
Die waarschuwing
komt van risicomanage-
mentbureau Marsh in
Rotterdam.

Onder mkb-bedrijven
wordt zakendoen in Chi-
na steeds populairder,
vaak aangestoken door
de succesverhalen van
andere ondernemers.
Maar de oplettendheid
mag daardoor niet ver-
slappen, stelt Jacques Tim-
mers van risicomanagemen-
tadviseur Marsh. 

Nederlandse ondernemers
moeten volgens Timmers kri-
tischer zijn. „Je kunt best din-
gen mooi op papier hebben,
maar ze moeten ook vaker on-
aangekondigde inspecties
houden, waarbij ze lokale
mensen inzetten die zelf we-
ten hoe er gesjoemeld kan
worden.”

Dubieuze kwaliteit is een
ernstig risico, helemaal als het
om voeding gaat. „Alleen in
november al werden binnen
Europa 210 meldingen gedaan
van gebreken in voedingsmid-
delen die bij de groothandel of

Vaker misleiding met
Chinese lokfabrieken

Van een onzer verslaggevers
ROTTERDAM – Nederlandse bedrijven op zoek naar part-

ners in China of Taiwan worden steeds vaker misleid middels
bezoeken aan modern en deugdelijk uitziende ’lokfabrieken’.
Is het productiecontract eenmaal binnen, dan blijken de or-
ders voor het grootste deel in fabrieken te worden gemaakt
waar het met de kwaliteitsbeheer of werkomstandigheden
vaak erbarmelijk is gesteld.

soms zelfs al in het winkel-
schap lagen”, zegt Timmers.
Inspectie in de landen van
herkomst stelt volgens hem
dikwijls weinig voor.

Volgens Timmers hebben
ondernemers vooraleerst een
gezonde dosis realisme en
scepsis nodig: „Stel jezelf de
vraag of kwalitatief en verant-
woord produceren wel kan
voor de prijs die je gaat beta-
len. En zorg ervoor dat de toe-
leverancier financieel pijn
lijdt als hij zich niet aan de af-
spraken houdt.”

• Menig Chinese fabriek heeft de
zaakjes niet op orde. 

FOTO: REUTERS

nu vijftien nieuwe collecties
per jaar. Ook brengen we bij-
voorbeeld wintercollecties op-
nieuw uit in een zomerkleur.” 

Haar ontwerpen worden in-
middels verkocht in meer dan
vijftien landen.
De zes vrouwen
met wie Siska
begon, werken
nog steeds bij
haar. Ook hun
dochters en fa-
milieleden zijn
trouwe werk-
nemers gewor-
den. 

„Handwerk
en kwaliteit, dat is onze kracht.
Maar het nadeel daarvan is dat
we erg afhankelijk zijn van de
ervaring van mensen. Als een
werknemer vertrekt, kunnen
we die niet zomaar vervangen.
Ze moeten altijd worden ge-
traind door ervaren mensen

en vaardigheden ontwikke-
len.” 

Ze zegt dan ook veel te doen
aan teambuilding, zoals jaar-
lijkse uitstapjes met elkaar. En
als werknemers minimaal

twee jaar in
dienst zijn, be-
taalt het bedrijf
ook de school
voor hun kin-
deren.

Haar be-
scheidenheid
siert haar. „Ik
heb heel veel
plezier in wat ik
doe en de tijd

genomen om het bedrijf op te
bouwen. We hebben het met
elkaar gedaan.”

Een groepje honden komt
enthousiast op haar afgerend.
Ze is dol op hen en ontfermt
zich over veel van de zwerf-
honden in de buurt. „Een mo-
mentje”, zegt ze en loopt weg.
Ze moet even een invalide
straathond in z’n rolstoel zet-
ten. 

Zsiska gaat met haar tijd
mee en is zich als merk op-
nieuw aan het uitvinden. Drie
jaar geleden werd de eerste zo-
geheten ’conceptstore’ ge-
opend en zijn er vier jonge ont-
werpers aangenomen. 

Haar sieraden zijn een suc-
ces in Azië. „Vooral in China
en Hongkong loopt het hard.
We wachten met smart op de
25e winkel, die binnenkort
wordt geopend”, vult mana-
ging director Jorren Teertstra
aan. China heeft geen eigen
grote designmerken en er is
nog veel ruimte voor merken
als Zsiska.”

De winkels in Bangkok en
die in Amsterdam zijn van het
bedrijf zelf, alle andere van lo-
kale ondernemers die investe-
ren in het concept. Daarnaast
liggen haar sieraden bij een
groot aantal boetieks en wa-
renhuizen. 

