondernemers met toegang tot middelen.  De 

ondernemer is ingebed in een sociaal netwerk dat een cruciale rol speelt in het ondernemerschap. 

Aan de vraagzijde bevatten kansen structuren en de ecologische hulpbronnen die door nieuwe 

bedrijven benut kunnen worden bij het zoeken naar niches. Aan de aanbodzijde hebben 

gemotiveerde ondernemers toegang nodig tot kapitaal en andere middelen, zodat ze van 

gepercipieerde kansen kunnen profiteren. In de literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen 

twee soorten ondernemerschap (Barot, 2015). Ten eerste, ondernemerschap die gebaseerd is op 

kansen. Hier ziet een ondernemer een kans en kiest hij of zij ervoor om dit na te streven als een 

actieve carrièrekeuze. Ten tweede, ondernemerschap die op noodzaak gebaseerd is. Een 

ondernemer heeft hierbij geen andere haalbare optie om de kost te verdienen. Het is niet zijn of 

haar keuze, maar de dwang die hem of haar ertoe aanzet om ondernemerschap als carrière te 

kiezen.  
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De betekenis van ondernemerschap 

 Een succesvol organisatie wordt ondersteund door het aangenomen 

ondernemingsvermogen om te veranderen en te leren (Diandra & Azmy, 2020). Waardoor 

ondernemerschap als een leerproces wordt ervaren om de variatie in de kwaliteit van 

ondernemingskansen te nuttigen (Korsgaard & Anderson, 2011; Shane & Venkataraman, 2000). 

In deze studie wordt ondernemerschap gedefinieerd als het nastreven van kansen ongeacht de reeds 

beschikbare middelen met als doel het creëren van economische en sociale waarde voor de 

ondernemer, de markt waarin deze zich bevindt en ingebed is en de gemeenschap waarin deze 

opereert (Wakkee, 2017).  

2.2 Netwerken in ondernemerschap 

 De literatuur van ondernemerschap benadrukt de afgelopen jaren het belang van sociale 

netwerken bij het opzetten en uitbouwen van ondernemingen (Anderson & Jack, 2002; Maritz, 

2010). De ondernemer moet netwerken om het voortbestaan van de onderneming te verzekeren 

(Brüderl & Preisendörfer, 1998). Sociale netwerken bieden ondernemers toegang tot middelen in 

het ondernemingsproces. Dit perspectief is belangrijk omdat netwerken de kans op succes vergroot 

door de eigen bedrijfsmiddelen van de ondernemer aan te vullen (Anderson & Jack, 2002; Brüderl 

& Preisendörfer, 1998). Het netwerkconcept is modieus en trendy geworden. Het term netwerk 

heeft het karakter gekregen van een paraplu, een verzamelnaam waaronder een verscheidenheid 

aan theoretische en methodologische posities in de sociale wetenschappen toevlucht zoeken (Jack, 

2005). De organisatie en coördinatie van middelen binnen in het netwerk vereist sociale activiteit 

en sociale interacties (Brüderl & Preisendörfer, 1998; Jack, 2005). Het opzetten van een nieuw 

bedrijf of het herstellen van een bestaand bedrijf betekent dat bestaande sociale relaties geactiveerd 
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moeten worden en nieuwe moeten worden opgebouwd. Ondernemerschap is hierbij een relationele 

taak, het is inherent een netwerkactiviteit (Brüderl & Preisendörfer, 1998).  

 Hoang en Antoncic (2003) definiëren netwerken als het patroon van relatie dat voortkomt 

uit de directe banden tussen actoren. Het is het type relatie dat een reeks mensen, objecten of 

gebeurtenissen verbindt. Dit netwerk is belangrijk in het ondernemerschap vanwege zijn rol in de 

stroom van middelen. Netwerken als hulpmiddel, ondersteunt ondernemers die het moeilijk 

hebben en helpt concurrentievermogen te creëren. Ondernemers in diverse omgevingen gebruiken 

hun sociale relaties om netwerken als hulpmiddel tot stand te brengen (Twum et al., 2021).  Dat 

wil zeggen dat netwerken naar sociale interacties verwijst en het bestaan van netwerkbanden. 

Sociale interactie verbetert productiviteit door te helpen bij het opsporen en identificeren van 

bedreigingen en kansen zowel bij het nemen van maatregelen om onzekerheid te neutraliseren. En 

maakt het gemakkelijk om kennis over te dragen. Op deze manier worden sociale interacties en 

netwerkbanden aan ondernemingsactiviteiten ontwikkeling gekoppeld omdat netwerken 

productiviteit vergroot (Maritz, 2010).   

De sociale netwerkbenadering 

 De sociale netwerkbenadering wordt op twee manieren gebruikt. Ten eerste om aan te 

tonen dat het persoonlijke netwerk van de eigenaar van een onderneming toegang geeft tot 

middelen die niet intern beschikbaar zijn (Anderson & Jack, 2002). Het algemeen idee van het 

persoonlijke netwerk perspectief is het uitgangspunt dat ondernemerschap een sociale rol is, 

ingebed in een sociale politieke en culturele context (Brüderl & Preisendörfer, 1998). Dat wil 

zeggen dat ondernemers niet moeten worden beschouwd als geïsoleerde en autonome 

beslissingsmakers maar als acteurs betrokken bij een micro-context. Ondernemers zijn dus ingebed 

in een sociale context, gefaciliteerd of beperkt door de sociale posities van mensen (Zimmer, 
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1986). Ten tweede, om de invloed van sociale inbedding en de daarmee samenhangende dynamiek 

van economische uitwisseling toe te lichten (Anderson & Jack, 2002). Sociale netwerken zijn 

belangrijk, omdat ze ondernemers mogelijkheden en toegang bieden tot nuttige, betrouwbare, 

exclusieve en relevante informatie. Anderzijds bieden sociale netwerken een mechanisme om de 

omgeving te bepalen (Brüderl & Preisendörfer, 1998). Tot slot beschrijven Anderson en Jack 

(2002) netwerken als dynamische relaties die veranderend, procesmatig en moeilijk te begrijpen 

zijn.  

De betekenis van netwerken in ondernemerschap 

 Sociale relaties spelen een belangrijke rol bij het opzetten van een bedrijf en de latere 

ontwikkelingen (Hoang & Antoncic, 2003; Jack, 2005). Omdat ondernemers door sociale 

netwerken worden voorzien van ideeën, uitwisselingsmogelijkheden en toegang tot gewaardeerde 

middelen. Lijkt ondernemerschap een relevant en interessante setting te bieden om de kwestie van 

netwerken te verkennen (Jack, 2005). Deze studie tracht de werking van sociale netwerken bij het 

faal- en herstelproces in ondernemerschap te begrijpen. In het kader van deze studie, zijn 

netwerken van ondernemers de sociale interacties met netwerkbanden en de stroom van middelen 

zoals advies, het ontwikkelen van nieuwe ideeën en creativiteit die ze bieden in moeilijke perioden. 

2.3 De rol van sociaal kapitaal in netwerken  

 Volgens Cooke en Wills (1999) is de literatuur over netwerken omvangrijk geworden maar 

toch is er weinig aandacht besteed aan het brede theoretische constructie, sociaal kapitaal biedt 

wel zo´n constructie. Sociale netwerken zorgen voor sociaal kapitaal, wat ondernemers kansen en 

potentiële middelen biedt, die ondernemers verkrijgen uit hun relaties met relevante anderen 

(Twum et al., 2021). Sociale netwerken bestaan uit familie, vrienden, kennissen, klanten en 

leveranciers die een belangrijke rol spelen bij het creëren van ondernemingskansen en het 
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mobiliseren van middelen (Quan, 2012; Twum et al., 2021). Volgens Quan (2012) kunnen sociale 

netwerken ook een professioneel netwerk omvatten, dit verwijst naar actoren die potentiële kopers, 

leveranciers en werknemers voor ondernemers kunnen zijn. De sociale netwerkbenadering 

verklaart de relatie tussen ondernemers en andere actoren in het ondernemerschap.  

 Volgens Putnam (2000) is sociaal kapitaal niet iets dat een individu kan bezitten, het bestaat 

echter in en door deelname aan de structuur van relaties en gedeelde omstandigheden, het is 

toegankelijk via sociale interactie en heeft betrekking op lidmaatschap van en affiniteit met een 

bepaalde groep. Met andere woorden is sociaal kapitaal gebaseerd op sociale interacties en wordt 

mogelijk gemaakt door verbanden en associaties met anderen, waarbij vertrouwen, onderlinge 

afhankelijkheden en netwerken dergelijke interacties vergemakkelijken (Anderson et al., 2007; 

Putnam, 2000). Sociaal kapitaal geeft ondernemers de mogelijkheid om kansen te identificeren, 

middelen te mobiliseren en legitimiteit te bouwen (McKeever et al., 2014). De toegang tot sociaal 

kapitaal kan de verspreiding van informatie en technologie in het proces van productcreatie 

vergemakkelijken. En kan toegang verlenen tot middelen zoals arbeid of financiën in de opstartfase 

en kan zelfs psychologische hulp bieden bij het opzetten en uitbouwen van een bedrijf 

(Bauernschuster et al., 2010).    

Sterke en zwakke banden 

 Bij het uitleggen van sociaal kapitaal gebruiken wetenschappers netwerkkenmerken zoals 

sterke en zwakke banden (Soetanto, 2017). Volgens Granovetter (1983) definieert de sterkte van 

banden binnen een netwerk, de kracht en kwaliteit van relaties, door onderscheid te maken tussen 

twee soorten banden; sterk en zwak (Jack, 2005; Putnam, 2000). Vervolgens beschrijft Granovetter 

(1983) hoe de diversiteit, homogeniteit en heterogeniteit van deze banden van invloed zijn op de 

acties van individuen. Zwakke banden worden bijvoorbeeld beschreven als heterogene banden en 
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worden gezien als een cruciaal element van de sociale structuur, hieruit stroomt er informatie naar 

andere sociale clusters en de brede samenleving (Burt, 2002). Vandaar dat de waarde en kracht 

van zwakke banden niet gerelateerd is aan de zwakte van de relatie maar aan de mogelijkheid van 

verbindingen met andere sociale systemen. Volgens Putnam (2000) zijn zwakke banden meestal 

kennissen of losse verbindingen. Bovendien verbinden zwakke banden individuen uit 

verschillende netwerken en vergemakkelijkt het de informatie mobiliteit over de losse 

verbindingen. Daarentegen bieden ze geen inhoudelijke ondersteuning of intieme verbindingen 

(Choi et al., 2011). Ondernemers in zwaar weer kunnen van nieuwe perspectieven en inzichten 

profiteren door te communiceren en ideeën uit te wisselen met mensen die ze niet vaak 

tegenkomen. Kortom, zwakke banden helpen ondernemers om uit hun vertrouwde wereld te 

komen en bieden informatie en middelen die in een hechte sociale kring niet beschikbaar zijn 

(Soetanto, 2017).      

 Daarentegen merkte Granovetter (1983) op dat de informatie en steun die door sterke 

banden worden verkregen meerdere voordelen bieden. Het is goedkoop, het is betrouwbaarder 

omdat het rijker, gedetailleerder en nauwkeuriger is en het is meestal van een voortdurende relatie. 

Met andere woorden zorgen sterke banden voor emotionele steun en een gevoel van 

verbondenheid, die relevant is in tijden van tegenslagen vanwege de hulp die beschikbaar is.  

(Granovetter 1983, 1985). Terwijl sterke banden goede vrienden of familieleden zijn, hebben deze 

hechte banden de neiging om minder divers te zijn, en bevorderen ze diepere persoonlijke banden 

(Putnam, 2000). Een sterke band vereist wederkerigheid en een hoge mate van vertrouwen 

(Soetanto, 2017).  
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De betekenis van sociaal kapitaal in netwerken 

 Sociaal kapitaal geeft de ondernemer toegang tot middelen, informatie, steun en advies bij 

het opzetten en uitbouwen van een bedrijf (Bauernschuster et al., 2010). Deze studie tracht te 

begrijpen hoe sociaal kapitaal als verbindingsmechanisme in de praktijk werkt zodat ondernemers 

hieruit voordelen kunnen halen wanneer ze zich in moeilijkheden bevinden (McKeever et al., 

2014). In deze studie wordt sociaal kapitaal gedefinieerd als sociale interacties die mogelijk wordt 

gemaakt door verbanden en associaties met anderen, waarbij vertrouwen, onderlinge 

afhankelijkheden en netwerken deze interacties vergemakkelijken (Anderson et al., 2007; Putnam, 

2000).  

2.4 Het faalproces in ondernemerschap 

 Het pad van de meest succesvolle ondernemers wordt gekenmerkt door een aantal 

mislukkingen (Singh et al., 2007). In zekere zin is dit concept ingebed in veel van de definities van 

een ondernemer, een persoon die niet alleen nieuwe succesvolle combinaties ontdekt, zoals 

Schumpeter stelde (1934), maar ook iemand die met onzekerheid kan omgaan. Aangezien falen 

echter een mogelijkheid is voor elke ondernemer, brengt dit financiële en psychologische kosten 

met zich mee. Om deze reden moeten de kosten van falen geminimaliseerd worden, en dit vraagt 

om een beter begrip van de mogelijke oorzaken (Eklund & Ramello, 2020). Gezien de inherente 

onzekerheid in de bedrijfsresultaten, wordt falen beschouwd als een cruciale dimensie van 

ondernemerschap (Minniti & Bygrave, 2001; Tipu, 2020). De beslissingen van ondernemers zijn 

het resultaat van zijn of haar vermogen om informatie te verwerken. Op lange termijn is het de 

kenniscomponent dat leidend is bij het kiezen van de meest geschikte handelwijze in een onzekere 

omgeving (Minniti & Bygrave, 2001). In de context van ondernemerschap, verwijst falen naar de 

afsluiting van een initiatief om waarde te creëren die mislukt is om zijn doelen te bereiken (Tipu, 
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2020). Falen heeft ook betrekking op de volledige beëindiging van de onderneming of vertrek van 

de ondernemer vanwege slechte prestaties (Cope, 2011).    

Falen als negatieve gebeurtenis  

 Vanuit een maatschappelijk perspectief stellen Scott en Lewis (1984) dat de algemene toon 

de culturele norm heeft gevolgd, dat falen een negatieve gebeurtenis is, falen is slecht, falen is een 

ineenstorting op sociale relaties. Shepherd (2003) stelt dat ondernemers falen negatieve emoties 

kan oproepen, gezien het feit dat een ondernemer zich in een moeilijke periode bevindt. Emoties 

zoals; schuldgevoelens, schaamte, verlegenheid en zelfbeschuldiging, deze zijn slechts enkele van 

de negatieve emoties die ondernemers ervaren als gevolg van falen. Door de aandacht te blijven 

vestigen op onderliggende oorzaken van falen en het toewijzen van schuld wordt er weinig gedaan 

om deze emoties te verlichten en ondernemers te helpen herstellen om succesvol verder te gaan. 

Integendeel, de negatieve connotaties die verbonden zijn aan falen en de ongunstige aspecten van 

deze ervaring wordt bestendigd. Falen moet meer worden behandeld als een incidentele 

gebeurtenis waaruit veel kan worden geleerd en minder als een indicatie van ongeschiktheid om 

een bedrijf uit te bouwen (Cope, 2011; Shepherd, 2003).  

Drie interpretatie-niveaus bij falen 

 Falen omvat elke negatieve afwijking van de werkelijke verwachte uitkomsten. Bij het 

begrijpen van het concept ondernemingsfalen, worden drie interpretatie-niveaus duidelijk, ten 

eerste falen als de verdwijning van het bedrijf van een markt, ten tweede falen op organisatorisch 

gebied en ten derde falen gedefinieerd door de persoonlijke beleving van de ondernemer (Lattacher 

& Wdowiak, 2020). Verder beschrijven Lattacher en Wdowiak (2020) wat deze interpretaties 

betekenen, in de eerste zin van de interpretatie wordt markt persistentie als een kern criterium 
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beschouwd voor ondernemingsfalen. Het niet-voortbestaan van het bedrijf binnen een markt 

betekent niet noodzakelijk de beëindiging van het bedrijf, want een organisatie kan blijven bestaan 

door nieuwe producten of diensten aan te bieden en concurreren op nieuwe markten (Josefy et al., 

2017). De tweede interpretatie richt zich op het falen van de organisatie, het stopzetten van een 

bedrijf (Lattacher & Wdowiak, 2020). Deze dimensie beschrijft gevallen van faillissement en het 

beschrijft ook gevallen waarin bedrijven nog niet failliet zijn verklaard maar lijden aan financiële 

verliezen en zijn niet levensvatbaar (Shepherd, 2003). Echter kunnen bedrijven sluiten om 

verschillende redenen, bijvoorbeeld sluiting door pensionering van de ondernemer, persoonlijke 

veranderingen vanwege ernstige gezondheidsproblemen of familie redenen maar ook door 

onverwachte omstandigheden zoals juridische beperkingen of een pandemie (DeTienne & 

Wennberg, 2016; Lattacher & Wdowiak, 2020). Ten slotte focust de derde interpretatie zich op 

falen die wordt ervaren door de ondernemer, ongeacht het bedrijf overleeft of niet. In sommige 

gevallen gaat om de ontwikkeling van het bedrijf dat niet bevredigend is voor de ondernemer, dit 

leidt tot terugtrekking van het bedrijf (Lattacher & Wdowiak, 2020). Onderzoekers stellen dat 

hoogopgeleide en vooral ervaren ondernemers bereid zijn deze laatste stap van terugtrekking te 

zetten omdat ze hoge groeiverwachtingen hebben of omdat ze betere kansen hebben op de 

arbeidsmarkt (Gimeno et al., 1997). 

Normatieve verwachtingen en stigma 

 Het pad van de ondernemer om legitimiteit te bereiken wordt nog steeds breed 

bediscussieerd, toch is er een algemeen begrip, ondernemers met legitimiteit tonen hun 

conformiteit aan de regels en normatieve verwachtingen van sociale en institutionele 

belanghebbenden (Simmons et al., 2014). Het niet naleven van normatieve verwachtingen stelt 

ondernemers bloot aan stigmatisering en dit leidt tot economische en sociale sancties voor 



23 
 

toekomstige ondernemingsactiviteiten (Landier, 2005). Als gevolg, draagt stigma bij aan de 

waarschijnlijkheid van terugkeer naar ondernemerschap. Sommige ondernemers die hun bedrijf 

beëindigen zijn gestigmatiseerd. Er zijn drie voorwaarden voor beleving van falen die geassocieerd 

wordt met stigma, sancties en gedragingen (Simmons et al., 2014). De eerste voorwaarde is de 

culturele betekenisgeving van ondernemingsfalen als een stigmatiserend gedrag, met andere 

woorden zijn het de activiteiten van ondernemers, buiten de normatieve verwachtingen die 

onderhevig zijn aan stigmatisering (Cardon et al., 2011). Stigma is niet alleen schadelijk voor de 

onderneming door verloren relaties maar ook voor de ondernemer die gekwetst is en in 

verlegenheid gebracht wordt (Semadeni et al., 2008). De tweede voorwaarde is de acceptatie door 

ondernemers van het stigma dat hen door de maatschappij is opgelegd. Theorie suggereert dat 

gestigmatiseerde ondernemers het stigma zullen accepteren door middel van een socialisatieproces 

(Simmons et al., 2014). Deze acceptatie van stigma leidt vaak tot prestatiedruk en sociaal isolatie 

van de dominante groep (Settles, 2004). Eerdere empirische studies hebben ook aangetoond dat 

het stigma van falen de bereidheid van ondernemers om nieuwe ondernemingen op te zetten of 

risicovolle activiteiten te ontplooien beïnvloedt. De derde voorwaarde is dat het stigma zichtbaar 

is voor het sociale publiek via formele of informele instellingen die als informatieopslagplaatsen 

en dragers dienen (Simmons et al., 2014).   

