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NIEUWSBRIEF
Vijftien jaar nadenken met en voor ondernemers!

!

Ondernemen is vaak niet meer
dan een kwestie van denken,
durven en doen. Entrepreneurs of
zij die het willen worden dienen
er overigens wel rekening mee te
houden dat van deze drie-eenheid
de eerste stap het belangrijkste is. Denken over wat je durft te gaan
doen. Wie ondoordacht aan deze trits begint zal gaandeweg het
proces van ondernemen heel wat beren of zijn of haar weg
tegenkomen. !
Problemen die hadden kunnen worden voorkomen als eerst goed
was nagedacht, als eerst goed was nagedacht over een bedrijfsplan,
als eerst de risico’s waren gewikt en gewogen, als eerst gedegen
marktonderzoek had plaatsgevonden, als eerst…!

“Ik ben me meer en
meer gaan
toeleggen op het
volledig begeleiden
van ondernemers
en ondernemers in
spé. Ik denk mee
over de plannen van
klanten, hou ze een
spiegel voor…”

!
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Tom Willaert van Wfs Financial Engineering
& Coaching uit Ossenisse helpt beginnende
en gevorderde ondernemers, doorstarters en
herijkers graag en met enthousiasme met die
eerste stap tot bedrijvigheid, het nadenken,
het wegen en afwegen, de risicoanalyse en
het ombuigen van die risico’s in kansen.!
In 2000 begon de gewezen bankier afkomstig
uit het Zeeuws-Vlaamse Clinge zijn eigen
bedrijf in het Brabantse Goirle. Als financiële
man lag de nadruk als zelfstandig en
onafhankelijk adviseur in eerste instantie op
financiële zaken en verzekeringen, maar
gaandeweg is zijn rol als consultant breder
geworden.!

!

Spiegel!
“Ik ben me meer en meer gaan toeleggen op
het volledig begeleiden van ondernemers en
ondernemers in spé. Ik denk mee over de plannen van klanten, hou ze een spiegel voor, doe je
hier goed aan, heb je gedacht aan dit en aan dat. Ik confronteer ze me mogelijke problemen in
hun strategie, zwakheden in hun plannen en omtover hen om zelf oplossing te bedenken, te
zoeken. Ik toets hun plannen en fungeer als sparring-partner. Waarom? Simpelweg om
ondernemers een goede fundering te laten leggen om hun bedrijf op te bouwen, zodat ze een
goede start kunnen maken. De financiën en verzekeringen zijn dan
eigenlijk niet meer dan het hang- en sluitwerk. Belangrijk voor elke
Willaert heeft de
ondernemer, maar in aanvang niet het belangrijkste.”!
afgelopen 15 jaar
tientallen
Coach!
ondernemers in
Willaert praat graag en veel, maar kent vooral ook de kunst van het
allerhande branches
luisteren en observeren. Hij is in de loop van de jaren geëvolueerd tot
op weg geholpen of
een soort van coach voor zijn cliënteel, dat bestaat uit beginnende
van de nodige bagage
ondernemers in het MKB maar oploopt
tot ervaren zakenmensen met bedrijven voorzien om door te
met een omzet oplopend tot 25 miljoen gaan.
euro op jaarbasis. Willaert heeft de
afgelopen 15 jaar tientallen
ondernemers in allerhande branches
op weg geholpen of van de nodige
bagage voorzien om door te gaan.
Zelfs jongeren die ooit zelf het
ondernemerschap op zich willen
nemen, coacht hij bij de miniTOM WILLAERT.
ondernemingen van het school
overschrijdende
samenwerkingsverband tussen het Zeeuwse Scalda en
Reynaertcollege in Hulst.!

!

„Er is niets
mooiers dan
mensen op weg
te kunnen
helpen”

!

Roze wolk!
“Er is niets mooiers dan mensen op weg kunnen helpen. Daarom vind
ik dat voortraject - dat denkproces - zo belangrijk. Veel belangrijker dan
her vervaardigen van kredietvoorstellen. Als ondernemers goed
beslagen ten ijs komen, is de kans op succesvol ondernemen stukken
groter. Ik laat ondernemers liever in aanvang van een roze wolk afdalen
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dan dat ze er zelf te laat afdonderen en de schade vaak niet meer te overzien is. Nogmaals het
nadenken vooraf is cruciaal en daar heb ik inmiddels de nodige bagage voor verworven om
daarbij een rol van betekenis te kunnen vervullen. Die individuele aanpak op maat vergt tijd, veel
praten en denken, maar levert uiteindelijk altijd meer op dan een vluchtig consult van een
adviseur zoals er zoveel zijn.”!

!