Zsiska is hard bezig haar ter-
rein verder uit te breiden naar
opkomende markten als India,
Rusland en Brazilië. De vrou-
wen van het eerste uur maken
het ongetwijfeld mee. 

Het aantal incassozaken is
dit jaar nog steeds ongekend
hoog en het aantal betwistin-
gen is „met enkele tientallen
procenten” toegenomen,
schat Mannes Westhuis,
voorzitter van het Verbond
van Credit Management Be-
drijven waarbij onder andere
deurwaarders, incassobe-
drijven, han-
delsinformatie-
verstrekkers,
detacheringbu-
reaus en kre-
dietverzeke-
raars zijn aange-
sloten.

Debiteurenri-
sico’s bepalen
voor veel mkb-
bedrijven de waan van de
dag. „Sinds de piek in 2008
blijft het aantal faillissemen-
ten nog steeds boven het ni-
veau van voor de crisis. En de
gemiddelde betalingstermijn
steeg in het eerste halfjaar
van 2011 met negen dagen en
is nu rond de 43 dagen.” 

Opvallend vindt Westhuis
de snelheid waarmee de be-
taalmoraal achteruit gaat.
Rekken, rekken, rekken is
een doel op zich
geworden. „Bij le-
veringen wordt
nu over de klein-
ste dingen al ge-
disputeerd, met-
een worden de
kleine lettertjes
uit de overeen-
komsten erbij ge-
haald. Terwijl be-
drijven heus niet
slechter zijn gaan
presteren, in deze
tijd juist eerder omgekeerd.” 

Hoffelijk ondernemen is
er nauwelijks meer bij, in
een vechteconomie gaan goe-
de manieren overboord.
„Vroeger was het: een man
een man, een woord een
woord. Maar er is nu gewoon
veel minder bereidwilligheid
zaken samen op te lossen. De
vertrouwensband ontbreekt
vaak, of heeft niet kunnen
ontstaan, doordat men van de
ene naar de andere leveran-
cier hopt op zoek naar de laat-
ste euro besparing.”

Zorgen voor voldoende li-
quiditeit is tegelijkertijd een
halszaak geworden, zeker
zolang banken de krediet-
kraan niet verder opendraai-
en. Westhuis: „Wie krap bij
kas zit, heeft belang bij een
hoge omloopsnelheid van
het geld. Maar daarvoor
moet je wel je relaties met
klanten en je debiteurenbe-
heer op orde hebben.”

Bovendien kun je als
mkb’er met eenvoudige din-
gen wat meer vaart in je vor-
deringen krijgen, zegt West-
huis. „Durf te vragen om be-

talingen vooraf, zeker als je
een redelijk unieke marktpo-
sitie hebt. Niet over spreken
betekent zeker niet krijgen.
En als dat niet kan of lukt:
vraag om boter bij de vis.
Voor beide manieren geldt
dat de wederzijdse relatie
goed moet zijn.”

Gaat er, zoals bij meubel-
makers bijvoor-
beeld, een in-
vestering in pro-
ductie vooraf
aan de levering,
vraag dan we-
derzijds wat de
mogelijkheden
zijn, adviseert
Westhuis. „Het
kan zijn dat je

per se niet vooraf wil betalen,
bijvoorbeeld omdat je het ri-
sico niet wil lopen dat de te-
genpartij na jouw aanbeta-
ling failliet gaat. Geef hem
dan inzicht in jouw bereid-
willigheid, maar spreek dan
af bij levering direct te beta-
len nog voordat de spullen
uitgeladen zijn. Dat geeft je
leverancier de garantie dat ie
niet én zijn spullen kwijt is én
zijn investering.”

Een lastige spa-
gaat wordt gevormd
door levering op re-
kening. „Commer-
cieel interessant,
want dit stuwt de
omzet altijd op.
Maar het is wel risi-
covoller. Dus zorg
dat je je klant kent,
durf hem om in-
zicht in zijn situatie
en positie te vragen.
Daar zal hij begrip

voor hebben als ie weet waar-
om je ernaar vraagt en dat dit
hem kan helpen op deze basis
geleverd te krijgen.” 

Vooral over de heel kleine
bedrijfjes is door handelsin-
formatiekantoren moeizaam
informatie te vergaren. „Zorg
daarom dus zelf voor goede
eigen informatie. Een gezond
stukje achterdocht en alert-
heid horen bij goed onderne-
merschap. Maar omgekeerd
kan ook: als het vertrouwen
doorslaggevend wordt, kan
het je helpen een soort keur-
merk te hebben zodat leve-
ranciers weten dat je liquidi-
teit in orde is. Er zijn dus ook
bureaus die jouw bedrijf zo’n
rating kunnen geven.”

