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Eén grote grabbelton!
Wie er de afgelopen jaren allemaal in graaiden? Niet alleen bankiers met hun riante optie beloningspakketten of
de inmiddels zo verfoeide tussenpersonen, die enorme
bonusprovisies konden incasseren. Allemaal deden zij eraan mee……
Lokale overheden die maar lukraak de heffingen ten koste
van de belastingbetaler verhoogden, terwijl zij aan de andere kant zonder met hun ogen te knipperen de eerste
de beste offerte voor allerlei diensten accepteerden...........
Projectontwikkelaars, die met overheden, pensioenfondsen en makelaars onder één hoedje speelden want hun
villa of bolide was nooit groot genoeg. Of ambtenaren
die steeds weer gevoelig bleken voor de weelde van anderen……..
Banken, die het belangrijker vonden consumenten tot
over hun oren te financieren dan ondernemers te helpen
hun bedrijven op een gezonde manier te laten groeien.
En niet in de laatste plaats de consument zelf. Hebberig
geworden door de buren, waar het gras altijd groener is.
Hoe bestaat het, dat je als consument je geld meegeeft
aan de Madoff’s van deze wereld? Beleggen in tulpen,
teak of risicopolissen van mensen die niet lang meer te leven hebben, waar is onze moraal gebleven? Geld was een
doel op zich geworden! Maar nu zijn ethiek en duurzaamheid gelukkig weer helemaal hip!

te. Nog steeds laat hij ze van tijd tot tijd opdraven, ze
rennen nu voor hem en daar geniet hij van.
Maar is het dan alleen maar kommer en kwel? Gelukkig
niet. Want de kredietcrisis zorgt er ook voor dat wij weer
kritisch durven zijn. Kritisch waar wij ons geld aan uit
geven, kwaliteit en service worden weer norm en ja, het
is wat rustiger. Maar dat geeft ons ook de tijd om na te
denken over waar wij mee bezig zijn en waar wij onze tijd
aan willen besteden. We zijn gezond, kunnen nog iedere
week naar de supermarkt om onze koelkast uit te laten
puilen en in plaats van drie keer per jaar met vakantie
kunnen wij nog altijd één keer per jaar erop uit. Menig
ondernemer die ik nu spreek, is al geruime tijd bezig de
stofkam door zijn uitgaven te halen, scherpt het debiteurenbeleid aan en is weer echt aan het ondernemen. Ach,
de goeden, die overleven het wel!
En soms moeten we tot de bodem gaan om te beseffen
wat wij al hebben! 

Soms voelde ik mij ook best wel eens dom, als er weer
zo’n meneer in een gelikt krijtstreeppak langskwam met
het zoveelste fantastische product! Als ik het al niet begrijp, hoe moeten mijn cliënten het dan begrijpen? De
ellende door dit soort producten is inmiddels niet meer
te overzien. Maar het ergste is nog dat banken nu zelf
hun hand op moeten houden, terwijl zij anderen (lees ondernemers) nu rustig laten creperen. Eens betaalt dit zich
terug. Zo kan ik mij het verhaal van een uiterst succesvolle ondernemer herinneren. Voor een bedrijfskrediet tegen normale condities kwam hij niet in aanmerking, wel
voor een doorlopend krediet tegen een fikse woekerrenIris Brik Directeur
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