Twee manieren om ondernemingsfalen te meten 

 Ondernemingsfalen kan op twee verschillende manieren worden gemeten. Aan de ene kant 

wordt falen objectief gemeten, hierbij worden economische prestaties gebruikt als basis voor 

metingen in objectieve benaderingen, slechte financiële cijfers zijn over het algemeen de basis 

voor faillissementen en insolventie (Lattacher & Wdowiak, 2020; Shepherd, 2003). Anderzijds 

wordt falen subjectief gemeten, subjectieve benaderingen bouwen voort op de vergelijking van 
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individueel vastgestelde doelen en daadwerkelijke resultaten. Hier wordt falen toegeschreven aan 

goed functionerende bedrijven die niet voldoen aan de individueel vastgestelde doelen. Een andere 

subjectieve manier om falen te meten is om rekening te houden met de persoonlijke houding en 

situatie van de ondernemer en erkennen dat ondernemers verschillen in hoe falen hen 

psychologisch en financieel beïnvloedt (Cope, 2011; Lattacher & Wdowiak, 2020). 

De betekenis van falen binnen het ondernemerschap 

 Het niet naleven van normatieve verwachtingen kan ondernemers blootstellen aan 

stigmatisering en dit heeft consequenties voor het herstelproces. In deze studie werd bij het 

definiëren van ondernemingsfalen de eerste en tweede interpretatie meegenomen (Josefy et al., 

2017; Lattacher & Wdowiak, 2020), samen met een objectief meetinstrument voor falen (Lattacher 

& Wdowiak, 2020; Shepherd, 2003). De normatieve verwachtingen en stigma die verbonden is 

aan falen, werd ook in de definitie meegenomen, en hoe dit zich verhoudt tot het leerproces (Cope, 

2011; Shepherd, 2003). In deze studie wordt onder het falen van ondernemingen verstaan; het 

beëindigen van een bedrijf en het afstoten van een bedrijfsonderdeel of productgroep en 

faillissement met doorstart (HVA, 2021).  

2.5 Leren van ondernemingsfalen 

 Ondernemers richten zich vaak op succes en vermijden de mogelijkheid van falen, dit leidt 

tot fouten bij leren en interpreteren. In tegenstelling tot leren van falen, is leren van succes veel 

moeilijker. Succes schept geen dringende behoefte om de huidige kennisstructuren of gedragingen 

te verrijken, het versterkt liever bestaande overtuigingen en routines (Cope, 2011). Echter kunnen 

ondernemers van zowel successen en mislukkingen leren. De combinatie van positieve en 

negatieve ervaringen vormt de kennis van ondernemers en bepaalt de volgorde van hun keuzes. 

Zo´n volgorde is anders voor elke ondernemer, aangezien individuen fouten kunnen maken en de 
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toekomst onbekend is (Minniti & Bygrave, 2001). De antecedenten van de terugkeer naar 

ondernemerschap na een mislukking omvatten de drijfveren van ondernemerschap. Ervaring is een 

van de meest bekende antecedent van terugkeer na mislukking. Andere antecedenten van terugkeer 

zijn; loopbaanfase, leeftijd, veerkracht, stigmatisering, leren en motivatie (Tipu, 2020). Guerrero 

en Peña-Legazkue (2019) onderzoeken ook het effect van ervaringskapitaal op de 

waarschijnlijkheid om opnieuw deel te nemen aan ondernemerschap. Ze bestuderen meerdere 

landen en vinden een positief invloed van ervaringskapitaal op de keuze voor herstel. Ze stellen 

dat ondernemers die hun bedrijf beëindiging, ervaringskapitaal ontwikkelen. Dit stelt hen in staat 

om nieuwe ondernemingen te creëren en innovatieve producten te lanceren. Ervaringskapitaal is 

een onderscheidend type menselijk kapitaal (Cope, 2005). De ervaring, netwerken en 

leiderschapsvaardigheden die ondernemers opdoen door ´leren door te doen´ en leren door met 

verschillende belanghebbenden om te gaan in een eerdere onderneming, belichamen een 

fundamenteel element van het menselijk kapitaal van individuen. Dat verklaart gedeeltelijk 

waarom ondernemers opnieuw deelnemen aan ondernemerschap (Guerrero & Peña-Legazkue, 

2019). Ervaringskapitaal helpt ondernemers om middelen te verzamelen en om nieuwe 

competenties te ontwikkelen die handig kunnen zijn om een nieuwe onderneming te starten (Unger 

et al., 2011).  

 Leren van falen is een belangrijk kenmerk in het ondernemingsproces. Mislukking van 

bepaalde kansen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het ondernemingssucces zowel op 

micro- als macroniveau (Singh et al., 2007). De mogelijkheid om nieuwe kansen te benutten neemt 

aanzienlijk toe. Leren stelt de ondernemer ook in staat om de oorzaken van falen te begrijpen 

(Minniti & Bygrave, 2001; Shepherd, 2003). Het aangaan en overwinnen van uitdagingen en 

problemen die zich kunnen voordoen in het ondernemerschap zijn belangrijke onderdelen in het 
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leerproces. Het leerproces van elk ondernemer wordt als dynamisch, contextueel en cumulatief 

gezien (Lattacher & Wdowiak, 2020). De bewering van Minniti en Bygrave (2001) suggereert dat 

ondernemers leren door een subjectieve voorraad kennis bij te werken die verzameld is op basis 

van ervaringen van het verleden. De ondernemer leert van een bepaalde ervaringen via 

persoonlijke reflectie en directe actie. De aard van de ervaringen heeft een aanzienlijk invloed op 

het leerproces en de resultaten ervan (Lattacher & Wdowiak, 2020; Minniti & Bygrave, 2001).  

 Volgens Rae en Carswell (2000) vindt leren plaats door een continu, dialectisch proces van 

actie en reflectie. Reflectie kan worden gezien als een proces dat betekenis geeft aan een ervaring. 

Individuen nemen hun ervaringen aan om van deze te leren, dit kan afzonderlijk of met andere 

plaatsvinden. De paraatheid van ondernemers wordt bepaald door de specifieke situaties waarmee 

ze geconfronteerd worden en de sociale groepen waarmee ze verband houden (Cope, 2005).  

Ondernemers moeten naar buiten kijken om te kunnen communiceren met anderen, om te kunnen 

leren over het ecosysteem en om volledig de kansen te erkennen die hen confronteert. Vervolgens 

moeten ondernemers ook vooruitkijken om te visualiseren, hoe ze hun bedrijf kunnen laten groeien 

en slagen (Cope, 2005). Door te leren ontwikkelen, groeien ondernemers en hebben ze het 

potentieel om bekwamer te worden (Rae & Carswell, 2000). De ontwikkeling van een dynamisch 

leerperspectief van ondernemerschap vereist een theorie van leren dat niet alleen rekening houdt 

met wat ondernemers moeten leren tijdens het opzetten en uitbouwen van een onderneming, maar 

ook de specifieke leerprocessen die tabel 1 beschrijft (Cope, 2005). 
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Tabel 1 

Sleutelelementen binnen de inhoudelijke dimensie van de ondernemers leertaak. 

Leertaak Definitie 

Leren over zichzelf  Leerproblemen omvatten het begrijpen van iemands sterke en 

zwakke punten; iemands veranderende rol binnen het bedrijf; 

persoonlijke en gezinsbehoeften en doelstellingen; gebieden voor 

persoonlijke ontwikkeling; persoonlijke interesses en motivatie. 

Leren over het bedrijf  Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen; interne zakelijke 

behoeften; vereisten voor groei; gebieden voor ontwikkeling; 

begrip en facilitering van het personeel; toekomstige richting. 

Leren over het 

ecosysteem en 

ondernemersnetwerken 

Leren om relaties te onderhouden met bestaande en potentiële 

klanten, leveranciers en concurrenten. Ook over het waarderen en 

maximaliseren van de relatie met adviesbureaus en ondersteunende 

diensten zoals de bank en accountant.  

Leren over het beheer van 

kleine bedrijven 

Leren hoe men het bedrijf effectief kan runnen, bijvoorbeeld 

belangrijke procedures en systemen zoals werving, beloning 

structuren en financiële monitoring. 

Leren over de aard en het 

beheer van relaties 

Dit betreft zowel interne (voor het bedrijf) als externe relaties. Dit 

laatste element van het leerproces vormt een integraal onderdeel 

van de andere vier bovengenoemde elementen. 

 

Noot. Overgenomen uit ´Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship´, door Cope, 

J., 2005, Entrepreneurship theory and practice, 29(4), 373-397 p. 12. 
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Interne en externe factoren van leren 

 Nielsen en Sarasvathy (2016) beweren dat ondernemers die gefaald hebben met hun eerste 

bedrijf eerder dan succesvolle ondernemers het ondernemerschap opnieuw zullen betreden. Het 

kan zijn dat deze falende ondernemers hun sociaal kapitaal niet hebben gebruikt en besluiten om 

deze reden opnieuw te beginnen (Nielsen & Sarasvathy, 2016). Als ondernemers falen toeschrijven 

aan interne factoren, dan genereert het een affectieve reactie, wat resulteert in diep persoonlijk 

leren over zichzelf. Indien ondernemers falen toeschrijven aan externe factoren, resulteert het in 

leren met betrekking tot de onderneming, netwerken en relaties. Echter leren ondernemers over 

risicomanagement als ze falen toeschrijven aan zowel interne als externe factoren (Walsh & 

Cunningham, 2017). Over het algemeen zijn falende ondernemers gemotiveerd om de volgende 

keer wel succes te boeken (Tipu, 2020).         

 De negatieve emoties die gepaard gaan met falen kan de aandacht en cognitieve flexibiliteit 

en leervermogen van een ondernemer beperken. Een gebrek aan leren kan het proces van vallen 

en opstaan en de ontwikkeling van ondernemingskansen in gevaar brengen (Singh et al., 2007). 

Daarnaast kunnen negatieve emoties ook een positieve invloed hebben op de betekenisgeving van 

een ondernemer, die betrekking heeft op het scannen, verwerken en leren van informatie 

(Shepherd, 2003; Tipu, 2020). Met andere woorden zijn negatieve emoties niet noodzakelijkerwijs 

een obstakel voor herstel. Deze negatieve emoties kunnen positieve resultaten opleveren door 

invloed te hebben op de betekenisgeving proces (Tipu, 2020). De effectiviteit van terugkeer hangt 

af van het samenspel van emotionele en attributionele reacties op mislukking. In eerste instantie 

kunnen ondernemers extreem negatieve emoties ervaren zoals woede en verdriet en kunnen het 

falen toeschrijven aan externe factoren. Na verloop van tijd beginnen ondernemers hun eigen rol 

bij het falen te beseffen en schrijven ze falen toe aan interne factoren. Als gevolg hiervan beginnen 
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ondernemers schuldgevoelens en teleurstelling te ervaren, wat hen motiveert om een andere 

houding aan te nemen tijdens de herstelfase (Williams et al., 2020).  

De betekenis van leren binnen het ondernemerschap 

 Ondernemers die hun bedrijf beëindigen ontwikkelen ervaringskapitaal en dit stelt hen in 

staat om nieuwe ondernemingen te creëren en innovatieve producten te lanceren (Guerrero & 

Peña-Legazkue, 2019). Daarnaast leren ondernemers van interne en externe factoren. Bij interne 

factoren beseffen ondernemers hun eigen rol eigen bij het falen. En bij externe factoren leren 

ondernemers van hun sociale netwerk (Nielsen & Sarasvathy, 2016). Deze studie stelt dat leren 

binnen het ondernemerschap het vermogen is om reflectie te stimuleren in het bijzonder over falen 

(Cope, 2005; Lattacher & Wdowiak, 2020). Waarbij ondernemers zowel het falen toeschrijven aan  

interne en externe factoren. Dit vormt tevens de kennis van ondernemers en bepaalt de volgorde 

van hun keuzes (Lattacher & Wdowiak, 2020; Minniti & Bygrave, 2001). 

2.6 Conclusie  

 Uit het literatuuronderzoek blijkt dat ondernemerschap een proces is, in plaats van een 

eenmalige gebeurtenis, actie of beslissing. De beslissing om een bedrijf op te zetten en uit te 

bouwen is belangrijk. Maar het is slechts een van de reeks acties die moeten worden ondernomen 

om effectief te ontdekken, evalueren en een kans te exploiteren. Ondernemerschap is gebaseerd 

op creativiteit, die niet alleen het ontdekken van nieuwe ideeën en kennis omvat, maar ook het 

ordenen van middelen die nog niet eerder zijn gedaan (Shane & Venkataraman, 2000).  Daarnaast 

wordt in het literatuuronderzoek het belang van netwerken in het ondernemerschap ook benadrukt. 

Volgens Granovetter (1983), wordt informatie vanuit netwerkbanden als nuttig, betrouwbaar, 

exclusiever en minder overbodig beschouwd. Vervolgens blijft het vanuit het leerperspectief nodig 

om te begrijpen hoe ondernemers leren effectieve managers te worden (Cope, 2005). Onderwerpen 
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die gerelateerd zijn aan leren gaan meer over management en de problemen en valkuilen van groei. 

Leren wordt niet gekenmerkt door de noties van stabiliteit, consistentie of voorspelbaarheid. Maar 

juist door de krachtige en positieve lessen uit falen. Dit vergroot vervolgens ondernemers 

vertrouwen in hun eigen capaciteiten en zorgt voor een breder bewustzijn en kennisbasis bij herstel 

(Cope, 2011). 

 De theoretische bijdrage van deze studie is om de activering en gebruik van het sociale 

netwerk te begrijpen in tijden van falen. In deze studie wordt er ook gekeken naar het leerproces 

van ondernemers en hoe het faalproces zich ontwikkelt en wat de impact hiervan is.  Om dit te 

bereiken richt deze studie zich op de vragen: Hoe wordt het sociale netwerk van ondernemers ten 

tijde van falen ingezet? Wat hebben ondernemers vanuit het faal- en herstelproces van zichzelf en 

van hun sociale netwerk geleerd? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van falen voor ondernemers? 

Omdat er wordt aangenomen dat sociale netwerken het ondernemingsproces en resultaten 

beïnvloeden (Hoang & Antoncic, 2003), wordt het concept ondernemerschap gekozen als context 

om deze vragen te onderzoeken.  
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2.7 Conceptueel model 

Op basis van het theoretische kader is onderstaande conceptueel model opgesteld (figuur 1). Hier 

worden de lessen die ondernemers trekken uit het faal- en herstelproces en de rol van het sociale 

netwerk visueel weergegeven. 

Figuur 1 

Conceptueel model  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol van sterke banden: 

Homogene banden; 

Emotionele steun en gevoel 

van verbondenheid; 

Vertrouwen. 

De rol van zwakke banden: 

Heterogene banden; 

Nieuwe perspectieven en 

inzichten; 

Verbinding. 

Interne factoren: 

Ervaringskapitaal; 

Persoonlijke reflectie; 

Vertrouwen in eigen 

capaciteiten en het effectief 

uitbouwen van een bedrijf. 

Externe factoren: 

Het onderhouden van 

relaties met relevante 

anderen. 

Oorzaken: 

Interne factoren; 

Externe factoren. 

Gevolgen:  

Afstoten 

productgroep/bedrijfsonderdeel; 

Beëindiging bedrijf; 

Faillissement met doorstart; 

Normatieve verwachtingen en 

stigma. 

Lessen van het faal- en herstelproces en de rol van het sociale netwerk. 

Hoe wordt het sociale netwerk van 

ondernemers ten tijde van falen 

ingezet? 

Wat hebben ondernemers vanuit het 

faal- en herstelproces van zichzelf 

en van hun sociale netwerk geleerd? 

Wat zijn de oorzaken en gevolgen 

van falen voor ondernemers? 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 

 In dit hoofdstuk worden de methodes besproken die zijn gebruikt om de onderzoeksvraag 

te beantwoorden. In de paragraaf 3.1 zal de context van dit onderzoek worden uitgewerkt. In 

paragraaf 3.2 wordt de methode van deze studie toegelicht en zal de dataverzameling besproken 

worden in paragraaf 3.3. Tenslotte worden de gebruikte data-analysemethoden toegelicht in 

paragraaf 3.4, vervolgd door de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek in paragraaf 3.5.  

3.1 De context 

 Het doel van dit onderzoek is om de rol van sociale netwerken bij het faal- en herstelproces 

bij ondernemers te begrijpen. Om dit te bereiken wordt het sociaal netwerk perspectief als 

uitgangspunt gebruikt.  Met behulp van een kwalitatieve benadering worden de netwerkactiviteiten 

binnen faal- en herstelverhalen van 34 respondenten diepgaand onderzocht. De verhalen van de 

respondenten zijn geselecteerd wanneer  werd voldaan aan de specifieke onderzoek context van 

deze studie. De ondernemers zijn een herstelproces ondergaan of hebben faillissement 

aangevraagd dat niet langer dan vijf jaar geleden is (HVA, 2021). In dit onderzoek is er geen 

rekening gehouden met geslacht, opleidingsniveau en het aantal jaar van ondernemerschap. 

3.2 Methode 

 Zoals besproken in de inleiding is deze studie gemotiveerd door recente oproepen voor 

onderzoek om de werking van sociale netwerken bij het faal- en herstelproces in ondernemerschap 

te begrijpen. Met name, hoe sociaal kapitaal als verbindingsmechanisme in de praktijk werkt zodat 

ondernemers hieruit kunnen leren wanneer ze zich in moeilijkheden bevinden (McKeever et al., 

2014). Lechner en Dowling (2003) stellen dat kwalitatieve studies de voorkeur hebben bij het 

aanpakken van het proces, inhoud en dynamiek van netwerken. Kwalitatief onderzoek is een vorm 

van empirisch onderzoek waar overwegen gebruik gemaakt wordt van gegevens van kwalitatieve 
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aard, die tot doel hebben onderzoeksproblemen van situaties, gebeurtenissen en personen te 

beschrijven en te interpreteren (Reulink & Lindeman, 2005). Daarnaast is kwalitatief onderzoek 

een mechanisme om rijke en dynamische theorieën te verkrijgen (Hoang & Antoncic, 2003). Een 

kwalitatieve benadering wordt vaak gehanteerd om te zoeken naar de betekenissen die achter acties 

schuilen (Jack, 2005). Want het adresseert vragen over hoe sociale ervaringen tot stand komen en 

het geeft betekenis en produceert representaties van de wereld, waardoor deze zichtbaar worden. 

De onderzoeker tracht de sociale wereld van de respondenten te begrijpen door hun kijk op de 

wereld te reconstrueren (Gephart, 2004). Bovendien is de doelstelling van dit onderzoek eerder 

gerelateerd aan begrip dan meten. Daarom is er gekozen voor een kwalitatieve benadering voor 

het analyseren van gegevens. Dit zorgt voor een meer gedetailleerde en rijke analyse van de rol 

van het sociale netwerk bij het faal- en herstelproces. 