Gemeente
Overheden zoals gemeen-

ten zijn notoir slechte beta-
lers, maar menig mkb’er is er
voor een aanzienlijk deel van
de omzet van afhankelijk.
Dat zorgt voor een beknellen-
de positie, geeft Westhuis
toe. „Zeker bij hen geldt het
belang van goede afspraken.
Maar zorg ook voor een goed
contact bij zo’n gemeente, leg
uit wat je positie is en wat tra-
ge betalingen bij jouw bedrijf
kunnen aanrichten. Als men
dan zegt ‘het kan niet sneller’,
leg dan uit dat je dan je prijs-
stelling moet aanpassen aan
die verhoogde risico’s.”

• Het in kas krijgen van de penningen is allang geen kwestie meer
van een draai aan de kassa. FOTO: RONALD BAKKER

OP PEIL HOUDEN LIQUIDITEIT VAAK
KWESTIE VAN DURVEN VRAGEN

Rekken van betaling 
als normaalste zaak
AMSTERDAM – Niet alleen consumenten maar ook Ne-

derlandse ondernemingen worden steeds slechtere betalers.
De termijn waarbinnen een rekening uiteindelijk wordt be-
taald, schuift steeds verder op en met kunst- en vliegwerk de
boel zo lang mogelijk traineren is voor sommige bedrijven
inmiddels de normaalste gang van zaken geworden.

’Over kleinste
dingen

ontstaat al
onenigheid’

T24 vrijdag 30 december 2011DE TELEGRAAF

mijnbedrijf@telegraaf.nl

MIJN BEDRIJF
AL HET ONDERNEMERSNIEUWS ONLINE OP MIJNBEDRIJF.NL

door FRANK VAN RUTTEN

• Mannes Westhuis

Voor duurzaam onderne-
men bestaan ook in 2012 weer
fiscale aftrekmogelijkheden
van investeringen binnen de
MIA/Vamil-regeling. Op de
nieuwe Milieulijst voor 2012
staan zo’n 360 investeringen
met een milieuvoordeel. Daar-
bij mag tot 36% van de fiscale
winst worden afgetrokken. 

Met de lijst worden nieuwe
maatregelen voor een duur-
zaam (her)gebruik van grond-
stoffen gestimuleerd. Ook
moet het de industriële uit-
stoot in de lucht en het water-
gebruik in de glastuinbouw
afremmen. Nieuw is dat be-
drijven komend jaar de MIA/
Vamil online kunnen aanvra-
gen. 

Agentschapnl.nl/miavamil

Fiscale aftrek bij duurzaam ondernemen
TELETIP

AMSTERDAM – Bedrij-
ven kloppen voor financiële
bescherming van hun ex-
portactiviteiten steeds va-
ker aan bij de overheid.
Door de eurocrisis is het be-
wustzijn over de exportrisi-
co’s gegroeid en is de vraag
naar de exportkredietver-
zekering (EKV) van de
staat gestegen.

Als reguliere verzeke-
raars geen dekking willen
bieden, biedt de EKV soe-
laas. Volgens Atradius
Dutch State Business, dat
de regeling namens de staat
uitvoert, had de EKV-facili-
teit de laatste jaren zo’n 10
miljard euro uitstaan. In-
middels gaat het om enkele
miljarden meer. Vooral
voor activiteiten naar Rus-
land en India wordt vaker
dekking gezocht.

De EKV komt vooral in
beeld bij langdurige en
grootschalige exportover-
eenkomsten in risicovolle,
meestal vergelegen landen,
waar private verzekeraars
geen trek in hebben. Door
de eurocrisis zijn dichter bij
huis de risico’s ook zicht-
baarder geworden. Onder-
nemingen die zulke risico’s
voorheen zelf droegen,
kloppen nu eerder aan voor
een EKV, stelt Atradius.

Exportrisico

AMSTERDAM – Winke-
liers in huishoudelijke arti-
kelen en supermarkten
moeten nog beter hun best
gaan doen om spaarlampen
in te zamelen. 

Omdat spaarlampen
kwik bevatten, mogen deze
niet in de afvalbak. Winke-
liers zijn verplicht deze in te
nemen, maar uit een inspec-
tie door VROM bij 165 win-
kels is gebleken dat vooral
winkeliers in drogisterij- en
huishoudelijke artikelen de
lampen niet willen terugne-
men. Woonwinkels en
bouwmarkten doen het ge-
middeld wel goed.