Wfs Financial Engineering
& Coaching neemt
vergader- en
congresruimte in gebruik!
Op zijn hofstede aan de
Hooglandsedijk 3 bij Ossenisse
beschikt Tom Willaert van Wfs
Financial Engineering &
Coaching over een klein
vergader- en congrescentrum
met alle moderne voorzieningen
van beamer tot aan Wi-Fi. Het
centrum - genaamd de
Burghoeve - is ondergebracht in
het wagenhuis en wordt deze maand officieel in gebruik genomen.!

!

De voorziening is uitermate geschikt voor kleine groepen. Om te vergaderen, te confereren of
voor educatieve doeleinden. De ruimte biedt plaats aan maximaal dertig personen.!
Tom Willaert wil de ruimte gebruiken voor lezingen en cursussen.!

!

De eerste lezing wordt verzorgd door natuurgeneeskundige Michael van den Berge uit Goes op
zaterdag 21 februari. In woord en met beeld probeert Van den Berge een antwoord te geven op
de vraag hoe gezond te worden en te blijven. Aanvang is om 13.00 uur.!

!
!
!
!

Tom Willaert nu ook actief als Crowdfund Coach!
Tom Willaert heeft de voorbije 15 jaar een goede reputatie opgebouwd als financieel
adviseur voor kleine en middelgrote ondernemingen. Tom Willaert verzorgde voor tientallen
klanten financieringstrajecten via de reguliere geldverstrekkers als banken, informal
investors, leasemaatschappijen, en
factormaatschappijen maar sinds kort zet
Willaert zijn expertise ook in voor alternatieve
financieringsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld
crowdfunding. Sinds vorig jaar is Tom Willaert
verbonden als coach aan Collin Crowdfund NV,
een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in
alternatieve financieringstrajecten voor het
gevestigde MKB. !

!

Crowdfunding is onder andere een alternatieve
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manier om bedrijfsfinanciering voor groei, werkkapitaal, overnames, etc. te realiseren al dan niet
in samenwerking met traditionele financieringsinstellingen. Crowdfunding is voor MKB-bedrijven
bijzonder interessant om aan extra klantenbinding te doen en extra pr en marketing-aandacht te
krijgen. Vooral voor traditionele MKB bedrijven een grote kans om de groeiambities weer te
kunnen verwezenlijken.!

!

Uniek!
De rol van Collin Crowdfund NV ligt in eerste instantie op het vlak om de vraag naar geld van
MKB-bedrijven te matchen met het aanbod van geld van (particuliere) investeerders. In dat
proces spelen de crowdfundcoaches van Collin, waarvan Tom Willaert (verantwoordelijk voor
Zeeland) er een is, een belangrijke rol. Collin Crowdfund is met deze aanpak uniek in Europa
voor wat betreft begeleiding van MKB-bedrijven tijdens het gehele crowdfundingproces.!

!

Crowdfunding maakt - zeker door de financiële crisis en het daaruit voortvloeiende risicomijdende
gedrag van de
traditionele
financiële
instellingen - de
laatste jaren een
behoorlijke opmars.
Crowdfunding is
evenwel geen
eenduidig proces en
vergt - mochten ondernemers voor deze financieringsmethodiek kiezen - een zeer intensieve
begeleiding.!

!

Collin werkt door het hele land samen met Crowdfund Coaches. Zij zijn expert op hun vakgebied
en hebben een senior positie opgebouwd in het bedrijfsleven. De Crowdfund Coaches
beschikken veelal over jarenlange ervaring in de financiële sector.!
De Crowdfund Coaches zijn voor Collin de fysieke stem in de markt en begeleiden lening
aanvragen tijdens het aanvraag-traject, waarbinnen zij ook bij de ‘oordeelsvorming’ een
belangrijke positie innemen. Zij houden daarnaast contact met de ondernemer gedurende de
looptijd van de lening waardoor onze investeerders jaarlijks informatie ontvangen.!

!

Hoeksteen!
Tom Willaert over zijn rol als Crowdfund Coach:!
“Na een snelle carrière-groei in het bankwezen vond ik al snel dat de financieringswereld een
kant uitging die niet langer meer paste bij mijn gevoel en ambities waarin de relatie centraal staat.
Om die reden ben ik 15 jaar geleden gestart als ondernemer om het MKB de persoonlijke service
en aandacht te geven die ze verdienen. Het MKB is de hoeksteen van de samenleving, zorgt
lokaal en regionaal voor de meeste arbeidsplaatsen en vervult voor de lokale en regionale
gemeenschappen een belangrijke sociale rol. Ik ben ervan overtuigd dat Collin Crowdfund,
gezien de ruime ervaring van de bij haar aangesloten coaches, het MKB verder op weg kan
helpen haar ambities waar te maken. Ik maak van zo’n groep professionals, die bij willen dragen
aan de groei en steun van het MKB, graag deel uit.”!

!

Voor verdere info:!
Wfs Financial Engineering & Coaching
Hooglandsedijk 3, !
4589 RW Ossenisse!
06-22909001!
Zie ook: www.wfs-fd.com!
www.collincrowdfund.nl!

!

!
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