3.3 Dataverzameling  

 Deze studie is gebaseerd op interviews die in de afgelopen drie jaar zijn afgenomen onder 

leiding van het lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam. De gegevens in 

deze studie maken deel uit van het Project Fenix. Project Fenix streeft naar het formuleren van 

lessen om onder andere de financiële, sociale en emotionele kosten van ondernemingsfalen te 

verminderen en het herstelproces te versnellen (HVA, 2021). De onderzoeker heeft toegang tot 

deze dataset om de ontwikkelingen oftewel de rol van sociale netwerken bij het faal- en 

herstelproces te onderzoeken. De data werd verzameld door middel van interviews met open 

vragen gericht op de vooraf bepaalde thema’s. Onderzoeksmethoden zoals diepte 

semigestructureerd interviews werden gebruikt, dit stelt de onderzoekers in staat om door middel 

van open- en vervolgvragen, rijke en vergelijkbare data te verzamelen (Saunders et al., 2003).  
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Daarnaast zijn diepte-interviews een effectieve methode om mensen aan het praten te krijgen over 

hun gevoelens, meningen en ervaringen (Mack, 2005), waarbij dit type interviews vooral geschikt 

zijn voor onderwerpen zoals falen en herstel. Het interviewen vond plaats tussen studenten van de 

Hogeschool van Amsterdam en ondernemers in Nederland die een faalverhaal hebben, zoals het 

mislukken van een onderneming, het afstoten van een productgroep, bedrijfsonderdeel of 

faillissement met doorstart (HVA, 2021). Deze aanpak leidt tot een relatief homogene 

dataverzameling van ondernemingen in termen van financiële prestaties en moeilijke 

gebeurtenissen, en vergemakkelijkt de vergelijking van bevindingen  (Jack, 2005). Interviewen is 

beschreven als een van de meest voorkomende en krachtigste manieren om mensen te begrijpen 

(Fontana & Frey, 1994). Het eerste deel van het interview ging over opstartkenmerken van het 

bedrijf en de ontwikkeling in de tijd. Het tweede deel behandelde moeilijke perioden en de 

netwerkactiviteiten van de ondernemer. Deze interviews zijn opgenomen en getranscribeerd en 

hadden een gemiddelde interviewtijd van een uur. In totaal zijn er in het Project Fenix meer dan 

700 interviews opgenomen en getranscribeerd (HVA, 2021). Vanuit de database waren er 120 

transcripten voor de onderzoeker ter beschikking gesteld. Na een grondige analyse zijn er 34 

transcripten van verschillende ondernemers en sectoren geïdentificeerd zoals te zien in bijlage 1. 

Om uiteindelijk het faal- en herstelproces van deze ondernemers te onderzoeken en te beschrijven, 

en de rol van het sociale netwerk in kaart te brengen. In paragraaf 3.5 wordt de selectie van 34 

transcripten nader uitgelegd.   

3.4 Data-analyse 

 Het analyseren van interviews, creëert diepgang, kennis en begrip van het 

onderzoeksthema. Zo geeft Hsieh en Shannon (2005) aan dat kwalitatieve inhoudsanalyse een van 

de vele onderzoeksmethoden is die worden gebruikt om tekstgegevens die verkregen zijn uit 
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interviews te analyseren. Onderzoek met behulp van kwalitatieve inhoudsanalyse richt zich op de 

kenmerken van taal als communicatie met aandacht voor de inhoud of contextuele betekenis van 

tekst. Om deze vervolgens in een aantal categorieën te classificeren die vergelijkbare betekenissen 

vertegenwoordigen.  In deze studie werd een gerichte benadering van kwalitatieve 

inhoudsanalyse gebruikt als onderzoeksmethode voor de subjectieve interpretatie van de inhoud 

van tekstgegevens, via codering en identificatie van thema’s of patronen. Het doel van een gerichte 

inhoudsanalyse is om een theorie te valideren of uit te breiden (Mayring, 2004). Dit wordt volgens 

Bryman (2016) een deductief onderzoek genoemd. Het onderzoeksproces van het Project Fenix 

leverde grote hoeveelheden data op. Met behulp van eerder onderzoek kan de onderzoeker 

sleutelconcepten identificeren als coderingscategorieën (Hsieh & Shannon, 2005). Dit is vooral 

om inzicht te krijgen in de grote hoeveelheid data, daarom werd de grounded theory toegepast om 

theorie te ontwikkelen aan de hand van coderen (Bryman, 2016). Vervolgens werden definities 

voor elk categorie bepaald aan de hand van theorie, te zien in tabel 2. De interviews zijn in het 

programma Atlas.ti gecodeerd. Dit programma is behulpzaam voor de systematische analyse van 

interviews en maakt het mogelijk om transcripten open en selectief te coderen. Door labels toe te 

wijzen aan onderdelen die theoretische betekenis geeft aan het hoofdconcept.  

 De gerichte inhoudsanalyse stelt de onderzoeker in staat om alle gevallen van een bepaald 

fenomeen te identificeren en te categoriseren. Dit werd gedaan door het transcript te lezen en alle 

tekst te markeren die bij de sleutelconcepten hoort, dit wordt open coderen genoemd (Bryman, 

2016). Vervolgens werden alle gemarkeerde passages gecodeerd met de vooraf bepaalde codes (te 

zien in bijlage 2). Elke tekst die niet kon worden gecategoriseerd met het coderingsschema, werd 

later geanalyseerd om te bepalen of ze een nieuwe categorie of subcategorie van een bestaande 

code vertegenwoordigen (Hsieh & Shannon, 2005). Tenslotte werd selectief gecodeerd, in deze 
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fase werd er niet meer gecodeerd, de gevonden concepten werden uitgewerkt om een bijdrage te 

leveren aan de theorie en werd een systematisch verband en relatie gelegd met andere categorieën 

op basis van de frequentie waarin concepten terugkomen in de dataset (Bryman, 2016).  

Tabel 2 

Sleutelconcepten en definities  

Sleutelconcepten Definities 

Ondernemerschap Gebaseerd op kans of noodzaak. Het ondersteunt verandering en leren 

om de variaties in de kwaliteit van ondernemingskansen te nuttigen. 

Sociale netwerken Sociale interacties met het sociale netwerk, met name sterke en 

zwakke banden en de stroom van middelen zoals steun, advies, het 

ontwikkelen van nieuwe ideeën en creativiteit in moeilijke perioden.  

Sociaal kapitaal De uitkomsten van het sociale netwerk om hieruit voordelen te kunnen 

behalen en de beperkingen van het sociale netwerk die niet 

bevredigend zijn voor de ondernemers. 

Leerproces Ondernemers beseffen hun eigen rol bij het falen en schrijven deze toe 

aan interne factoren. Hier leren ondernemers over zichzelf en over het 

bedrijf. Ondernemers leren ook van hun sociale netwerk en leren om 

relaties te onderhouden. Daarnaast ontwikkelen ondernemers 

ervaringskapitaal door een subjectieve voorraad kennis bij te werken 

die verzameld is op basis van ervaringen van het verleden.  
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Faalproces Op basis van een objectief meetinstrument met economische 

prestaties als basis. Waarbij het beëindigen van het bedrijf, het 

afstoten van een productgroep/bedrijfsonderdeel of faillissement met 

doorstart en de normatieve verwachtingen en stigma onderdeel van 

zijn. Vervolgens wordt er ook gekeken naar de oorzaken en gevolgen 

van falen, hetzij op organisatorisch of persoonlijk niveau. 

 

3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

 De respondenten verstrekken nuttige gegevens over de aard van netwerkverbindingen, 

netwerkbanden en wat er binnen deze banden gebeurt. De methodologische technieken zorgen 

voor voldoende diepgang van de gegevens om een zinvolle analyse ervan mogelijk te maken. 

Alhoewel de onderzoeker geen invloed had op de dataverzameling is de data betrouwbaar omdat 

de interviews door studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn afgenomen, met 

vooropgestelde richtlijnen, regels en vragenlijsten. Dit maakt de interviews homogeen van aard 

doordat het door dezelfde type student is afgenomen en dezelfde soort ondernemer geïnterviewd 

is, met name ondernemers in zwaar weer. Als men het interview nog een keer zou afnemen, zouden 

de studenten redelijk dezelfde antwoorden krijgen. Dit waarborgt de validiteit van de data (Van 

Zwieten & Willems, 2004). Daarnaast zijn de transcripten die niet aan de richtlijnen voldeden eruit 

gehaald en is de data geanonimiseerd door een junior onderzoeker van de Hogeschool van 

Amsterdam. In dit proces zijn er ook transcripten er uitgehaald die niet aan de richtlijnen voldeden 

omdat de transcripten te kort waren, of omdat niet alle thema’s aan bod kwamen. Uiteindelijk is 

de dataset hierdoor kleiner, homogener qua opbouw, lengte, thema’s en van voldoende kwaliteit.   
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 De omvang van de dataset maakt het voornamelijk zeer interessant voor onderzoek omdat 

de onderzoeker veel meer in de diepte kan gaan. Vanwege de grote omvang van de data set moest 

de onderzoeker alle transcripten lezen en analyseren om daaruit een selectie te maken. De selectie 

van de data werd samen met een studiegenoot gedaan. De onderzoekers hebben alle 120 

transcripten geanalyseerd door globaal te kijken of de thema’s die relevant zijn voor hun onderzoek 

voorkomt in de data. Dit werd in een Excel sheet bijgehouden, tijdens dit selectie werd er ook 

gekeken naar relevante transcripten voor de studiegenoot. Dit proces was een vier ogen beleid om 

beiden de data te analyseren en een selectie te maken, dit waarborgt de intersubjectiviteit. Uit de 

selectie zijn er door de onderzoeker 59 transcripten geselecteerd. Tijdens de tweede ronde van 

analyse is de onderzoeker gerichter gaan kijken naar de thema’s, samenhangen en 

tegenovergestelde quotes, vooral hele positieve verhalen en negatieve verhalen om zo een goede 

representatie te bieden van de ervaringen van ondernemers in zwaar weer. Uit dit selectie zijn er 

uiteindelijk 34 transcripten van voldoende kwaliteit klaargelegd voor het coderen in Atlas.ti. Dit 

hele procedure van dataselectie waarborgt de betrouwbaarheid, kwaliteit, evenwicht, systematiek 

en thematiek (Van Zwieten & Willems, 2004).          

 Het coderen van een transcript duurde anderhalf uur tot twee uur. Tijdens het codeerproces 

werden de codes gekalibreerd om te kijken of hetgeen wat de onderzoeker codeert, aan de 

vastgestelde richtlijnen en definities voldoet. Bij grote verschillen tussen quotes werd de code 

herformuleerd of werden de quotes toegewezen aan een andere code. Na het coderen van alle 

transcripten werden alle codes gecontroleerd op juistheid, zodat de terugkoppeling van de data niet 

verkeerd verloopt. Dit proces van codes selecteren en kijken welke quotes daar gekoppeld zijn, 

werd gedaan om de betrouwbaarheid van het codeerproces te waarborgen.                                                                     
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

 In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gebaseerd op de faalverhalen van 

34 respondenten gepresenteerd in vijf thema’s. De respondenten van het Fenix Project worden 

aangeduid met R1 tot en met R34. In paragraaf 4.1 wordt ondernemerschap beschreven, in 

paragraaf 4.2 wordt de rol van het sociale netwerk in kaart gebracht. Paragraaf 4.3 behandeld de 

uitkomsten en beperkingen van het sociale netwerk. Vervolgens bevat paragraaf 4.4 het leerproces 

van ondernemers, en tot slot in paragraaf 4.5 het faalproces van ondernemers. 

4.1 Ondernemerschap 

 Om een onderscheid te maken tussen welk soort ondernemerschap prominent is in de 

dataset, werd er door de onderzoeker gekeken naar ondernemerschap die gebaseerd is op kansen 

en noodzaak. Ondernemerschap werd door alle 34 respondenten geïdentificeerd als het nemen van 

kansen, het mobiliseren van middelen en de oprichting van een organisatie. Onderstaande quote 

van respondent 25 beschrijft het nemen van kansen: 

 Misschien een beetje een naïeve beslissing, maar dat is misschien wel weer een stukje 

 ondernemerschap, waarin iets op je pad komt en je doet het of je doet het niet, punt. En je 

 doet het omdat je daar potentie in ziet en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of ik op 

 dat moment bewust was van het feit dat het horeca was, want ik had er helemaal geen 

 ervaring mee, maar ik zag wel een zaak met potentie. Het had net zo goed een andere 

 zaak kunnen zijn. Het had net zo goed een bakkerswinkel kunnen zijn. Toevallig was het 

 een horecabedrijf. (R25) 

 



40 
 

 Ondernemerschap wordt door het merendeel van de respondenten aangeduid als het bewust 

kiezen om een onderneming op te zetten na een negatieve ervaring bij een organisatie, met als doel 

om een beter product of dienst op de markt te brengen of het zien van een niche in de markt. Ook 

kunnen frustraties binnen het gebied waar een individu werkt, de motivatie en keuze zijn om het 

zelf te doen. Onderstaande quote van respondent 28 beschrijft dit proces nader: 

 Ehm, nou binnen de kinderopvang werd alles heel erg als fabriek ingesteld. Kinderen 

 werden opgevangen in een hele schoolse manier. En uhm, ik werkte eigenlijk altijd zelf al 

 in een kinderopvang en ik dacht; dat kan beter. Daar wordt zoveel geld in verdiend, dat 

 hoeft allemaal niet zo strak en schools. Dat kan met veel meer ruimte, het hoeven geen 

 kinderfabriekjes te zijn, dat kan veel huiselijker en fijner . . . En dat bleek ook te kunnen. 

 Dat was mijn motivatie om dat op die manier te doen. Ik was het gewoon niet eens met het 

 beleid dat hoe de gemiddelde kinderopvang het deed. (R28) 

 

 Naast het bewust kiezen om een onderneming op te zetten na een negatieve ervaring. 

Hebben de meeste respondenten ook besloten om een bekend product of dienst op de markt te 

brengen maar dan in een andere vorm. Dit wordt verklaart door respondent 26 met onderstaande 

quote: 

 “. . . En ik zag daar mogelijkheden om heel specifiek voor dit branche eigenlijk een 

 algemeen zeer bekend product of dienst als uitzenden of wervingsselectie om dat voor deze 

 markt heel exclusief aan te bieden.” (R26) 
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 Bovendien zijn het niet alleen frustraties, kansen en het bieden van een beter of exclusief 

product die het individu motiveren om een nieuwe onderneming op te zetten. Maar ook het 

financiële aspect kan voor velen een drijfveer zijn. Onderstaande quote beschrijft dit: 

 “Overal waar geld in zit, dook ik in. Ik had niet echt een bepaalde voorkeur of idee van 

 oohh, dat wil ik graag gaan doen.” (R13) 

 

 Daarnaast worden de drijfveren om een onderneming op te zetten door meer dan de helft 

van de respondenten beschreven als, zelfstandigheid, onafhankelijkheid en autonomie. Tevens 

geeft een eigen onderneming meer richting aan het dagelijkse werk. Vervolgens beschrijven 

onderstaande quotes van respondent 2 en 8 deze drijfveren: 

 “Iets voor jezelf, iets groeien, creatief bezig zijn, omzet, doen wat je leuk vindt en 

 voldoening.” (R2) 

 “Zelfstandig zijn, mijn eigen dingen kunnen doen zonder dat ik vastloop in een bedrijf dat 

 ik alleen maar procedures en protocollen moet volgen. Ik wilde vooral de vrijheid

 ervaren.”(R8) 

4.2 Het sociale netwerk  

 Het sociale netwerk van alle 34 respondenten bestaat uit sterke en zwakke banden. 

Daarnaast zijn bepaalde karakteristieken van belang die de respondenten tijdens moeilijkheden 

kunnen helpen om vooruit te komen. In dit paragraaf worden de karakteristieken; frequentie, dus 

hoe vaak een ondernemer contact heeft met zijn of haar netwerk, de toegang tot informatie, 

middelen, steun, advies en vertrouwen die het sociale netwerk ter beschikbaar stelt gepresenteerd. 
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Contact met relevante anderen in het sociale netwerk 

 In contact blijven met hechte en niet hechte relaties in het sociale netwerk wordt als iets 

wezenlijks ervaren. Respondent 26 verklaart dit met onderstaande quote: 

 Contact houden, bellen, op beurzen elkaar weer zien, spreken, elkaar tegenkomen. Als het 

 specifieke dingen zijn en je moet daarover in contact komen, dan moet je gewoon bellen. 

 En als dat hele naaste vrienden, advies mensen zijn, die spreek je vaker, die zijn meer 

 betrokken, die weten dus ook meer. Je hebt als ondernemer absoluut behoefte aan mensen 

 die een spiegel voor je hoofd houden. Heb je daar en daar ook over nagedacht, dat hoor 

 ik helemaal niet zeggen ze dan. Dat is heel belangrijk. Contact houden is essentieel. 

 (R26) 

 

 Het merendeel van de respondenten geeft aan dat ze dagelijks en of wekelijks in contact 

zijn met mensen waarmee ze een hechte relatie hebben. Dit beschrijft respondent 17 met 

onderstaande quote:  

 “Op dit moment spreek ik de belangrijkste mensen sowieso wekelijks, denk dan wel aan 

 mijn vrienden en familie.” (R17) 

 

 Naast bellen en bezoeken is het volgens de meeste respondenten ook van belang om op 

andere manieren in contact te blijven met het sociale netwerk. Zo kan een individu via social media 

zijn of haar netwerk veel meer onderhouden met niet hechte relaties, door elkaar op de hoogte te 

houden over wat men doet. Daarnaast is wekelijks contact met collega’s uit het netwerk van belang 

om te overleggen en af te stemmen. Onderstaande quote van respondent 2 beschrijft het belang 

hiervan:  
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 . . . En is het puur zakelijk, eens in de zoveel tijd bel je even, stuur je een appje. Je kan 

 natuurlijk ook gewoon dingen van elkaar op social media blijven liken, dat iemand kan 

 zien, van hé, het is toch soort van awareness. (R2) 

 Opvallend is dat respondent 25 aangeeft dat contact via social media met hechte relaties 

niet van belang is: 

 Het zijn mensen die ik ken, dus voor mij is mijn netwerk mijn vrienden geworden, dus die 

 spreek je misschien een keer per week of een keer per maand. Je sport ermee of je gaat 

 ermee naar de kroeg. Voor mij is het niet noodzakelijk om Facebook of linkedIn te 

 gebruiken. (R25) 

 

Het sociale netwerk biedt toegang tot steun en advies  

 Vanuit het sociale netwerk geven bijna alle respondenten aan dat ze tijdens moeilijkheden, 

steun en advies hebben gekregen van hechte relaties. Hechte relaties wordt beschreven als familie 

en vrienden die een steun en toeverlaat zijn, waarmee men alles mee kan bespreken. Sommige 

respondenten hadden alleen toegang tot morele steun en moesten zelf verder de weg vinden. 

Vervolgens werd eerlijkheid van hechte relaties vooral gewaardeerd. Een voorbeeld hiervan is dat 

de steun van hechte relaties beschreven wordt als het geven van een oprechte mening ongeacht de 

consequenties of ongeacht wat een individu voelt. Onderstaande quote van respondent 26 verklaart 

dit: 

 Thuis is natuurlijk wel een van de belangrijkste, levenspartner . . . Wij zijn nog steeds 

 samen. Daar deel je lief en leed mee. En dat is ook je eerste uitlaatklep van alles wat goed 

 gaat en niet goed gaat, over pijn zingen en gedachtes en dat is ook degenen die als eerste 
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 merkt in wat voor mindset je bent en of dat dat dan goed is of niet en of er uitdagingen zijn. 

 Dat is natuurlijk erg belangrijk. (R26) 

 

 Hechte relaties zorgen voor balans, en geven respondenten die in moeilijkheden zitten, de 

kans en mogelijkheid om over hun problemen te praten zonder enig vooroordeel. Omdat hechte 

relaties meestal ook alles vanuit een blanco objectieve manier bekijken, zorgt dit voor steun. 

Onderstaande quotes van respondent 17 en 14 beschrijven dit: 

 

 . . . Een vriendin die ik al 15 jaar ken, zij heeft mij zien vallen en opstaan en ik haar ook. 

 We zaten bij elkaar op school. Zij stond en staat nog steeds dus heel dichtbij mij, zij is ook 

 de enige vriendin geweest waarbij ik even goed kon huilen. Zij heeft nooit een vooroordeel, 

 zij liet mij uitpraten als het nodig was, ze luisterde en liet mij mijn verhaal doen. Heel 

 bijzonder. Deze band is nog steeds heel hecht . . .  (R17) 

 Mijn relatie, zij heeft mij alle rust gegeven om mijn avontuur de goede richting te geven. 