Volgens de Raad Neder-
landse Detailhandel weten
de meeste consumenten he-
lemaal niet dat de spaarlam-
pen apart moeten worden
ingezameld. De overheid en
fabrikanten zouden volgens
RND betere voorlichting
moeten geven. Winkeliers
doen al van alles om een
goede inzameling op te zet-
ten, maar het is volgens een
zegsman lastig medewer-
kers goed voor te bereiden
als consumenten hooguit
een- of tweemaal per jaar
aan de toonbank informe-
ren naar de mogelijkheden
om de lampen in te leveren.

Spaarlamp

De oprichtster en ontwerp-
ster werkte ooit in een café in
de Amsterdamse Jordaan.
Maar in haar vrije tijd was ze
altijd bezig met het maken van
sieraden. Geïnspireerd door
kunstenaarsvrienden besloot
ze een opleiding tot edelsmid
te gaan doen. 

Maar de business kwam niet
meteen tot bloei. „Nederlan-
ders gaven in die tijd weinig
geld uit aan sieraden. In Duits-
land was de markt beter”, ver-
telt ze in haar hypermoderne
fabriek annex atelier in Cha-
am, een plaatsje aan de Thaise
kust ten zuidwesten van Bang-
kok.

Oversteek
Dus vertrok ze in 1984 naar

Düsseldorf. Ze importeerde
zilver uit Thailand en door de
vele bezoeken groeide haar
liefde voor het land. Acht jaar
later waagde ze de oversteek.
„De zaken in Duitsland liepen
goed, maar zilver ging me een
beetje vervelen.” 

In Thailand nam ze zes mei-
den in dienst en begon te expe-
rimenteren met kunsthars.
„We zijn met helemaal niets
begonnen en bijna alles wat we
maakten mislukte”, lacht ze.
„Kunsthars was nieuw in de
sieradenindustrie en er was
nog maar weinig bekend over
het gebruik ervan.” 

Het kleine winkelpandje
waar het allemaal begon, ver-
bleekt bij de grote lichte ruim-
te van de fabriek die vijf jaar
geleden is gebouwd. In het
hart van haar sieradenimperi-
um liggen de nieuwste collec-
ties in blinkende vitrines. Het
zijn stuk voor stuk volledig
met de hand gemaakte kunst-
werkjes.

Met ruim 120 werknemers
wordt er druk geschilderd, ge-
schuurd en gepolijst. Rijen

van mallen gevuld met hars
staan uit te harden. 

Siska gebruikt ook puur
bladzilver dat ze haalt in Viet-
nam, 24-karaats bladgoud en
Swarovski-kristallen. En alles
gaat door een strenge kwali-
teitscontrole. Elke kraal waar

een bubbeltje in zit, maakt be-
slist geen kans om in een win-
kelvitrine te belanden.

Door de jaren heen heeft ze
een uiteenlopende hoeveel-
heid unieke sieraden ontwor-
pen. Voor jong en oud, van mo-
dern tot klassiek. „We maken

EDELSMIT SISKA SCHIPPER BOUWT IN ALLE RUST WERELDMERK ZSISKA OP

Thais-Hollands ’glimperium’ 
CHA-AM/BANGKOK – Thaise

prinsessen dragen haar sieraden, en
ze is hard op weg heel Azië te verove-
ren. In twintig jaar tijd is Zsiska, van
de Nederlandse Siska Schippers (63),
uitgegroeid van een eenmansbedrijf-
je tot een wereldzaak. Vertegenwoor-
digd met inmiddels vijfentwintig win-
kels in vijftien landen bouwt ze haar
’glimperium’ uit dankzij haar onafla-
tende stroom van creativiteit, gekop-
peld aan Hollandse handelsgeest.

• Siska
Schippers

met enkele
van haar

medewerk-
sters in haar
grote moder-

ne fabriek.

FOTO’S: DE
TELEGRAAF

door ANNELIE LANGERAK

• De gloednieuwe winkel die onlangs open ging in Hongkong.

Onderwijs van
kinderen van
medewerkers
wordt betaald

Exclusieve ontwerpen, 
maar dan voor iedereen 

Eigenlijk was het tien jaar
geleden al haar bedoeling

om een eigen bedrijf te starten
waarin ze al haar creativiteit
kwijt zou kunnen. Maar om-
dat Ilse Philips in een tijdsbe-
stek van vier jaar moeder
werd van drie kinderen, moest
ze dat idee toch enige tijd in de
ijskast zetten. Maar nu de kin-
deren groter en zelfstandiger
zijn, is de tijd dan toch echt
rijp. 