 . . . Mijn vriendin  zorgt voor balans. Ik vraag haar geregeld om haar mening, wat vind je 

 hiervan, soms zegt zij iets waardoor ik totaal andere beslissingen neemt. (R14) 

  

 Vaak helpt het om over het probleem te praten, door alleen een luisterend oor te bieden, 

krijgen de meeste respondenten meer inzicht in het probleem. Onderstaande quotes van respondent 

15 en 21 beschrijven dit: 

 . . . Als ik dan mijn vader erbij zou zetten, daar heb ik het wel eens mee over. Maar 

 dan vraag ik hem niet om een mening te geven, dan vertel ik vooral hoe het gaat en 

 waar we zijn. Want als je het aan iemand verteld krijg je zelf ook een beetje meer inzicht 

 in waar je staat. (R15) 
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 Onze familie vond het ontzettend vervelend voor ons dat het bedrijf faalde, maar 

 tegelijkertijd gaven ze ons ook veel steun. . . . Als het gaat om het delen van je tegenslagen, 

 keer je toch snel naar je partners en soms naar je ouders. Maar dat is vooral om je verhaal 

 kwijt te kunnen en niet om advies te vragen. Mijn ouders weten namelijk vrij weinig van 

 ondernemen, dus dat heeft ook niet zoveel zin. (R21) 

 

 Daarnaast krijgen de respondenten ook steun en advies van niet hechte relaties in het 

sociale netwerk. Maar deze steun en advies, is volgens respondent 5 wel verbonden aan bepaalde 

condities. 

 “Succes? Successen werden gedeeld met je netwerk. Ja, dan krijg je allerlei 

 complimenten, prachtige steun. Meer opdrachten. Via LinkedIn positieve recensies. 

 Maar als je het later niet verder kunt aanvullen kunnen ze het niet verder  onderschrijven. 

 Dat is het lastige.” (R5) 

 
 

 En in tegenstelling tot andere, ervaren sommige respondenten juist niet dat het steun en 

advies aan bepaalde condities verbonden is, en dat dit meestal boven hun verwachting is. 

Onderstaande quotes van respondent 11 en 18 verklaren dit: 

 Ik zat toen ook bij die ondernemersvereniging dus daar kon ik ook voor steun en support 

 terecht. . . . Ja heel veel met die ondernemers. De club waar ik bij zat. Onder die hele 

 moeilijke periode kon ik ook het lidmaatschap van die club niet betalen. Maar toen zeiden 

 die ondernemers vrienden van mij zei van, je moet nu niet stoppen met deze club, want nu 

 heb je het harder nodig dan ooit. Dus zij hebben toen mijn lidmaatschap betaald. (R11) 
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  “Vanuit het zakelijke netwerk heb ik verrassend veel steun en hulp uit mogen krijgen.”  

  (R18)  

 

Het sociale netwerk biedt toegang tot informatie 

 Het sociale netwerk is naast het in contact blijven met relevante anderen, ook van belang 

om ervaringen met elkaar te delen. Dit wordt aangeduid als toegang tot informatie. Respondent 8 

beschrijft dit: 

 “Oh ik heb een een netwerk met de collega’s met wie ik dingen deel. Ook vanuit de 

 supervisie en intervisie is met die groep van gelijkgestemde collega’s. Delen we wel onze 

 successen, ja en onze ervaringen.” (R8) 

 

 Daarnaast is het volgens sommige respondenten ook van belang om lid te zijn van non-

profit organisaties voor ondernemers. Hier kan een ondernemer zijn sociale netwerk verrijken, 

uitbreiden en nieuwe verbindingen maken met andere netwerken door ervaringen te delen. 

Onderstaande quote van respondent 11 verklaart het belang van een ondernemersnetwerk: 

 

 Ik haal dat heel veel uit het ondernemers netwerk van die Entrepreneurs Organization. Het 

 zijn allemaal ondernemers die min of meer wat vergelijkbare bedrijven hebben qua 

 omvang ook. En die hebben al die fouten, die ik maak of vragen die ik heb, hebben zij ook 

 al een keer gehad. En we komen elke maand bij elkaar in een groep van 9 tot 10 

 ondernemers. En dan praten we over dit soort dingen. (R11) 
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 Volgens de respondenten geeft het sociale netwerk hen toegang tot informatie om het 

bedrijf uit te bouwen en wanneer men geen raad meer heeft. Dit komt van zowel hechte en niet 

hechte relaties.  Respondent 14 en 26 beschrijven dit: 

 “Er is zelfs een netwerkborrel BOA, Borrel Onroerend goed Amsterdam, en daar staan ze 

 informatie van elkaar af te troggelen.” (R14) 

 . . . Directe vrienden, de oude vrienden. Die weten waar je mee bezig bent. Als je denkt, 

wat moet ik hier nou mee? Heb jij dit wel eens gedaan? Wat was het effect daarvan? Wat 

zijn de do’s en don’ts daarbij? Heb jij een goed contact voor dit of dat? Dat soort dingen. 

(R26)  

 

Het sociale netwerk biedt toegang tot middelen  

 Het sociale netwerk geeft de respondenten ook toegang tot middelen. De meeste 

respondenten geven aan dat ze wel eens of meerdere keren financiële hulp hebben gekregen van 

familieleden en vrienden. Onderstaande quotes van respondent 14 en 32 verklaren toegang tot 

middelen:  

 Toen ik de huur niet meer kon betalen heb ik het gedeeld met mijn vrienden en partner, 

 ik heb toen het geluk gehad dat ik met een van mijn beste vrienden ben gaan zitten en hij 

 me heeft geholpen een aantal rekeningen te betalen. Ik heb het geld geleend, letterlijk met 

 de woorden; je krijgt het wel terug . . . Hij zei van; als je het niet terug kan geven dan 

 in een volgend leven. Dat is mijn redding geweest, want anders had ik ook op straat 

 gestaan. (R14) 

 . . . Dat is een is 1 van mijn beste vrienden. En nou, die heeft ook een eigen bedrijf. Die 

 heeft een HR marketing consultant bureau. En die heeft wel een paar keer wanneer we echt 
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 op het punt stonden van: oké we hebben heel effe dit nodig om nu dit te kunnen investeren 

 dat ik hem belde en dat het de volgende dag op m'n rekening stond. Nu ook weer tijdens 

 de doorstart trouwens, die gewoon zonder vragen te stellen investeert en zegt; maak je 

 niet druk, we regelen het wel. Maar dat is ook wel een beetje sowieso mijn relatie met 

 vrienden. We stellen eigenlijk als iemand iets nodig heeft, geen vragen en het wordt 

 gewoon geregeld.” (R32) 

 

 Naast het verkrijgen van financiële hulp van familieleden en vrienden. Geven sommige 

respondenten ook aan dat ze vanuit secundaire verbindingen in het netwerk of vanuit niet hechte 

relaties ook wel eens hulp hebben gekregen. Onderstaande quote van respondent 10 beschrijft dit: 

 . . . Voordat ik mijn bedrijf startte kreeg ik problemen met de bank omdat er iets juridisch 

 niet deugde en zij in 1 keer al mijn krediet introkken. Op een vrijdagmiddag was ik dus al 

 failliet voordat ik begon. En dat heb ik weten op te lossen door een dame van 78 die met 

 haar hele huis borg is gaan staan om mij te redden en die kende ik niet. (R10) 

 

 Daarnaast heeft meer dan de helft van de respondenten naast het toegang tot financiële 

middelen, ook toegang tot hulp van juristen, advocaten, accountants, fiscalisten en boekhouders. 

Onderstaande quote van respondent 29 verklaart het belang van een fiscalist: 

 Een fiscalist, die helpt in de zin van om alles vlot te trekken. Die weet ook heel veel 

 regeltjes en dingetjes die ik allemaal niet weet. Dus die helpt ook wel mee om het netjes af 

 te ronden allemaal op een goede manier. Dan is het wel lekker dat je dat niet allemaal 

 alleen hoeft te doen, dus dat je iemand hebt die meekijkt. (R29) 
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Vertrouwen in het sociale netwerk 

 Vertrouwen in het sociale netwerk komt door de respondenten vaak van hechte relaties. 

Deze relaties bestaan meestal ook uit een klein groep mensen volgens de respondenten. 

Onderstaande quote van respondent 26 beschrijft dit: 

 Je hebt een aantal vertrouwelingen om je heen waar je dingen mee deelt. Dat zijn vaak 

 mensen die ieder op zijn eigen invalshoek goede dingen voor je kunnen betekenen. Maar 

 dat is een kleine groep. . . . Het is vooral de close circle om de ondernemer heen waar je 

 dat soort dingen mee deelt. Die kunnen beter inschatten wat het is en wat het betekent en 

 ook omdat het de reactie en het oordeel wat zij daarover hebben op dat moment van belang 

 is. (R26) 

 

 Ook al gaan bepaalde zaken verkeerd in de onderneming, kunnen respondenten toch erop 

rekenen dat hun relatie met relevante anderen in hen blijven vertrouwen. Onderstaande quote van 

respondent 10 verklaart dit: 

 Dus toen ben ik dus mijn kleine bed and breakfast begon in huis. Daar heb ik 15.000 euro 

 voor geleend om dingen af te maken en hier beneden in mijn huis. Nou er waren dus nog 

 steeds mensen die geld aan mij wilden lenen omdat ze vertrouwen in mij hebben. (R10) 

 

 Vervolgens geven de respondenten aan dat ze ook vertrouwen krijgen vanuit niet hechte 

relaties in het sociale netwerk. Dit wordt vaak beloond door wederkerigheid en eerlijkheid. 

Onderstaande quotes van respondent 13 en 28 beschrijven dit: 

 Ja, ze vragen allemaal wat ze voor je kunnen doen. In mijn geval konden ze niks doen. 

 Maar alle netwerken van toen heb ik nog steeds. Dat komt doordat ze je vertrouwen en 
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 doordat je altijd eerlijk bent geweest. Ook in periodes dat het even niet zo goed ging met 

 het bedrijf. Netwerken gaan kapot doordat je niet te vertrouwen bent en doordat je niet 

 eerlijk bent. (R13) 

 Zorg dat je mensen om je heen hebt die je vertrouwt. Waar je je hart kan uitstorten en die 

 je misschien nog wel kunnen helpen. Mensen die je op bepaalde punten kunnen helpen wat 

 dan ook relevant is zeg maar in jouw werk, dus ook collega’s. Zorg ervoor dat je ze kunt 

 vertrouwen en probeer een vangnet in te bouwen financieel. Probeer te sparen, probeer 

 reserves op te bouwen want er zijn altijd erg veel onvoorziene dingen. (R28) 

4.2.1 Uitkomsten van het sociale netwerk 

 De rol van het sociale netwerk wordt als gigantisch ervaren. Zo kan het netwerk zijn macht 

inzetten om het probleem zo min mogelijk te laten escaleren. Sociaal kapitaal komt voort uit het 

sociale netwerk. Hierdoor krijgen de respondenten vanuit hechte relaties toegang tot expertise, 

kennis en innovatieve ideeën. Daarnaast krijgen de respondenten vanuit niet hechte relaties  

expertise van bijvoorbeeld accountants, relevante anderen die ook ondernemers zijn, waar men 

ideeën, gedachten en oplossing tegen aan kan doen. Onderstaande quotes van respondent 12 en 13 

beschrijven de kracht van het sociale netwerk: 

 . . . Als ik hulp nodig heb, dan vraag ik support aan mijn netwerk, ik weet nu ook dat ik 

 niet alles alleen kan. . . . Ik ga nu niet meer dezelfde fouten maken dus nu wil ik ook 

 gewoon met iemand doelstellingen stellen en ook gewoon echt kijken van oké hoe 

 kan ik  mezelf verbeteren maar mezelf ook pushen om daar gewoon het maximale uit te 

 halen. (R12) 
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 Heel belangrijk! Door je netwerk bouw je eigenlijk je bedrijf op. Ik heb veel gehad aan 

 mijn netwerken. . . . De netwerken moeten stevig zijn, want die kennen er weer een 

 paar en de anderen kennen weer een paar mensen enzovoort. Besteed veel tijd aan je 

 netwerken en geef iedereen een kans. Maak met iedereen kennis op een nette manier. Het 

 moet je uiteindelijk ook gegund worden. Het is geven en nemen. (R13) 

 

 Met de kennis die respondenten hebben gekregen van hun sociale netwerk zullen ze 

bepaalde dingen niet meer doen, zoals: 

 “Ik zou nu nooit meer méér geld uitgeven dan dat ik heb. Ik ben nu meer gefocust op het 

 verdienen dan op het uitgeven. Dit heeft mijn vader mij ook wel heel goed geleerd.” (R17) 

 

 Het gesprek aangaan met andere ondernemers, wordt als het grootste voordeel van het 

netwerk ervaren, want dan weet men als ondernemer waar men moet opletten en wat de valkuilen 

zijn. Dit geeft de ondernemer een stapje voor, waardoor het ondernemingsproces ook makkelijker 

wordt. Volgens de respondenten komt dit  vooral vanuit werkervaring en niet zozeer een opleiding. 

Door zakelijke problemen met relevante anderen te delen die gelijke situaties hebben meegemaakt 

leren respondenten juist van. Onderstaande quotes van respondent 22 en 26 laten dit zien: 

 “De problemen heb ik zeker eerlijk aan mensen met dezelfde ervaring en ook dezelfde 

 ambities besproken. Juist om hun ervaring te leren kennen en te delen.” (R22) 

 Als je heel specifiek financieel of juridisch wat hebt dan is het natuurlijk prima om in je 

 netwerk te kijken naar mensen die met een vergelijkbaar probleem te maken hebben gehad, 

 want die zijn ervaringsdeskundig op het stuk waar ik nu vragen over heb. En dan is netwerk 

 ongelofelijk belangrijk. Het kennen en toegankelijk hebben van mensen die jou kunnen 
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 helpen op specifieke vraagstukken is heel essentieel. . . . Per saldo als je ondernemer 

 bent moet je altijd de  beslissing zelf nemen. Daar draag je zelf de vruchten van, daar 

 draag je zelf de pijn van als het niet goed is. . . . En dan is het natuurlijk wel heel 

 belangrijk dat je op de juiste momenten de juiste ondersteuning hebt. (R26) 

 

 Het hebben van een vangnet, een vertrouwenspersoon die je als ondernemer kan helpen, 

ondersteunen en begeleiden wordt ook als iets heel essentieel ervaren door respondent 28 en 32.  

Zorg dat je mensen om je heen hebt die je vertrouwt. Waar je je hart kan uitstorten en die 

je misschien nog wel kunnen helpen. Mensen die je op bepaalde punten kunnen helpen 

wat dan ook relevant is zeg maar in jouw werk, dus ook collega’s. Zorg ervoor dat je ze 

kunt vertrouwen en probeer een vangnet in te bouwen financieel. Probeer te sparen, 

probeer reserves op te bouwen want er zijn altijd erg veel onvoorziene dingen. (R28) 

 Ik heb wel gemerkt dat het wel heel erg belangrijk is. Dat je echt gewoon een vangnet hebt, 

 dat als er iets is, dat er gewoon mensen voor je klaarstaan. En ik bedoel, dat is ook een 

 reden waarom ik alle risico’s überhaupt kan nemen. Omdat ik weet dat als het fout gaat, 

 dan hoef ik niet bij de Albert Heijn te gaan staan om een krantje te verkopen. Er is altijd 

 wel een vangnet. Er worden geen vragen gesteld en als er iemand hulp nodig heeft of d'r 

 moet iets gebeuren dan wordt het gewoon geregeld. Wat het ook is of wat het ook kost. 

 . . . En je moet eigenlijk van tevoren al bedacht hebben waar of op wie je kan terugvallen, 

 want als het fout gaat en je moet dan nog gaan zoeken naar wat ga ik nu doen. Ja dan 

 heb je wel een probleem. Maar het is natuurlijk vaak zo dat het wel een proces is. (R32) 
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4.2.2 Beperkingen van het sociale netwerk 

 De meeste respondenten ervaren een vorm van uitsluiting van het netwerk wanneer ze zich 

in moeilijkheden bevinden, dit wordt als een beperking van het sociale netwerk ervaren door de 

respondenten. Het netwerk wil zich niet aan iemand verbinden die in moeilijkheden zit omdat die 

dan zijn eigen naam op het spel zet, en niks voor terug krijgt zo geeft een aantal respondenten aan: 

 Het netwerk was op zich wel goed. Maar als je failliet gaat is er uiteindelijk niemand die 

 je helpt. Ze hebben het wel met je te doen, maar ze helpen je echt niet. Hoe groot je netwerk 

 ook is, je staat er helemaal alleen voor. Er is geen bedrijf dat zegt; oh wat vervelend, hier 

 heb je wat. Ja, dus je krijgt wel een paar telefoontjes dat ze het vervelend vinden dat je 

 failliet bent gegaan en dan hangen ze de telefoon weer op and that’s it. (R4) 

 Het persoonlijke netwerk daarentegen minder. Mensen zien iemand niet graag in 

 moeilijkheden, dus keren ze zich tegen je of kijken ze niet meer naar je om, zodat ze je 

 ellende niet hoeven te zien. Dat is wat we op persoonlijk vlak hebben meegemaakt. 

 Anderzijds hebben we vanuit familie en vrienden wel steun gehad. Het is niet alleen 

 kommer en kwel, maar uit hele dichte kring dat dat tegenviel. (R18) 

 

 Vertrouwen hebben in iemand anders, zoals een boekhouder, een consultancy bedrijf, een 

accountant of niks vastleggen en geen handtekening eronder hebben is niet altijd best. Vijf 

respondenten hebben dit ervaren als een beperking van het sociale netwerk. 

 “Ik had een boekhouder, waarvan ik dacht dat hij het wel zou bewaken, maar hij bleek niet 

 zo goed te zijn. Vandaar ook dat ik dat nu in het kwadraat heb, mensen die me kunnen 

 waarschuwen.” (R14) 
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 Het niet benaderen of gebruik maken van het sociale netwerk wordt ook als een beperking 

ervaren. In dit geval is het een beperking van het sociaal kapitaal, doordat men geen beroep doet 

op het sociaal kapitaal vanuit het sociale netwerk. Een voorbeeld hiervan is het niet vragen van 

hulp. Maar soms vragen respondenten wel om hulp of steun maar krijgen dan niet de gewenste 

reactie. Achteraf reflecteren de respondenten hierop: 

 “Dat is het probleem een beetje . . . iedereen staat daar een beetje van ja succes” (R24) 

 “Nou ik denk dat ik toen al best wel een groot netwerk had, maar niet echt gebruik van 

 maakte” (R12) 

 Ik denk ook dat het echt gewoon doodbloedde. Op een gegeven moment wilde ik het zelf 

 ook niet meer, want ik kon het er gewoon niet bij hebben. Ik vond het gewoon teveel. . . .

 Maar misschien hebben we dat ook wel niet goed gedaan. We hebben het ook niet zo 

 heel erg rond geroepen. We zijn gewoon te bescheiden geweest denk ik nu. Ik zou een 

 aantal dingen echt anders doen. (R3)  

 “Uhm nee inhoudelijk niet veel, inhoudelijk sprak ik niet veel over met anderen mensen. 

 Misschien had ik dat beter wel moeten doen.” (R30) 

 “Ik heb niet om hulp gevraagd. Ik heb mezelf in de shit gewerkt, nu moet ik het zelf ook 

 oplossen.” (R19) 

 

 Relatiespanningen behoren ook tot een beperking van het sociale netwerk. Respondenten 

geven aan dat wanneer ze in de moeilijkheden zitten, dit niet alleen spanning in de onderneming 

teweegbrengt, maar dat dit ook consequenties heeft op het persoonlijke leven van de ondernemer. 
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Waardoor ze minder beroep kunnen doen op hun sociaal kapitaal. Onderstaande quotes van 

respondent 4 en 31 verklaren dit: 

 M’n eigen vrouw daar had ik geen steun aan, sterker nog dat werd een scheiding. Dan 

 kan je wel nagaan dat er in de privésfeer geen zakelijke ellende te delen was, want er was 

 privé al genoeg ellende. Daar had ik geen steun. Ja ik stond er heel erg alleen voor op dat 

 moment. Ja zielig he? (R4) 

 Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geen spanningen gaf in de relatie op het laatst. We 

 moesten natuurlijk wel gaan besluiten of we de winkel wilden gaan aanhouden of niet. En 

 op een gegeven moment hadden we daar thuis ook wel iets meer struggeling over. (R31) 

4.3 Het leerproces van ondernemers 

 Na het falen hebben de meeste respondenten ervaringskapitaal ontwikkeld. Dit stelt hen in 

staat om te reflecteren op hun acties en om lessen mee te nemen voor de terugkeer naar 

ondernemerschap. Een voorbeeld hiervan is het proces van het binnenhalen van klanten die niet 

goed is verlopen waarbij werd gezegd dat een goede voorbereiding halve werk is. Een ander 

voorbeeld dat aan de orde komt is impulsief gedrag. Het is beter om eerst plannen door te denken 

voordat keuzes gemaakt worden. Als ondernemer zou je moeten weten wat het doel is, en waar er 

naar toe gewerkt wordt. Onderstaande quotes van respondent 26 en 2 laten dit zien: 

 Wat ik daar absoluut geleerd heb is dat je een plan moet hebben, je moet een koers 

 hebben, je moet een route hebben en letterlijk stick to the plan. Dan kun je elke beslissing 

 die je wilt nemen, die kan je toetsen om te kijken of het je helpt om aan je doel te komen. 

 Dan kom je erachter of dat is wat op de route ligt of dat je het niet moet doen omdat het 
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 alleen maar afleid. Het is focus, doelgerichtheid. Ga je het beoogde resultaat gewoon 

 halen? (R26) 

 “Voor zwaar weer, maak altijd een businessplan, neem geen onnodige financiële risico's 

 dat het doorslaat op je privé leven.” (R2) 

 

 Tijdens het schrijven van plannen is het ook verstandig om met relevante anderen te praten 

over je doelen en ambities, aldus respondent 24. Daarnaast is het hebben van een heel uitgestippeld 

plan niet verstandig, omdat je dan nooit de buitenkansjes kan pakken, aldus respondent 32. 

Het niet tijdig reageren op de signalen die er waren maakt het probleem ook nog groter volgens de 

meeste respondenten. Daarom geeft respondent 10 ook aan dat je als ondernemer afstand moet 

houden van de onderneming, dit voorkomt dat je ook op persoonlijke niveau gaat leiden.   

 “Je moet je nooit identificeren met je onderneming, je bent niet je onderneming.” (R10)  

  

 Naast het afstand nemen van de onderneming. Geeft respondent 4 aan dat een te grote 

betrokkenheid bij de organisatie voor zowel de ondernemer en het bedrijf niet gunstig is en dat dit 

schadelijk kan zijn voor de betrokken partijen. 

 “Ik had het faillissement kunnen voorkomen, als ik eerder het verlies had genomen en een 

 punt achter dit concept had gezet. Dan was het minder schadelijk geweest voor iedereen.” 

 (R4) 

 

 Ook als het opzetten en uitbouwen van een onderneming iets nieuws is voor vele 

respondenten, is het toch van belang om minder afhankelijk te zijn van anderen, omdat niet 

iedereen en alle situaties te vertrouwen zijn. Een voorbeeld hiervan is dat men niet te gauw van 
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goed vertrouwen moet zijn en iets voorzichtiger te werk moet gaan omdat je als ondernemer 

uiteindelijk verantwoordelijk bent voor alle acties die er genomen worden. Onderstaande quotes 

van respondent 11, 4 en 18 beschrijven dit proces nader: 

 Wat ik nooit meer zou doen. Ik zou nooit meer blind afgaan op externe adviseurs. Ik zal 

 wel altijd, ik lees alle documenten helemaal, ik proberen te doorgronden, te begrijpen dat 

 het kost veel tijd en het is niet altijd even leuk. Maar de consequenties zijn enorm. Je bent 

 wel zelf verantwoordelijk. (R11) 

 Dat je alles alleen moet doen en dat je heel weinig mensen kan vertrouwen op hun woord. 

 Ik heb toen deals gesloten, mondeling. Waarvan ik dacht: het is afgesproken. Het blijkt 

 toch wel uit de praktijk dat je structurele afspraken op papier moet hebben. Dat heb ik er 

 het meest van geleerd. (R4) 

 Vaar je eigen koers. Vertrouw niemand, alleen jezelf en de mensen van wie je weet dat je 

 ze echt kan vertrouwen en doe alleen maar dingen die je achteraf kan verantwoorden en 

 waarvan je kan zeggen, ik deed het met die en die reden en ik kan mezelf recht in de ogen 

 aankijken. Blijf geloven in jezelf. (R18) 

 

 Volgens vier respondenten is het hebben van reserves ook belangrijk tijdens het 

ondernemerschap. Een voorbeeld dat aan de orde komt is dat men na het investeren zo snel 

mogelijk een buffer creëert, zodat je altijd iets hebt om op terug te vallen. Onderstaande quotes 

van respondent 5 en 6 beschrijven dit:  

 “Zorg dat je een goede spaarpot hebt, met reserves. En probeer samen te werken met 

 andere zelfstandige. Ik denk dat grotere projecten beter gaan als je ze samen met andere 

 zelfstandige doet.” (R5) 
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 Goed, je moet altijd zorgen dat je er zelf een reserve potje hebt en je moet altijd zorgen 

 dat je, je moet altijd voorbereid zijn op slecht weer. Dus zorg altijd dat je een bepaalde 

 reserve hebt van, voor het geval dat er iets mocht tegenvallen of niet goed gaat. (R6) 

 

 Tegenslagen worden door de respondenten aangeduid als lessen. Waarbij focus op een 

bepaalde doel, concept of bedrijfsonderdeel van belang is. Onderstaande respondenten reflecteren 

op datgene wat ze tijdens het ondernemen geleerd hebben en wat voor houding hierbij van belang 

is: 

  “. . . Het is meestal bloed, zweet en tranen en doorzetten.” (R14) 

 “. . . Tegenslagen zijn lessen. Het enige wat faalt is, als je niet meer opstaat.” (R11) 

 Ondernemen is een 100 procent ervaring is. Ik vergelijk het wel eens met zeilen. Je kunt 

 boeken lezen tot je een ons weegt, over stormen hoge golven en harde wind, maar 

 uiteindelijk als je ertussen staat, d'r in zit en je weet hoe het voelt die striemende regen in 

 je gezicht, hoe voelt het om 11 meter te worden opgetild en weer naar beneden te lazeren. 

 Daar kun je je al lezend niet op voorbereiden en dat is met ondernemen ook zo. Dus 

 uiteindelijk is het belangrijkste om het gewoon te doen. (R11)  

 

 Na het falen hebben de meeste respondenten een nieuwe houding en mindset voor de 

terugkeer naar ondernemerschap. Dat kan door de bedrijfsprocessen flexibel te houden en zorgen 

dat niet alles vast zit maar ook door meer onderzoek te verrichten om kennis te krijgen van het 

product. Onderstaande quote van respondent 18 beschrijft het aannemen van een nieuwe houding 

en mindset: 
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 Wat is nou geld uiteindelijk. Dat was de motivatie in het begin, dan kan ik veel geld 

 verdienen. Dat is helemaal niet belangrijk, de vrijheid is belangrijk. je moet voor jezelf 

 formuleren wat is vrijheid. Die gedachte heb ik meegenomen naar het nieuwe ondernemen. 

 Ik durfde te reflecteren, wat ging er nou fout. (R19) 

 

 De meeste respondenten gaven ook aan dat het niet nodig is om groot te beginnen, begin 

thuis en zonder personeel“Ga eerst beginnen en geld verdienen en ga dan pas geld uitgeven.” 

(R29). En als je personeel hebt is het volgens respondent 33 belangrijk dat zij dezelfde visie hebben 

als jijzelf. 

 Werknemers moeten dezelfde visie hebben als jij. Je moet een strategie hebben, en hoe 

 je die strategie wilt uitwerken, en je moet een risicoanalyse opstellen en doornemen. Dan 

 kom je niet voor verrassingen te staan. . . . En ook de consequenties voor de beslissingen 

 die we maken, dat moeten we ook met elkaar bespreken. (R33) 

Ondernemers leren over zichzelf 

 Tijdens het faal- en herstelproces hebben de respondenten veel meer over zichzelf geleerd. 

De meeste respondenten hebben kunnen reflecteren op datgene wat niet goed is gegaan. Een 

voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van heel veel geduld in de loop der jaren. Onderstaande 

quotes beschreven dit proces nader: 

 “En ja weet je, you win some, you lose some en dat is ook hoe ik er zelf insta.” (R32) 

 “Ik heb geleerd om veel meer bij de dag te leven. Dicht bij mezelf te blijven . . .  Ik wil 

 toegroeien naar een positie waarin ik meer geld heb en meer tijd om andere mensen te 
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 kunnen helpen. Dat zou ik wel willen . . . je moet je dus nooit identificeren met iets 

 om je heen maar gewoon eenvoudig blijven. (R10) 

 Ja ik heb geleerd dat alleen passie niet genoeg is. Je kunt niet denken dat je alles al weet 

 en eigenwijs zijn dat brengt je best ver maar niet super ver en ik denk ook dat het heel 

 belangrijk is om hulp aan te nemen van experts dus ook gewoon de juiste mensen om je 

 heen te verzamelen . . . Soms zijn we zo perfectionistisch en willen we alles helemaal tot 

 in detail uitwerken maar mijn coach zegt gewoon heel simpel; sell first, create later.  

 . . . Je moet gewoon bij jezelf blijven. In plaats van je stiekem verloochenen of te veel 

 aanpassen aan een ander, want die ander die wil met jou werken omdat dat jouw  kracht 

 is. (R12) 

 Het hebben van doorzettingsvermogen is ook iets wat de respondenten hebben geleerd, dat 

men niet zomaar. Waarbij samenwerking en overleg met zakelijke en persoonlijke partners en 

personeel van belang is, dat iedereen op de hoogte is van de stand van zaken, want communicatie 

is het allerbelangrijkste. Onderstaande quote van respondent 13 verklaart dit: 

 Als ondernemer heb je doorzettingsvermogen en eerlijkheid nodig. Ik ben nu 59 en ik heb 

 gemerkt dat als je altijd eerlijk bent tegen relaties dan wordt het je gegund. Dat zijn dus 

 mijn twee punten waar ik voor sta. Eerlijk zijn en doorzetten, niet opgeven. Op het moment 

 dat jij eerlijk en transparant bent tegen iedereen dan verwacht je dat ook terug. Jammer 

 genoeg is niet iedereen dat, maar de mensen die dat wel zijn en die je om je heen hebt daar 

 kan je ook gewoon zaken mee doen. Met hen kan je de taart ook delen. Dus op het moment 

 dat jij weet hoe je die taart met elkaar kan delen dan leef je gewoon heel prettig en werk je 

 heel fijn, want dan weet je gewoon dat het voornamelijk gaat om het gunnen aan elkaar. 

 (R13) 
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 Als ondernemer moet je jezelf beschermen en toch voor je eigen belangen gaan. Een 

voorbeeld hiervan is door zich niet te kwetsbaar opstellen in relatie tot het bedrijf. Een andere 

voorbeeld die aan de orde komt is dat je jezelf niet moet verliezen en dicht moet blijven bij wie je 

bent als persoon. Onderstaande quotes van respondent 18 en 19 beschrijven dit: 

 “. . . Ik moet mezelf meer beschermen . . . Nou, wat ik zeg ik zou nu zorgen dat ik 

 persoonlijk niet meer zo kwetsbaar ben in relatie tot het bedrijf.” (R18) 

 Ik vergat mezelf er helemaal in, dat is echt een valkuil. En het weten van nee zeggen. 

 Zeggen dat je iets niet doet of wilt. En weten waar je krachten liggen. . . .  Ja daar heb ik 

 heel veel problemen mee gehad. Nu heb ik wel geleerd dat je soms gewoon harteloos moet 

 zijn. Eerst jezelf en je gezin, dan je bedrijf en dan de rest. (R19) 

  

 Kijken naar jezelf en het falen niet toeschrijven aan anderen. Want als het fout gaat heb jij 

het gedaan. Als het goed gaat, heb jij het ook gedaan. Een voorbeeld hiervan is dat 

ondernemerschap ervaren wordt als een individualistische sport wat men aangaat. Onderstaande 

quote van respondent 28 beschrijft dit proces nader: 

 Ja want in eerste instantie als zoiets gebeurt lijkt het alsof de grond onder je wegzakt en 

 alles stort in, daarna word je heel kwaad. Ik in mijn geval dus op de boekhouder en daarna 

 als de kwaadheid een beetje over is ga je toch een beetje naar jezelf kijken van joh 

 misschien heb ik het zelf ook niet zo handig aangepakt, en dat bleek dus want ik wist dus 

 gewoon helemaal niet wat die boekhouder deed. En dat is natuurlijk ook gewoon mijn 

 eigen fout heel erg dus ja uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Dus dan is het mijn fout als 

 er iets mis gaat. (R28) 
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Ondernemers leren over het bedrijf en beheer van kleine bedrijven 

 Volgens de respondenten komt er veel bij kijken bij het beheer van het bedrijf. Het is een 

continu proces van blijven werken aan het bedrijf, daarbij helpt het om met een helikopterview 

naar te kijken, om te kijken naar de processen die goed verlopen en processen die verbeterd moeten 

worden. Want op een gegeven moment word je bedrijfsblind. Je ziet niet meer wat je als 

ondernemer aan het doen bent, of je ziet wel maar je bent er niet heel scherp op. Onderstaande 

quote van respondent 2 beschrijft dit: 

. . . Je bent creatief en voor jezelf bezig, dus onafhankelijk. Maar daarbij komt ook kijken 

 dat je een grote verantwoordelijkheid hebt. Je moet overzicht bewaren omdat je met 

 verschillende dingen bezig bent, dus inkopen, fotograferen, aanbieden van de webshop, 

 teksten verzinnen, administratie. Daar leer je ook alleen maar van. (R2) 

 Het delegeren van taken is een manier om het bedrijf effectief te runnen. Goed nadenken 

over de bedrijfsprocessen en weten wanneer er een expert bijgehaald moet worden. Ondernemers 

hoeven niet zelf alle wijsheid in pacht te hebben en ook kunnen delegeren.   

 Signalen. Irritaties kreeg ik. Ja het waren vooral irritaties die ik niet goed kon plaatsen 

 waarom die irritaties er waren. En op een gegeven moment kon ik die irritaties wel 

 plaatsen en kwam ik erachter dat ik gewoon alles zelf aan het doen was. (R34) 

 . . . Daarnaast moet je zorgen dat jij de dingen doet waar jij goed in bent en vind mensen 

 die dingen beter kunnen dan dat jij het kan, en die dat dan ook vooral laten doen. Niet 

 denken omdat jij de ondernemer bent dat je het zelf allemaal veel beter weet en kan. En 

 zijn bij alles mensen die hebt beter kunnen en beter weten dan jijzelf. Je moet kracht zaaien 

 om die binnen te halen en te verbinden. (R26) 
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 Tijdens het ondernemerschap hebben de respondenten heel veel geleerd over het beheer 

van het bedrijf en hun leiderschapsstijl. Onderstaande quotes van respondent 16 en 24 beschrijven 

dit: 

 Ik was eigenlijk een veel te goede baas geweest, ik was eigenlijk geen baas. Ik vond eerst, 

 een kwartiertje meer of minder, dat maakt allemaal niet uit. Maar uiteindelijk waren ze die 

 kwartiertjes mee gaan tellen. En dan wordt het echt vechten. Je denkt: tijd is geld. (R16) 

 . . . In een keer moet je gaan boekhouden en een team aansturen en dat je dus echt 

 leiderschap moet nemen en dat je dus niet een van de collega’s bent, maar dat je 

 uiteindelijk gewoon ook echt op moet treden als baas of als werkgever. En dat zijn wel 

 dingen die je bijvoorbeeld op school nooit leert, niet dat ik op school heel erg mijn best 

 deed. Je wordt daar niet op voorbereid. (R12) 

 

 Volgens de respondenten is het ook van belang om rekening te houden met procedures en 

wet- en regelgeving die een bedreiging kunnen zijn voor de onderneming. 

 Ga er vanuit dat de wet- en regelgeving altijd veranderd en aangepast kan worden. Dus 

 hoe meer wet- en regelgeving op jou van toepassing is, hoe meer risico je daarin loopt. En 

 ja dat geldt niet alleen voor de kinderopvang maar in andere sectoren vast ook, daar weet 

 ik dan weer niet genoeg van maar dat de overheid gewoon besluiten maakt op basis van 

 naja niemand weet op basis waarvan, maar dat dat wel eens een hele grote invloed kan  

 hebben op een bedrijf en je wordt daar niet voor gecompenseerd. Nooit. Dus hoe minder 

 er door de overheid gestuurde wetgeving op jou van toepassing is, hoe beter. (R28)  
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 De financiële monitoring is ook van belang bij het beheer van het bedrijf. Respondenten 

zijn voorzichtiger geworden met het uitgeven van geld, waarbij het maken van tussentijdse 

berekeningen heel belangrijk is, het hoeft niet heel uitgebreid maar gewoon met logische 

kerngetallen kijken of je inkomsten en uitgaven kloppen. Ook het niet meteen maken van een 

aantal vaste kosten, zoals een kantoorpand huren en beveiligingsmaatregelen nemen om het 

product veilig te stellen en een te grote voorraad nemen zijn onderdeel hiervan. Onderstaande 

quotes van respondent 24 en 21 beschrijven dit proces: 

 We hadden bureau stoelen besteld die duur waren, ik dacht wel zijn knetter gek we hadden 

 gewoon krukjes moeten kopen. Echt op de kleintjes letten. Ja dat moet je echt leren in 

 ondernemerschap want je gaat wel anders tegen geld aan kijken. Ik ben sowieso al een big 

 spender. Dat leer je want dan leer je de basis regel, winst is omzet, verlies, minus kosten 

 sorry. En als die kosten maar een beetje hoger zijn is het verlies. . . . Dure bureaustoelen 

 zijn niet nodig, iemand werkt echt niet harder als hij op een dure bureaustoel werkt. 

 Maar dat leer je door  te ondernemen. (R24) 

 . . . We hebben vooral geleerd om niet zomaar ergens in te springen, zonder te kijken of 

de plas niet oneindig is. Als iets faalt, krijg je dat geld namelijk nooit meer terug. Het is 

natuurlijk altijd een tegenslag als iets mislukt. Je investeert erin en hoopt dat het goedkomt. 