Naast haar eigen bedrijf, in
de grafische vormgeving,
werkt Philips als grafisch ont-
werper aan de TU Delft. „Hart-
stikke leuk, maar ik ben toch
gebonden aan bepaalde ont-
werpen die ik moet maken. Ik
kan daar mijn ei niet volledig
in kwijt. Natuurlijk kan ik
thuis voor mezelf gaan teke-
nen, maar ik vond het zonde
om er niet meer mee te doen.
Daarom ben ik begonnen met
het ontwerpen van designs op
textiel”, vertelt Philips. 

Daar bleef het echter niet
bij. Naast de textielontwerpen
heeft Philips verschillende
gadgets bedacht, zoals een in-
middels populaire kerstbrood-
plank en ’doe-het-zelf voodoop-
akketten’ om een vervelende
baas of overspelige echtgenoot
eens flink terug te pakken.
„Mijn ideeën komen overal
vandaan. Mijn dochter kwam
bijvoorbeeld thuis met een te-
kening vol met cirkels. Het liet
me niet meer los en nu heb ik
een dergelijke collectie. Ook
heb ik een collectie ’middel-
eeuwse ziektes’, bedacht toen
ik erachter kwam hoe mooi de
ziekte cholera eruit ziet onder
de microscoop.”

Om haar ontwerpen aan de
man te brengen, ging de ont-
werpster op zoek naar een plat-
form waardoor ze bekender
zou worden bij het publiek. Zo
vond ze haar plek tussen tal

van andere ontwerpers op een
Nederlandse website, en via
zo’n soortgelijke Europese
liefhebberssite zijn ook over
de grens haar ontwerpen ver-
krijgbaar. Haar producten lig-
gen in steeds meer webshops
en binnenkort start ze er zelf
een. Daarnaast ontwerpt Phi-
lips op verzoek unieke illustra-

ties voor bedrijven en textiel
voor particulieren.

Ze is ervan overtuigd dat
kunst voor iedereen toeganke-
lijk moet zijn. „Het is belache-
lijk hoeveel geld er meestal
wordt gevraagd voor kunst.
Het moet betaalbaar zijn voor
iedereen. Tegelijkertijd wil ik
mijn oplages laag houden, zo-
dat ik de mensen die mijn
kunst kopen wel een zekere
exclusiviteit kan bieden. Het
is belangrijk voor mensen om
te weten dat ze voor iets betaal-
baars niet altijd bij de stan-
daardproducten uit hoeven te
komen.”

Het blijft moeilijk om als
startende kunstenaar voet aan
de grond te krijgen, bekend te
worden. „Het is de kunst om in
de woonbladen te komen,
maar dat is moeilijk. Het is na-
tuurlijk mijn droom dat men-
sen ooit zeggen: wow, je hebt
echte Ilse Philips op de bank
liggen!”

• Ilse Philips met enkele van haar textielontwerpen: „Mijn ideeën 
komen overal vandaan.” FOTO: PETER VAN ZETTEN

Starter 
van de 
Week

Naam bedrijf: IlsePhilips.nl 
Wie: Ilse Hoekstein-Philips (46)
Wat: Grafisch ontwerp en illustraties voor 
gadgets
Waar: Golden Delicioushof 4, 
2728KC Zoetermeer
Officiële startdatum: 4 december 2009
Gedane investering: €2.000
Beoogde jaaromzet: €15.000
Jaarlijkse herinvestering: €2.000
Meer informatie: info@hoekstein.nl

Koks bijeen
ZWOLLE – Topkok Jonnie

Boer organiseert medio vol-
gend jaar een internationaal
kokscongres om te praten
over de ontwikkelingen bin-
nen het vak.

Boer wil kookgrootheden
van over de hele wereld naar
zijn thuisstad Zwolle halen.
Welke is nog onbekend. 

Gevraagd naar wereldwij-
de trends voor 2012 voorziet
de topkok een verdere op-
mars van eerlijke producten.
„De keuken wordt steeds zui-
verder", aldus de kok tegen
Missethoreca.nl

Eigen
Horeca
Makelaar

GEZOCHT:
Horecaondernemers die toe 

zijn aan een nieuwe 
uitdaging!

Kijk voor meer informatie op onze website
www.EigenHorecaMakelaar.nl
Vul het contactformulier in of bel 
met Ruud Verschoor 06-54255273

Als snelstgroeiende landelijk werkende 
horecamakelaardij zoeken wij voor 
diverse regioʼs Horecamakelaars.

Uw voordeel:
● Exclusief eigen rayon
● Opleiding, training en begeleiding
● U kunt werken vanuit huis
● Landelijke marketingacties

WWW.EIGENHORECAMAKELAAR.NL
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