Maar daar leer je ook mee omgaan. Maar natuurlijk moet je risico’s nemen, want wie niet 

waagt wie niet wint. (R21) 

Ondernemers leren over het ecosysteem en ondernemersnetwerken 

 Er zijn verschillende manieren om ondernemersnetwerken te onderhouden, bijvoorbeeld 

via sociale media kanalen als LinkedIn, Facebook, E-mail en de politiek. Daarnaast is het bellen 



65 
 

en  persoonlijk contact ook van belang om in contact te blijven met het netwerk. Onderstaande 

quote van respondent 24 beschrijft het belang hiervan: 

 Pak die telefoon begin te praten met die mensen. Kletsen, kletsen, praten, praten. Je snuift 

 zoveel op je leert zoveel door met mensen te praten. En voorzichtig kleine dingetjes 

 proberen. . . . Begin altijd klein en doe kleine stapjes en ga vooral naar buiten praat veel 

 met mensen niet bang zijn. En wat ook heel belangrijk is . . . ja maar het is niet stelen 

 maar goed letten wat doet een ander en wat werkt wel en wat niet. En een eigen visie 

 ontwikkelen. (R24) 

 

 Lidmaatschap bij een ondernemersnetwerk is ook een manier om het netwerk te 

onderhouden om van elkaar te leren. Onderstaande quote van respondent 11 beschrijft dit: 

 Nou ik ben lid van Entrepreneurs Organization daar ben ik al 15 jaar lid van. Dat is een 

 netwerk van ondernemers wereldwijd zitten er zitten 13.500 in. Voorwaarde is dat je 

 minimaal 10 man personeel moet hebben en dan moet je een omzet om bij te kunnen. Wij 

 overleggen een keer per maand met elkaar over het ondernemerschap, waar we tegenaan 

 lopen. Kunnen we gaan klagen met zijn allen over het personeel en belastingen, maar daar 

 leren we ook heel veel van. (R11) 

 

 Het maximaliseren van de relatie met partijen uit het ecosysteem zoals de bank is ook een 

belangrijk onderdeel van ondernemerschap. Omdat de bank visie en inzichten hebben die 

ondersteunend kunnen zijn voor het bedrijf. Het onderhouden van ondernemersnetwerken wordt 

opvallend door respondent 3 als niet makkelijk ervaren en bij respondent 13 juist wel: 
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 “Het onderhouden van ondernemersnetwerken was niet makkelijk omdat wij te weinig 

 skills hadden.” (R3) 

 Het is heel makkelijk om je netwerk te onderhouden met de mensen die je kent, maar voor 

 mensen die je nog niet kent moet je wat meer moeite doen. Ook met mensen waar je niks 

 aan hebt moet je netwerken. Dat is belangrijk voor als je ooit ook eens wat anders wil 

 doen. Anders beperk je je wereld zo. (R13) 

 Naast het onderhouden van ondernemersnetwerken, leren de respondenten ook. Tijdens het 

ondernemerschap leer je andere ondernemers kennen, waarbij je informatie mee deelt en van hen 

kan leren. Respondenten geven ook aan dat het sluiten van partnerschappen met andere relevante 

ondernemers verstandig is wanneer je bepaalde expertise of middelen nodig hebt. Onderstaande 

quotes beschrijven dit: 

 “Ik denk dat grotere projecten beter gaan als je ze samen met andere zelfstandige doet.” 

 (R5)  

 . . . Maar ga naar de expert, ga niet naar iemand die ook aan het aanmodderen is en die 

 zelf ook niet heel goed weet hoe die zijn business moet runnen, want daar ga je niks van 

 leren. Je moet  juist de mensen die al heel succesvol zijn, daar moet je kijken van; wat kan 

 ik van jou leren en hoe kan ik dat kopiëren naar iets wat werkt in mijn eigen bedrijf. 

 Het hoeft niet altijd geld te kosten, je kunt ook gewoon tijd voor tijd met iemand ruilen.

 (R12) 

 Je leert altijd. Maar niet alleen van ondernemers, maar je leert. Maar het is ook 

 afhankelijk van hoe je je opstelt. Ik heb heel goed contact gehad met bijna alle ondernemers 

 in de straat waar wij zaten. En wisselt dingen uit, belevenis, je stelt vragen. Maar dat is 
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 dan toch vaak wat algemener, meer van hoe zou jij dit doen met zo’n probleem. Maar nooit 

 over je eigen concept. Je moet nooit met je concurrent overleggen of zij jouw formule goed 

 vinden. Maar je kan natuurlijk wel leren. Je leert van de omgang met klanten, met de 

 locatie, omgang met de gemeente, omgang met de politie. (R25) 

4.4 Het faalproces van ondernemers 

 Vier van de 34 respondenten hebben een productgroep/bedrijfsonderdeel afgestoten. Een 

voorbeeld hiervan is het afstoten van een onderdeel van het bedrijf omdat de respondenten 

meerdere zaken hebben. Een andere voorbeeld die aan orde komt is een onderdeel van het bedrijf 

weggeven aan een partner om uiteindelijk alleen door te gaan zonder personeel. Onderstaande 

quotes van respondent 3 en 22 verklaren dit: 

 . . . Maar een aantal dingen zijn natuurlijk wel essentieel anders omdat het allemaal 

 online gaat gebeuren. Ik ga dus niet meer bij mensen aan een tafel zitten om mijn werk te 

 doen. Het gaat allemaal online. Dus het is echt anders. En het is op dat opzicht heb ik weer 

 een hele hoop te leren. (R3) 

 Om het eigenlijk te laten gaan. Omdat er . . .  of een andere draai aan te geven, laat het zo 

 zeggen. Want ik ben eigenlijk van het steigerbouwbedrijf, de BV is eigenlijk failliet 

 gegaan. En toen heb ik het roer omgegooid en ben ik naar werving en selectie gegaan. 

 (R22) 

 18 van de 34 respondenten hebben hun bedrijf beëindigd of faillissement aangevraagd of 

lijden aan financiële verliezen waardoor het bedrijf niet levensvatbaar is. 
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 “Maar eigenlijk heb ik een faillissement aangevraagd omdat we zagen van, we kunnen niet 

 verder meer. Daar word ik niet alleen de dupe van, maar ook de werknemers natuurlijk.” 

 (R16) 

 Respondent 14, heeft ervoor gekozen om het bedrijf niet failliet te laten verklaren op papier 

zodat hij of zij de schuldeisers kon afbetalen.  

 Ik heb het niet failliet laten gaan, maar we waren wel failliet. Ik heb ervoor gekozen om 

 het niet failliet te laten gaan, zodat ik mijn verantwoordelijkheden nam in de afbetaling van 

 de schuldeisers. Daar zaten best wat kleine bedrijven tussen, die hebben we keurig 

 afbetaald. De grote jongens zoals de banken en verzekeringen, die  moesten veel langer 

 wachten. (R14) 

 

 Net als respondent 14, heeft respondent 29 ook het bedrijf niet failliet laten verklaren, maar 

gewoon beëindigd om alle openstaande rekeningen te betalen. 

 Omdat ik, nou ja ik heb me ook niet echt failliet laten verklaren, ik heb uiteindelijk het 

 bedrijf gewoon beëindigd, dus ik heb op een gegeven moment wel de activiteiten stopgezet, 

 alle vaste kosten eruit gedaan en toen ben ik denk ik nog wel een half jaar, driekwart jaar 

 bezig geweest om alle openstaande rekeningen te betalen. (R29) 

 

 Respondent 5 had tijdelijk ervoor gekozen om te stoppen met het bedrijf vanwege ernstige 

gezondheidsproblemen van de hoogbejaarde ouders.  

 “Eigenlijk had ik door moeten gaan ondanks wat er met mijn ouders was gebeurd. Maar 

 daar heb ik zeker geen spijt van. Zij hadden het nodig. Dat was het belangrijkste. Nooit 

 spijt gehad om er even tijdelijk uit te gaan.” (R5) 
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 Onderstaande quote van respondent 25 beschrijft ook het beëindigen van het bedrijf door 

persoonlijke veranderingen vanwege ernstige gezondheidsproblemen van een familielid. 

 Ja, het was ons ding en ik zag er geen mogelijkheid in om met het bedrijf door te gaan 

 zonder  mijn partner. Nee, ik heb het geprobeerd, ik denk een kleine 9 maanden. Maar nee. 

 Het ging allemaal prima, maar ik miste gewoon iets. Het was het hart en de ziel die 

 ik miste. (R25) 

 

 De respondenten kunnen het bedrijf ook beëindiging door pensionering “Ik ben natuurlijk 

bijna 60 ik wil dit niet blijven doen” (24). Een andere voorbeeld is leeftijdsdiscriminatie waardoor 

er nauwelijks opdrachten binnenkomen en men vaak wordt afgewezen. Dit heeft ervoor gezorgd 

dat respondent 5 na de tijdelijke break vanwege de zorg voor de ouders, het bedrijf heeft beëindigd.  

Inmiddels ben ik 63, en ben je rond de 60. Dan wordt er verschrikkelijk gediscrimineerd 

op leeftijd. Ik heb nog contact gehad met een ex-directeur van Zilveren Kruis. Die ik goed 

kende, voor mij geldt hetzelfde zei hij. Ik krijg nauwelijks opdrachten, puur op leeftijd. 

Afwijzingen op leuter, ze vallen dan over een woordje. (R5) 

 

 16 van de 34 respondenten hebben een doorstart gemaakt. Op de vraag ‘waarom heeft u 

toch gekozen voor een doorstart?’ beantwoordt respondent 34: 

 “Ja er waren genoeg kansen . . . en ik wist gewoon dat ik hier een leuk bedrijf van kon 

 maken. Dat wist ik gewoon. Daar was ik gewoon echt van overtuigd.” (R34) 

 

 De respondenten die een doorstart maakten, deden dat of in de eigen branche of in een 

nieuwe branche. Een voorbeeld van een nieuw bedrijf in de eigen branche, is het opzetten van 
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hetzelfde administratieve proces als de vorige bedrijf maar dan voor een hele specialistische groep. 

Onderstaande quote van respondent 13 beschrijft een andere voorbeeld hiervan: 

 Een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan, heb ik in Amsterdam weer een 

 productiebedrijf opgericht. De gemeente Amsterdam wilde graag met me verder. Met mijn 

 productiebedrijf daar zette ik in 2014 meer mensen aan het werk dan het gemiddelde 

 uitzendbureau. Ik begon ook nog eens mensen te detacheren. Op het moment dat de 

 werkgever zei; ik durf hem niet in dienst te nemen, zei ik; dan neem ik hem in dienst en 

 mag jij hem lenen zo lang je hem nodig hebt. Dus al met al een geheel gezond bedrijf.

 (R13) 

 

  Daarnaast kiezen sommige respondenten ook om een nieuw branche te betreden, omdat ze 

daar meer kansen zien en om zo een terugkeer naar ondernemerschap te maken. Onderstaande 

quote van respondent 4 verklaart dit: 

 “De toekomst ziet er rooskleurig uit. Ik ben in een compleet andere branche gaan 

 ondernemen. Totaal iets anders dan bloemen natuurlijk en dat ziet er rooskleurig uit.” (R4) 

Oorzaken van falen 

 De oorzaken van falen zijn door de respondenten gerelateerd aan interne en externe 

factoren. Interne factoren worden door de respondenten beschreven als het verlies van een 

partnerschap door persoonlijke omstandigheden zoals het veranderen van baan.  

Dat was het begin van het einde van het bedrijf. Want mijn collega met wie ik het bedrijfje 

startte die veranderde van baan. Dus die ging ergens anders werken. Ging daar ook meer 
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uren werken dan ze deed toen we nog directe collega's waren. Toen ging het met de 

acquisitie natuurlijk helemaal niet meer. En toen is het doodgebloed. (R3) 

 

 Interne factoren worden ook door de respondenten beschreven als niet tijdig ontvangsten 

van debiteuren. Een andere voorbeeld is het niet tijdig regelen van de ziektekostenverzekering, die 

ervoor heeft gezorgd dat de ondernemer zes maanden uit eigen zak de werknemer moest betalen.  

 “Toen dacht ik, nou ja hoe lang kan zijn in godsnaam ziek zijn dus ik had dan niet 

 ziekgemeld. Maar die bleek zes maanden ziek te zijn. Maar achteraf, ziekmelden kon niet 

 met mijn ziektekostenverzekering.” (R12) 

 

 Daarnaast worden interne factoren ook als een interne beperking ervaren, door zich als 

ondernemer niet te verdiepen in het ondernemerschap zelf. Onderstaande quote van respondent 14 

verklaart dit: 

 “Voor ondernemerschap is organisatie natuurlijk heel belangrijk, en dat is dan ook meteen 

 waar het in is misgegaan. Het was vast beter gegaan als ik me er meer in had verdiept.” 

 (R14) 

 

 Externe factoren wordt bijvoorbeeld beschreven als de overheid met een heel onduidelijk 

beleid komt over de herstructurering van een binnenstad. Die alle verkeersstromen veranderen 

door sluiting van bepaalde straten, dat veel impact heeft gehad op binnenstad ondernemers. Een 

andere voorbeeld is een business concept dat te vernieuwend is voor de bestaande markt. Dit kan 

ook zorgen voor moeilijkheden. Onderstaande quote van respondent 4 verklaart dit: 
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Nou, dat was zo vernieuwend dat het uiteindelijk mijn faillissement heeft gekost. Ik had 

samen met een compagnon een volledig nieuw systeem van bloementransport verzonnen. 

Bloemen worden altijd met een vliegtuig naar Nederland gevlogen vanuit andere landen, 

maar ik heb toen verzonnen in 2006 om bloemen in zeecontainers naar ons land te krijgen. 

Daarbij moesten de bloemen drie weken in een container zaten. Dat was een volledig 

nieuwe ontwikkeling, daar was ik als eerste bij. Helaas had de markt nog geen vertrouwen 

in het systeem, en daarom viel de verkoop van de bloemen tegen. (R4) 

 

 Een andere externe factor is de bijvoorbeeld de eurocrisis in 2010 en de bankencrisis in 

2008. Onderstaande quote van respondent 18 laat dit zien: 

Op een gegeven moment kregen we een recessie. In 2008 is er een bankencrisis ontstaan, 

zoals iedereen weet heeft de bevolking de banken overeind moeten houden met geld van 

de overheid. En wat is dan altijd als eerste het slachtoffer: onderwijs en zorg. De zorg 

heeft de crisis opgevangen. Dat hebben wij in de detachering gevoeld. In diezelfde tijd 

omdat de overheid zei; wij gaan geen noodlijdende ziekenhuizen meer redden, daardoor 

is er een ziekenhuis failliet gegaan en dat hebben wij direct ervaren, dan moet je mensen 

gaan ontslaan en dat heb ik wel als heel moeilijk ervaren. Dus mensen vertellen dat ze wat 

anders kunnen gaan doen en vertellen dat er geen plaats meer voor hen is in je bedrijf heb 

ik wel als een heel zware tijd ervaren. (R18) 

Gevolgen van falen 

 Op persoonlijk niveau heeft falen een heel groot impact op het leven van de meeste 

respondenten. In die periode was respondent 20 depressief geweest voor de duur van bijna twee 
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jaar. “Je houdt heel weinig mensen over.” (R20) Onderstaande quotes van respondent 30, 28 en 4 

beschrijven hun ervaringen: 

Ik denk dat je zelf op het moment dat dat gebeurt het best wel een impact heeft op je leven 

en uhm dat je op een gegeven moment geen oog meer hebt voor je omgeving en eigenlijk 

niet echt meer vanuit een normaal te beredeneren vermogen ziet hoe je uhm omgeving 

erop reageert. (R30) 

Nou ik was wel helemaal ingestort, uhm ik heb gewoon bijna een half jaar geslapen omdat 

ik zo moe was en dat realiseerde ik me eigenlijk al werkende niet, maar dat had zoveel 

van me gevraagd eigenlijk achteraf uh dat ik eigenlijk een half jaar alleen maar kon slapen 

en helemaal fysiek uitgeput was. En langzamerhand ging dat wel steeds beter en ik wist 

niet meer wat ik wou, dat was voor mij vooral een heel groot ding. (R28) 

. . . Als je elke dag geld aan het verliezen bent dan drukt het wel de stemming thuis. . . . 

Na een jaar of vijf, zes was ik geestelijk pas weer klaar voor een nieuw avontuur. Daarvoor 

niet, daarvoor was het overleven. Zorgen dat je iedere maand een beetje geld verdiend om 

er bovenop te komen. Dan durf je ook geen risico te nemen, als je niks hebt. Dan ga je op 

een gegeven moment weer hard werken en dan zie je weer kansen. Dat kost altijd weer 

een beetje geld, als je kansen ziet. Dus dan moet je weer wat hebben. (R4) 

 

 Op zakelijk niveau heeft falen ook een heel groot impact gehad op de meeste respondenten. 

Onderstaande quotes van respondent 8 en 16 beschrijven dit: 

Nou je bent even heel boos en teleurgesteld en boos omdat die rekeningen niet betaald 

worden. En dat heb ik ook wel laten weten, ik hoorde daarna nog allerlei verhalen. Dat 
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deze organisaties zich gewoon te rijk had gerekend. En het geld naar zichzelf toe had 

uitbesteed, daardoor niet, hun klanten uit kon betalen. Daar was ik heel boos over. (R8) 

De laatste twee jaar hebben we zelfs geen kerstpakket meer kunnen geven. Het personeel 

gaat zich ook een beetje omdraaien. Die zeggen ook: we krijgen niks meer, we werken 

ons kapot, we werken alleen maar over, er kwamen weer veel zieken. (R16) 

 

 Sommige respondenten zijn in loondienst gaan werken na het falen. Onderstaande quote 

van respondent 18 verklaart dit: 

“Het was op de korte termijn dat er natuurlijk geen inkomen was, dus ik moest weer in 

loondienst. Een van de grond redenen om een eigen bedrijf te beginnen moest ik opgeven. 

Dat heeft me veel moeite gekost.” (R18) 

 

 Respondent 12 geeft aan dat zonder het falen had hij of zij niet gedacht om iets anders te 

doen, dit heeft een nieuw netwerk en vaardigheden opgeleverd.  

 Het is een hoogtepunt en een dieptepunt maar mijn faillissement is dus eigenlijk allebei. 

 Want zonder het faillissement had ik niet gestaan waar ik nu was, door het faillissement 

 ben ik eigenlijk gaan werken bij Kevin Murphy. Dat is een luxe haircare brand. En daar 

 ben ik eigenlijk vijf jaar directeur geweest en ik ben het gezicht van het merk geweest. En 

 dat heeft me een enorm netwerk opgeleverd, onwijs veel nieuwe skills. (R12) 

 

 Sommige respondenten ervaren het falen niet zo erg als de anderen, het wordt zelfs als een 

opluchting ervaren, alsof er een zware last van de schouders is gevallen, waar er uiteindelijk een 

einde kwam aan de ellende. Onderstaande quotes van respondent 3 en 14 laten dit zien: 
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We hebben geen risico gelopen. We hadden allebei wel iets geïnvesteerd maar niet zoveel. 

Maar dat hebben we wel terugverdiend. . . . Toen was er ook een soort opluchting omdat 

je dan een soort van knoop hebt doorgehakt en dan maak je je daar niet zo druk meer om. 

Nou denk laat maar even. Dus er was ook berusting. En dat is ook goed. (R3) 

Gek genoeg, louterend, viel er letterlijk een last van mijn schouders. Aan de ene kant is 

het natuurlijk naar dat een avontuur fout loopt. De hel waar je in zit komt een einde aan. 

Er komt licht aan het eind van de tunnel. Ik had rust. Ik zat met mijn boterhammetje in de 

havens van Rotterdam een beetje te mediteren. Ik durfde de post niet meer open te maken 

daarvoor. (R14) 

 

 Daarnaast hebben respondenten het negatieve omgedraaid naar het positieve en dat als je 

als ondernemer iets wilt bereiken het niet altijd makkelijk is. Onderstaande quotes laten dit zien: 

“Hetgeen waar ik het meest trots op ben is de positieve gedachtegang die we altijd 

gehouden hebben. Dat uit zich in het omdraaien van het negatieve naar het positieve.” 

(R21)  

  “Op persoonlijk gebied heeft het mij eigenlijk, uhm, laten zien dat als je iets wil bereiken, 

 je soms door allerlei hobbels heen moet.” (R33) 

Normatieve verwachtingen en stigma 

 De meeste respondenten hebben een vorm van uitsluiting ervaren vanuit hun omgeving 

tijdens het falen. Onderstaande quotes van respondent 20, 29 en 32 beschrijven dit: 
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 “. . . Waar ik het meeste last van heb gehad, is dat je in Nederland wordt behandeld als 

 crimineel als je failliet gaat. Zo werd ik in elk geval behandeld door de curator. Ten 

 onrechte, zoals de rechter later aangaf.” (R20) 

 Nou ja, je hebt wel het idee dat de hele wereld naar je kijkt denk ik, maar je leert er vooral 

 van. Maar er is in Nederland denk nog wel heel veel schaamte voor faillissementen en het 

 stoppen van een bedrijf. Omdat mensen natuurlijk alleen maar liever hun goede verhalen 

 vertellen, hun succesverhalen vertellen, maar ja die succesverhalen die je hoort in 

 Nederland, dat gaat maar om 1 of 2 procent van alle bedrijven. (R29) 

 “Nou misschien niet specifiek tot de onderneming maar een beetje eigenlijk wat in heel 

 Nederland gebeurt. Dat als je succesvol bent dan ben je een klootzak en als je niet  

 succesvol bent dan ben je een sukkel.” (R32) 

 

 Het niet naleven van normatieve verwachtingen stelt de respondenten bloot aan 

stigmatisering en vinden mensen dat het jouw schuld is en willen ze zich niet meer met jou 

associëren. Omdat ze niks meer aan jou kunnen verdienen, aldus respondent 11. 

 “Ja dat geloof ik wel. Mensen die denken dan toch, nee moet ik niet hebben. Hetzelfde als 

 je zegt, ik werk bij de belastingdienst.” (R11) 

 “En die dan onmiddellijk denken dat een schuld. Een schuld dat zit ook in het woord: 

 schuld dat het jouw schuld is.” (R10)  

 

 Sommige respondenten ondervonden ook enige vorm van uitsluiting onder het personeel. 

Onderstaande quote van respondent 11 verklaart dit: 
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 Nou dat dat vond ik wel frappant, zakelijk is het personeel. Ik heb een nieuw spreekwoord 

 geleerd; loyalty is one paycheck long. Op het moment dat je niet meer betaalt dan 

 verandert het gedrag van personeel overnacht. Want je bent je machtsbasis kwijt. Je betaalt 

 hun salaris niet meer. Ik had mensen die voor die tijd elke week mij op kantoor kwamen 

 en zeiden van; wat ben je toch een fantastische ondernemer en zo blij dat je hier werkt.

 En toen het failliet was toen zei hij; ik geef jou geen hand meer klootzak. (R11) 

 

 Naast het personeel ondervonden sommige respondenten ook een vorm van persoonlijke 

uitsluiting. Onderstaande quotes van respondent 17 en 18 beschrijven dit: 

 Nou, onbewust kwam ik er wel achter wie voor mij dierbaar zijn en wie niet. Ik zag een 

 bepaald groepje mensen ineens naar voren komen die mij probeerde te helpen maar ook 

 een behoorlijk grote groep die mij praktisch liet vallen. Ik heb nooit om hulp gevraagd 

 hoor, maar dit viel wel op ja. (R17) 

 “Met vrienden. Daar werden we door verstoten. Als je zoiets meemaakt, moet je jezelf echt 

 afvragen met wie je wat deelt en of je het kan oplossen.” (R18) 

 

 Afkeuring wordt door sommige respondenten ervaren als een motivator, om het negatieve 

om te zetten in iets positief. Je moet door een bepaalde trots en angst heen gaan en met afwijzing 

om kunnen gaan, aldus respondent 2. Onderstaande quotes van respondent 33 en 2 verklaren dit: 

In het algemeen dat je het überhaupt van de grond hebt gekregen maar waar ik wel het 

meeste van ben is durven hulp vragen. Heel vaak zie je dat mensen te trots zijn om hulp 

te vragen of te angstig want het gaat toch niet lukken. Je moet over een bepaalde trots en 

angst heen en om kunnen gaan met afgewezen kunnen worden. Er gaat uiteindelijk wel 
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een deur voor je open … De haters, om zo maar te zeggen, stonden wel graag klaar om in 

contact te komen. Dus niet willen weten wanneer je bent begonnen, maar wel wanneer je 

bent gestopt. Over het algemeen merk je toch wel dat mensen om je heen er van uit gaan 

dat als iets je niet is gelukt, dat je toch een gevoel van schaamte hebt. Die benaderen je 

dan zo, maar eigenlijk had ik juist zoiets van; ik heb wat geprobeerd en het is niet gelukt. 

Tof dat ik het heb geprobeerd en ik neem het mee. Het is een positieve ervaring. (R2) 

 . . . Je ziet dat de mensen niet meer zo betrokken zijn als dat ze eerst waren. Ik had toen 

 wel het gevoel dat mensen het niet meer zagen zitten. . . . Ja zeker, dat voelde als een 

 afkeuring. De vraag is wat doe je met een afkeuring. Je moet daar wat aan doen. 

 Afkeuringen zijn negatief, maar ze kunnen ook positief zijn. (R33)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Hoofdstuk 5 Discussie en Conclusie 

 In dit hoofdstuk wordt op basis van de resultaten een antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag. Vervolgens wordt de conclusie vanuit een bredere wetenschappelijke 

perspectief beschreven. Ten slotte wordt beschreven wat de toepassingen voor de praktijk en 

wetenschap betekenen en worden beperkingen van dit onderzoek en suggesties voor 

vervolgonderzoek benoemd.  

5.1 Discussie 

 In dit onderdeel dient het concept ondernemerschap als context om de deelvragen te 

beantwoorden.  

Ondernemerschap als context  

 Sociale netwerken beïnvloeden het ondernemingsproces en resultaten (Hoang & Antoncic, 

2003). Ondernemerschap wordt opvallend door alle respondenten geïdentificeerd als het bewust 

benutten van kansen zoals Barot (2015) stelde, waaronder het mobiliseren van middelen en de 

oprichting en het uitbouwen van een bedrijf. Net als de definitie van ondernemerschap die in dit 

onderzoek wordt gehanteerd, streven de respondenten kansen na ongeacht de reeks beschikbare 

middelen (Wakkee, 2017). Deze studie voegt eraan toe dat het hebben van specifieke competenties 

en vaardigheden niet als een belangrijk factor wordt beschouwd voor de respondenten. Maar wel 

openstaan voor leren, nieuwe perspectieven en inzichten, nieuwe competenties en vaardigheden 

ontwikkelen die als hulpmiddel dienen bij het opzetten en beheren van een bedrijf (Diandra & 

Azmy, 2020; Soetanto, 2017; Korsgaard & Anderson, 2011). Dit is in overeenstemming met wat 

Zimmer (1986) stelde, dat de vorming van nieuwe bedrijven geconceptualiseerd kan worden als 

een functie van kansen structuren en gemotiveerde ondernemers. De bevindingen van dit 
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onderzoek laten zien dat de ondernemers ingebed zijn in een sociale netwerk dat een cruciale rol 

speelt bij ondernemerschap. En dat ondernemers toegang nodig hebben tot middelen, zodat ze 

kunnen profiteren van waargenomen kansen. 

5.2 Het sociale netwerk van ondernemers 

 In dit onderdeel wordt een antwoord gegeven op de eerste deelvraag, namelijk hoe wordt 

het sociale netwerk van ondernemers ten tijde van falen ingezet? 

 Onderzoek naar sociale netwerken is een belangrijk onderzoeksgebied, bestaande literatuur 

en dit onderzoek bevestigen de belangrijke en gevarieerde rol die netwerken spelen bij het 

beïnvloeden van ondernemingsprocessen en resultaten. Daarnaast is het vermogen om effectief te 

netwerken een belangrijke factor bij het faciliteren van ondernemingsactiviteiten en het 

ondersteunen van bedrijfsontwikkeling (Zimmer, 1986; Hoang & Antoncic, 2003; Jack, 2005). De 

onderzoeksresultaten verklaren dat respondenten met een breed en divers sociaal netwerk die veel 

steun krijgen, succesvoller zijn (Brüderl & Preisendörfer, 1998). Dit onderzoek voegt eraan toe 

dat deze ondernemers na een mislukking eerder terugkeren naar het ondernemerschap. Omdat ze  

toegang hebben tot middelen en informatie om het bedrijf uit te bouwen. Waarbij het delen van 

ervaringen, het helpen meedenken in moeilijke perioden, een zetje in de goede richting erbij horen. 

Maar in dit onderzoek is er ook een groep respondenten met een breed en divers sociaal netwerk 

die geen steun heeft gekregen van het netwerk. Het belangrijkste reden die in dit onderzoek naar 

voren komt, is dat deze ondernemers hun netwerk niet hebben geactiveerd en gebruikt tijdens 

moeilijkheden. In dit geval was het netwerk latent. Het is opmerkelijk dat sommigen  erin slaagden 

om op eigen kracht te herstellen en sommigen die hierin niet slaagden. Hierdoor reflecteren deze 

respondenten achteraf dat ze bij zwaar weer hun netwerk daadwerkelijk moesten activeren en op 

cruciale momenten de juiste verbindingen moesten leggen. 
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 In dit onderzoek zijn er dus aanwijzingen van netwerkondersteuning die het succes van 

bedrijven verbetert zoals beschreven door Granovetter (1983). Drie mechanismen van de theorie 

van Brüderl en Preisendörfer (1998) verklaren dit; ten eerste zijn sociale relaties en sociale 

contacten belangrijke kanalen om toegang te krijgen tot informatie. Dit wordt door de 

respondenten geïdentificeerd als verbindingen en sociale relaties met mensen in het netwerk, het 

netwerk als hulpmiddel bij moeilijkheden en toegang tot nuttige, betrouwbare en relevante 

informatie. De bevindingen van dit onderzoek ondersteunen de gedachte van Maritz (2010), dat 

sociale interactie de productiviteit verbetert door te helpen bij het detecteren en identificeren van 

niet alleen bedreigingen, maar ook kansen. Dit onderzoek voegt eraan toe dat bedreigingen door 

de respondenten worden uitgelegd als het tijdig signaleren van tegenslagen en het vastleggen en 

herkennen van mogelijke tegenslagen. Daarnaast worden kansen door de respondenten uitgelegd 

als terugkeer naar ondernemerschap. Om ondanks alle tegenslagen  succesvol terug te kunnen 

keren naar het ondernemerschap. Hier zien respondenten vertrouwen, eerlijkheid, grenzen en 

voorwaarden als een belangrijk determinant en basis van sociale interactie gezien. Ten tweede 

bieden netwerkcontacten toegang tot klanten en leveranciers. De onderzoeksresultaten laten zien 

dat het vinden van voldoende klanten bepalend is voor het succes van een nieuw bedrijf. Waarbij 

een divers netwerk behulpzaam kan zijn, want vrienden en kennissen kunnen informatie 

verspreiden over het bedrijf via hun eigen netwerk. Opvallend is dat sommige respondenten 

achteraf reflecteren dat dit een van hun grootste valkuilen was. Ten derde kunnen 

netwerkcontacten kansen bieden om de financiële basis van het bedrijf te vergroten. De 

bevindingen van dit onderzoek hebben aangetoond dat financiële hulp van het sociale netwerk erg 

belangrijk is geweest. Het kwam meestal uit directe en secundaire verbindingen en is opvallend 
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niet perse gebonden aan vertrouwen en wederkerigheid, maar uit liefdadigheid en het willen dat 

anderen vooruitgang boeken in hun bedrijf  (Granovetter, 1983; Brüderl & Preisendörfer, 1998).   

Uitkomsten en beperkingen van het sociale netwerk 

 Bestaande literatuur en dit onderzoek bevestigen dat ondernemers ingebed zijn in een 

sociale context, gefaciliteerd of beperkt worden door de sociale posities van mensen (Kim & 

Aldrich, 2005; Zimmer, 1986). De onderzoeksresultaten laten zien dat sociale netwerken sociaal 

kapitaal opleveren, en dit biedt  ondernemers kansen en potentiële middelen (Twum, 2021). De 

onderzoeksresultaten tonen aan dat het sociale netwerk, met name sociaal kapitaal een waardevol 

bezit is, waarvan de waarde voortkomt uit toegang tot middelen via de sociale relaties van een 

individu (Coleman, 1990; Granovetter, 1985; Putnam, 2000). De rol van het sociale netwerk wordt 

door de respondenten als gigantisch ervaren. Daarnaast geven de respondenten aan dat ze meer 

kunnen bereiken dan wanneer ze alleen handelen. Opvallend is dat sommige respondenten alleen 

willen en hebben moeten handelen zonder hulp van het sociale netwerk. Voor sommige 

respondenten was alleen handelen een keuze, en sommigen werden in deze richting gedwongen 

vanwege een gebrek aan steun en middelen van het sociale netwerk. Dit onderzoek sluit aan bij de 

theorie van Anderson en Jack (2002), zij stellen dat sociaal kapitaal een conceptuele puzzel vormt, 

het is zowel een lijm die de structuur van netwerken vastmaakt als een smeermiddel dat de werking 

van netwerken vergemakkelijkt. Dit werd door de respondenten verklaard als de kracht en 

stabiliteit van het sociale netwerk. Op deze manier kunnen mogelijke verbindingen worden gelegd 

met andere sociale systemen. 

 Granovetter (1983) en Burt (2002, 2003) stelden dat een netwerk uit zowel sterke als 

zwakke banden zou moeten bestaan omdat de aard van deze banden, de werking en structuur van 

netwerken beïnvloeden. De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat het sociale netwerk van 
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ondernemers zowel uit sterke en zwakke banden ontstaat. Sterke en zwakke banden worden door 

de respondenten beschreven als mensen in het sociale netwerk met wie ze hun succes- en 

faalverhalen kunnen delen. Sterke banden worden door de respondenten beschreven als 

levenspartners, familieleden, vrienden en zakelijke partners. Daarnaast worden zwakke banden 

beschreven als kennissen, buren, klanten,  ondernemersverenigingen en de zakelijke 

dienstverlening zoals accountants, juristen, boekhouders en banken. Bovendien voegt Granovetter 

(1983) eraan toe dat sterke banden in vergelijking met zwakke banden, bestaan uit frequente 

interacties van minstens twee keer per week. Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat ze 

wekelijks contact hebben met hun sterke en zwakke banden. Bij zwakke banden is dit via sociale 

media kanalen, ondernemingsborrels en per email, bij sterke banden is dat vooral persoonlijk 

contact en bellen.  

 Terwijl de sterke en zwakke banden hypothese een gevestigd paradigma is geworden, 

ontstaan in deze studie vragen over de toepasbaarheid en werkelijke waarde en betekenis van elke 

band. Desalniettemin lijkt in dit onderzoek de effectiviteit van het netwerk af te hangen van de 

aanwezigheid van zowel sterke als zwakke banden (Jack, 2005). Voor ondernemers in problemen 

zijn dus zowel sterke en zwakke banden relevant. Sterke banden, zo blijkt uit de verhalen van de 

respondenten leveren emotionele steun, expertise, kennis en innovatieve ideeën. Zwakke banden 

leveren een veelvoud aan expertise, nieuwe perspectieven en inzichten, verbindingen met andere 

netwerken en faalervaringen waarvan geleerd kan worden. Dit blijkt echter niet voor alle 

ondernemers vanzelfsprekend. Als het gesprek met sterke en zwakke banden niet gevoerd kan 

worden, kan dat tot problemen leiden. Dit had een opvallende resultaat; ten eerste niet in staat zijn 

om het bedrijf met succes uit te bouwen. Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat het niet 

vragen om hulp door bescheidenheid, de belangrijkste reden was om het bedrijf te beëindigen. Ten 
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tweede, uit de verhalen van de respondenten blijkt dat wanneer men in moeilijkheden zit, dit niet 

alleen spanning in de ondernemer teweegbrengt. Maar dat dit ook consequenties heeft op het 

persoonlijke leven van de ondernemer, waardoor ze helemaal geen steun en middelen krijgen van 

hun sterke banden. Ten derde, uitsluiting van het sociale netwerk. Uit de verhalen van de 

respondenten blijkt dat het netwerk niet beschikbaar is wanneer men in de problemen zit omdat 

het netwerk geen verbinding wil maken met iemand in moeilijkheden. Deze uitkomsten zijn in 

overeenstemming met de theorie van Anderson et al. (2007) waarin wordt verklaard dat sociaal 

kapitaal gebaseerd is op sociale interacties, waarbij vertrouwen en onderlinge afhankelijkheden en 

netwerken dergelijke interacties vergemakkelijken. Uit de onderzoeksresultaten kan worden 

geconcludeerd dat deze ondernemers geen sociaal kapitaal ontvingen van hun sterke en zwakke 

banden wanneer ze dat nodig hadden. Deze ondernemers hebben hun sociale netwerk geactiveerd, 

maar hebben er geen gebruik van kunnen maken omdat het netwerk niet meewerkte, dit komt 

opvallend ook van hun sterke banden. En sommige ondernemers activeerden en gebruikten hun 

sociale netwerk niet tijdens moeilijkheden omdat ze kennis ontbraken, te bescheiden waren en niet 

bewust waren van de kracht van hun netwerk. 

 De onderzoeksresultaten bevestigen dat nauwe, sterke banden de keuzes van de 

ondernemer ondersteunen, rechtvaardigen en helpen bij het oplossen van problemen. Dus in veel 

opzichten zijn de resultaten van sterke banden beter te verdedigen en lijken erop te wijzen dat 

ondernemers er baat hebben bij toegang tot middelen (Hoang & Antoncic, 2003). Desalniettemin 

benadrukt de literatuur, ondanks empirische bevindingen dat zwakke banden effectiever zijn voor 

ondernemerschap. Er wordt beweerd dat een ondernemer die ingebed is in een breed en divers 

netwerk meer hulp en middelen ontvangt dan een ondernemer die ingebed is in een beperkt 

netwerk of die geen basismiddelen heeft (Brüderl & Preisendörfer, 1998; Jack, 2005). In dit 



85 
 

onderzoek zijn zwakke banden niet effectiever dan sterke banden. De onderzoeksresultaten 

ondersteunen eigenlijk de theorieën van Granovetter (1983) en Burt (2002, 2003) dat het ideaal 

ondernemersnetwerk zowel zwakke als sterke banden moet bevatten.   

 De onderzoeksresultaten onderstrepen de complexe aard van sociale netwerken. Het lijkt 

erop dat de aard van netwerken gaat over de verbindingen en banden die de basis vormen van het 

netwerk. Deze geven het netwerk betekenis maar hebben ook invloed op hoe en onder welke 

omstandigheden een ondernemer het netwerk gebruikt. Deze schakels zijn verbonden door 

vertrouwen en wederkerigheid die tot uitwisseling leiden. De patronen in de onderzoeksresultaten  

suggereren dat een netwerk pas geactiveerd wordt wanneer ondernemers dat belangrijk vinden en 

bewust zijn van de kracht van hun sociale netwerk. Zoals Granovetter (1983) aangeeft, kan een 

ondernemer zakelijke voordelen halen uit het sociale netwerk, vooral in moeilijke perioden.  In de 

onderzoeksbevindingen kwam wederzijds belang sterk naar voren, door sociale interactie met 

relevante anderen met dezelfde ervaringen, ambities of door een liefde voor elkaar. Daarom 

ondersteunen de resultaten van deze studie de gedachte van Jack (2005), dat het onderhouden van 

contact met het sociale netwerk geen noodzakelijke voorwaarde is om te netwerken. Banden 

kunnen sterk genoeg zijn om met onregelmatig contact om te gaan. Dit kan een probleem 

veroorzaken bij het bepalen van de sterkte van de band bij Granovetter ’s (1983) definitie. 

5.3 Het leerproces van ondernemers 

 In dit onderdeel wordt een antwoord gegeven op de tweede deelvraag, namelijk wat hebben 

ondernemers vanuit het faal- en herstelproces van zichzelf en van hun sociale netwerk geleerd? 

 Bestaande literatuur en deze studie bevestigen dat ondernemers falen moeten aanvaarden 

als een inherent ondernemersfenomeen. Terwijl falen een kritieke gebeurtenis is die een reeks 

negatieve effecten kunnen veroorzaken, zoals financiële en psychologische problemen, 
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vertegenwoordigt het ook een kans om te leren (Lattacher & Wdowiak, 2020). De bevindingen 

van dit onderzoek hebben aangetoond dat  leren groei in individuele kennis mogelijk maakt, wat 

een belangrijke rol kan spelen in het succes van de terugkeer naar ondernemerschap. Ondernemers 

mogen mislukkingen ook niet zien als het ultieme einde van hun ondernemers carrière, noch als 

bewijs van ongeschiktheid voor ondernemerschap (Lafuente et al., 2019). De onderzoeksresultaten 

ondersteunen het idee van Shepherd (2003) dat leren van een mislukking niet automatisch gebeurt. 

Ondernemers moeten bewust omgaan met hun negatieve emoties en kritisch kunnen reflecteren 

(Cope, 2011).  Daarnaast ondersteunen de onderzoeksresultaten ook de theorie van Tipu (2020) 

hij stelt dat ondernemers die hun bedrijf beëindigen ervaringskapitaal ontwikkelen die hen in staat 

stelt om nieuwe ondernemingen te creëren en lessen meenemen bij de terugkeer naar 

ondernemerschap. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het vermogen van ondernemers 

om succesvol te herstellen na het falen,  hangt af van hun vermogen om de informatie die ze uit 

ervaring opdoen te verwerken en ervan te leren. Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat 

ervaringskapitaal dat wordt opgebouwd door de ondernemers alertheid verhoogt, ondernemers zijn 

meer bewust; van hun ecosysteem, signalen van falen en de kracht van hun sociale netwerk. Ten 

tweede maakt ervaringskapitaal het mogelijk om specifieke kansen te ontdekken die niet zichtbaar 

zijn voor anderen. Ondernemers plannen en ontwikkelen nieuwe ondernemingsstrategieën. Ten 

derde verbreedt ervaringskapitaal invloedrijke zakelijke contacten, hierdoor wordt het sociale 

netwerk van de ondernemer breder en diverser. Door sociale interactie met relevante anderen om 

doelen en ambities te bespreken. Dit legt een solide basis voor het leren en ontwikkelen van nieuwe 

kennis en vaardigheden.  

 Opvallend is dat de keuzes van de respondenten beïnvloed wordt door hun vorige 

ervaringen in het ondernemerschap. Het onderzoek van Guerrero en Peña-Legazkue (2019) sluit 
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aan bij de bevindingen. Het laat zien dat kansgerichte ondernemers eerder kapitaliseren op 

ervaringskapitaal in vergelijking met door noodzaak gedreven ondernemers die door dwang en 

niet uit vrije keuze ondernemen (Barot, 2015). De onderzoeksresultaten laten zien dat ondernemers 

die ervaringskapitaal ontwikkeld hebben, beter voorbereid zijn op het benutten van 

ondernemerskansen bij terugkeer naar ondernemerschap. Zeker als de bedrijfsprocessen van het 

nieuwe en oude bedrijf inhoudelijk met elkaar in verband staan. In het bijzonder, de industrie, de 

administratieve taken en de dagelijkse activiteiten die verband houden met het beheer van het 

bedrijf. 

 Verschillende theoretici en deze studie benadrukken dat ondernemers voornamelijk leren 

door ´leren door te doen´, met leerprocessen zoals vallen en opstaan, expliciet probleemoplossing 

en ontdekking (Cope, 2005). Want zoals Minniti en Bygrave (2001) stellen dat kennis over ´hoe 

ondernemend te zijn´ alleen mogelijk is door al doende leren of directe observatie. De 

onderzoeksresultaten beweren dat ondernemers leren van zowel positieve als negatieve ervaringen, 

evenals hoe succes en mislukking het leerproces van ondernemers beïnvloeden. In de literatuur 

van Lattacher en Wdowiak (2020) wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van leren, leren 

op hoger niveau en leren op lager niveau. De onderzoeksresultaten  ondersteunen de theorie dat 

kansen en problemen tijdens de ondernemingsprocessen de kracht hebben om leren op een hoger 

niveau te creëren. Leren in dit onderzoek houdt een radicale verandering in en heeft het vermogen 

om de onderliggende aannames en waarden die ondernemers drijven om te handelen, te 

transformeren. Dit zorgt  voor een verschuiving in de mindset van de ondernemer. Daarnaast 

creëert leren op een hoger niveau de capaciteit voor ondernemers om dingen anders te doen, in 

plaats van de doeltreffendheid van bestaande gedragingen en acties te verfijnen (Cope, 2005). 
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Falen toeschrijven aan interne en externe factoren 

 Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat bij het toeschrijven van falen aan  interne 

factoren, de respondenten hun eigen rol bij het falen beseffen, waarbij de ondernemers over 

zichzelf en het beheer van het bedrijf leren door middel van persoonlijke reflectie. Hierdoor 

kunnen ondernemers in hun eigen capaciteiten vertrouwen om het bedrijf effectief uit te bouwen. 

De onderzoeksresultaten laten ook zien dat ondernemers vooral geduld hebben ontwikkelt, hun 

doorzettingsvermogen hebben vergroot en negatieve emoties zoals woede en verdriet niet hebben 

toegewezen aan een ander. Bij het leren over het bedrijf en het beheer, hebben ondernemers vooral 

geleerd taken te delegeren, expertise in te huren, een andere type leiderschapsstijl aan te nemen en 

rekening te houden met mogelijke bedreigingen, zoals beleid, procedures, wet- en regelgeving.  

 Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat ondernemers door middel van sociale 

interactie van hun sociale netwerk leerden, wanneer ze falen aan externe factoren toeschrijven 

(Twum et al., 2021). Ondernemers hebben bijvoorbeeld geleerd relaties te onderhouden met 

relevante anderen en partijen in het ecosysteem. Daarnaast hebben de respondenten 

lidmaatschappen bij ondernemersnetwerken en gaan partnerschappen aan met relevante anderen 

voor bijzondere projecten. De onderzoeksresultaten bevestigen de theorie van Walsh en 

Cunningham (2017), ondernemers hebben het falen toegeschreven aan zowel interne als externe 

factoren en hebben zo geleerd over risicomanagement. Dit blijkt echter niet voor alle ondernemers 

vanzelfsprekend. Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook een groep ondernemers die een gebrek 

aan leervermogen hebben, vanwege negatieve emoties die de aandacht en leervermogen beperken. 

Dit had vooral gevolgen voor het proces van vallen en opstaan en het ontwikkelingen van 

ondernemingskansen (Singh et al., 2007). 
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5.4 Het faalproces van ondernemers  

 In dit onderdeel wordt een antwoord gegeven op de derde deelvraag, namelijk wat zijn de 

oorzaken en gevolgen van falen voor ondernemers? 

 De bestaande literatuur en dit onderzoek bevestigen dat een groot aantal startende bedrijven 

failliet gaat (Tipu, 2020). In dit onderzoek is bijna de helft van alle ondernemingen binnen enkele 

jaar na oprichting mislukt. De redenen van de respondenten om een bedrijf op te zetten verschillen, 

zo ook de effecten van daaropvolgende feedback vanuit het sociale netwerk. Uit de verhalen van 

de respondenten blijkt dat de oorzaken van falen verband houden met zowel interne als externe 

factoren. Interne factoren houden verband met verlies van partnerschappen, onvoldoende 

ondernemerskennis, niet tijdig reageren op signalen, financiële en administratieve wanorde, 

gezondheidsproblemen van familieleden en pensionering. Daarnaast worden externe factoren door 

de respondenten ervaren als plotselinge veranderingen in overheidsbeleid, wet- en regelgeving, 

economische crisis en juridische beperkingen.  

Gevolgen van falen 

 De onderzoeksresultaten duiden dat de ondernemers psychologische aspecten die verder 

dan de emoties die Shepherd (2003) veronderstelt ervaren, namelijk depressie, inzinking, 

uitputting, angst, teleurstelling en een negatieve zelfbeeld. Opvallend is dat een groep 

respondenten falen ervaart als een opluchting, een einde aan de ellende en een zware last van de 

schouders. Deze groep respondenten neemt doorgaans een pauze van zes maanden of langer van 

het werk om zichzelf weer te leren kennen en vooral om te rusten. Meestal keren ze terug naar het 

ondernemerschap of gaan ze in loondienst. Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat nieuwe 

lessen, vaardigheden, ideeën, creativiteit en verbindingen met nieuwe netwerken ook het gevolg 

was van falen. De onderzoeksresultaten laten zien dat bij het nemen van beslissingen na het falen, 
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ondernemers ervoor kiezen om actief te blijven in dezelfde markt of branche. Of beginnen 

ondernemers in nieuwe markten die compleet verschillend zijn. Er is ook een groep respondenten 

die de terugkeer naar het ondernemerschap niet maakt, omdat ze de waarden van de omgeving 

internaliseren dat ondernemingsfalen illegitiem is en beschouwen zichzelf ongeschikt voor 

ondernemerschap (Simmons et al., 2014). Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat ervaring 

met een mislukking een ondernemer kan demotiveren. Maar het kan ook vertrouwen geven en de 

veerkracht van het ondernemerschap vergroten die nodig is om weer deel te nemen in het 

ondernemerschap (Tipu, 2020).  

Stigma  

 In de bestaande literatuur en in dit onderzoek staat dat het niet naleven van normatieve 

verwachtingen ondernemers blootstelt aan stigmatisering en leidt tot economische en sociale 

sancties  (Landier, 2005). Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat sociale sancties in de 

vorm van sociale isolement van de dominante groep sterk naar voren kwamen. Met andere 

woorden, uitsluiting van het sociale netwerk, waardoor de ondernemer geen gebruik kan maken 

van zijn of haar sociaal kapitaal terwijl het cruciaal is in tijden van mislukking. De bevindingen 

van dit onderzoek bevestigen de theorie van  Semadeni et al. (2008) dat ondernemers zich gekwetst 

en beschaamd voelden. Het stigma van falen beïnvloedt ook wie opnieuw kan beginnen met 

ondernemen. De onderzoeksresultaten laten zien dat stigma een stimulans kan zijn om de 

legitimiteit van de falende onderneming uit te dagen en om innovatieve gedrag te vertonen dat 

bijdraagt aan de algehele diversiteit van ondernemingsactiviteiten (Simmons et al., 2014; Tipu, 

2020). De onderzoeksresultaten laten zien dat stigmatisering diepe persoonlijke inzicht genereert, 

waardoor falende ondernemers een mislukte ervaring als een positieve levenservaring kunnen zien 

(Tipu, 2020). Daarnaast kan stigma ook een negatieve invloed hebben op het terugkeer naar 
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ondernemerschap. Uit de verhalen van de respondenten blijkt dat het ineenstorten van sociale 

relaties, het toewijzen van schuld, het verlies van een sociaal en emotionele vangnet en het 

ontbreken van sociaal kapitaal, de bereidheid van ondernemers om een nieuw bedrijf op te zetten 

of risicovolle activiteiten te ontplooien, aantast.  

5.5 Conclusie  

 In deze paragraaf wordt op basis van de beantwoording van de deelvragen, antwoord 

gegeven op de vraag die centraal staat in dit onderzoek; welke lessen kunnen ondernemers trekken 

uit het faal en herstelproces en wat voor rol speelt het sociale netwerk hierbij? 

 Uit dit onderzoek is gebleken dat falen en herstel een onderdeel is van ondernemerschap 

maar tegelijkertijd bezorgt het een negatief gevoel en individuen zijn geprogrammeerd om 

negatieve gevoelens, angst, pijn en schaamte te vermijden. Dit lijkt de ondernemer in moeilijke 

perioden te belemmeren om zijn of haar sociaal kapitaal te gebruiken. Faalverhalen worden veel 

minder verteld dan succesverhalen, terwijl ze waardevol zijn om van te leren. Omdat faalverhalen 

ondernemers vertrouwen in hun eigen capaciteiten vergroot en het zorgt voor een breder 

bewustzijn en kennisbasis bij herstel (Cole, 2011). Ondernemers in moeilijkheden activeren en 

gebruiken hun sociale netwerk wanneer ze dat belangrijk vinden. En bewust zijn van de kracht van 

hun sociale netwerk. Terwijl sommige ondernemers geen gebruik hebben gemaakt van hun sociaal 

kapitaal, kunnen ze achteraf reflecteren op hun acties en falen toeschrijven aan interne factoren. 

Ondernemers in moeilijkheden hebben ook van hun sociale netwerk geleerd en hebben hieruit 

kennis en informatie kunnen uithalen om hun bedrijf effectief uit te bouwen. De meeste 

ondernemers zijn bang om hun lidmaatschap of status bij bepaalde sociale groepen te verliezen. 

Hierdoor is het moeilijk en blijft het een uitdaging voor een ondernemer om met falen om te gaan 

(Van de Velde, 2018). Daarnaast hebben ondernemers daadwerkelijk een vorm van uitsluiting 



92 
 

ervaren van het sociale netwerk. De meeste ondernemers wisten dit om te zetten in positieve 

ervaringen, het resultaat hiervan was vertrouwen in eigen capaciteiten en de ontwikkeling van 

ervaringskapitaal die heel nuttig is voor de terugkeer naar ondernemerschap. 

Beperkingen en vervolgonderzoek 

 De terugkeer naar ondernemerschap na een mislukking is een potentieel onderwerp voor 

onderzoek, gezien de hoge percentage van faillissementen bij vooral nieuwe ondernemingen. Deze 

studie heeft zich vooral gericht op ondernemers in zwaar weer. Hierdoor zijn er 34 faalverhalen 

van ondernemers en de rol van hun sociale netwerk onderzocht. Daarnaast is er geen verschil in 

geslacht. Het zou interessant zijn om de faalverhalen en percepties van mannelijke en vrouwelijke 

ondernemers apart te onderzoeken. En om de onderzoeksresultaten kwantitatief te presenteren. De 

beslissing van ondernemers in moeilijkheden om nieuwe ondernemingen op te zetten, biedt 

mogelijkheden voor toekomstig onderzoek om de verschillende dynamieken van 

terugkeerprocessen te onderzoeken. Betere kennis over de antecedenten, context en resultaten van  

terugkeer naar ondernemerschap zal falende ondernemers helpen. Hierdoor kunnen meerdere 

onderzoekers het Project Fenix ondersteunen om ondernemers in zwaar weer beter te ondersteunen 

en de terugkeer naar ondernemerschap te versnellen en vergemakkelijken. Het Project Fenix kan 

ervoor zorgen dat de lessen die uit mislukkingen zijn getrokken, zich verspreiden over de 

ondernemersgemeenschap en de samenleving.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 

Overzicht respondenten 

Respondent Sector/ Activiteit Achtergrondinformatie  

1 Onderwijs en training Ontwerp van studie versnellende 

technieken. 

2 Mode en textiel Webshop met kleding voor dames. 

3 Onderwijs en training Coachen en trainen van mensen die in de 

zorg of onderwijs werken. 

4 Bloemen- en 

plantendetailhandel 

Bloemen die geteeld worden in Afrika en 

geïmporteerd worden naar Nederland voor 

verkoop. 

5 Zakelijke dienstverlening Adviesdiensten en projectmanagement. 

6 Productie-industrie Produceren in natuurazijn en 

limonadesiroop. 

7 Gezondheid en Welzijn Sport- en wellnessmasseur. 

8 Maatschappelijke 

dienstverlening 

Coachen en begeleiden van jongeren met 

psychische problematiek.  

9 Transport en Logistiek Containertransport naar de gewenste 

bestemming. 
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10 High-end audiospecialist De beste combinaties van platenspelers, cd-

spelers, versterkers, speakers en kabels, op 

maat geadviseerd in huiskamers. 

11 Duurzame energie Levering en installatie van zonnepaneel 

systemen. 

12 Kappersbranche Het knippen en stileren van haar. 

13 Productie-industrie Samenwerking met gemeentes om mensen 

met een uitkering aan het werk te zetten op 

de productie. Van het stickeren van 

prijskaarten tot controles uitvoeren. 

14 In- en exportbedrijf Bijzondere verzamelcamera’s. 

15 Agrarische sector Het leveren van aardappels, wortelen en 

uien. 

16 Taxibedrijf  Het zorgdragen voor het taxivervoer. 

17 Patisserie Veganistische patisserie, het bakken van 

delicatesse zonder dierlijke producten. 

18 Detacheringsbureau Het uitlenen van verpleegkundigen aan 

ziekenhuizen. Met name operatiekamers. 

19 Evenementen organiseren Het organiseren van groepsactiviteiten 

waarin film maken centraal staat. 

20 Detacheringsbureau Het uitlenen van gespecialiseerde 

verpleegkundigen aan ziekenhuizen. Met 
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name ambulancepersoneel, IC-personeel, 

eerste hulp en operatiekamer. 

21 Cateringbranche Het verzorgen van de catering voor 

groepen, voornamelijk patat.  

22 Steigerbouw bedrijf Gespecialiseerd in het monteren en 

demonteren van steigers. 

23 Juridische dienstverlening Het bieden van juridische dienstverlening 

voor subsidieaanvragen.  

24 Detacheringsbureau Het uitlenen van web redacteuren, content 

managers, marketeers specialisten, 

videomakers aan organisaties.  

25 Horecasector Restauranthouder. 

26 Uitzendbureau Gespecialiseerd in watersport en jachtbouw 

voor hele recreatieve, maritieme 

bedrijfskolom. 

27 Online satirische media 

tijdschrift  

Het schrijven van artikelen op Facebook. 

Met name opinie over dingen die de 

gemoederen in de samenleving 

bezighouden. 

28 Naschoolse opvang Georganiseerde opvang voor kinderen die 

niet onmiddellijk naar huis kunnen gaan. 
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29 Import en distributie Import en distributie van een tweetal 

horlogemerken. 

30 Beveiligingsbedrijf Winkelsurveillance en persoonsbeveiliging. 

31 Detailhandel Kledingwinkel. 

32 Detailhandel en toerisme Tabakszaak, servicepunt voor tickets, 

cadeau- en souvenirwinkel. 

33 Hulpverlening en onderwijs Werkbegeleiding door een voorganger voor 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

34 Reclamebranche  Het grafisch vormgeven. Het voorbereiden 

van druk producten, logo’s en ontwerpen. 
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Bijlage 2 

Codeboek 

Thema’s Codes 

Ondernemerschap Kans 

Noodzaak 

Sector 

Achtergrondinformatie 

Sociaal Kapitaal - Karakteristieken Frequentie – Sterke banden 

Frequentie – Zwakke banden 

Vertrouwen – Sterke banden 

Vertrouwen – Zwakke banden 

Toegang tot middelen – Sterke banden 

Toegang tot middelen – Zwakke banden 

Toegang tot steun en advies – Sterke banden 

Toegang tot steun en advies – Zwakke banden 

Toegang tot informatie – Sterke banden 

Toegang tot informatie- Zwakke banden 

Sociale Netwerk - Uitkomsten Secundaire verbindingen 

Klantenbestand ontwikkelen 

Kennis en informatie om het bedrijf uit te bouwen 

Reputatie 

Sociale Netwerk - Beperkingen Uitbreiding 

Relatiespanningen 

Middelen, informatie en steun 

Leerproces  Interne factoren: Leren over zichzelf 

Interne factoren: Leren over het bedrijf en beheer 

Externe factoren: Leren over ondernemersnetwerken 

Ervaringskapitaal 

Faalproces  Afstoten productgroep/bedrijfsonderdeel (1ste 

interpretatie) 
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Beëindiging bedrijf (2e interpretatie) 

Faillissement met doorstart 

Normatieve verwachtingen en stigma 

Oorzaken van falen 

Gevolgen van falen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


