
“Vandaag is echter niets nog 
zeker. Er zijn zoveel invloe-
den van partijen waar je het 
niet van verwacht had. Goli-
ath wordt door David neer-
gehaald nog voor hij het goed 
beseft en zijn organisatie is te 
log om efficient te reageren”, 
aldus Patrick Helsen. “De 'old 
school' ondernemer onder-
gaat m.a.w. de disruptieve 
economie, wordt onzeker en 
vereenzaamt. Hij is namelijk 
gewoon te denken in een vast 
patroon, gaande van punt A 
naar B - liefst in rechte lijn - 
en is niet gewend aan afwij-
kend ondernemersgedrag.”

Veel van de problemen waar 
een ondernemer vandaag 
mee geconfronteerd wordt 
zijn nieuw, er bestaat geen 
kader voor, en toch moet hij 
een beslissing nemen. “De 

enige manier om daarmee 
om te gaan is de creatie van 
een nieuwe mindset: i.p.v. 
zwart-wit moet hij grijs dur-
ven denken, openstaan voor 
nieuwe suggesties en ‘serendi-
pity’ - onderweg onverwachts 
een bruikbaar idee opdoen.”

Sparringspartner

Naast de juiste mindset moet 
de ondernemer niet alleen een 
perfecte productkennis bezit-
ten, hij moet volgens Patrick 
ook ambitieus zijn, een moti-
vator zijn, kansen creëren en 
(verantwoorde) risico’s nemen. 
“Hij moet dus een beetje boek-
houder, advocaat, bankier, 
hr-manager en socialmedia-
specialist zijn. En net daarom is 
de hybride boekhouder de per-
fect geplaatste sparringspart-
ner. Hij is niet enkel een cijfer-
verwerker, maar veeleer uw 
hulpmotor, het klankbord voor 
u als ondernemer. Bij Helsen 
Consulting Team zijn we al lan-
ger overtuigd van die nieuwe 
rol voor de boekhouder.

Met onze 27 jaar bagage uit 
de begeleiding van een groot 
volume kmo-ondernemers 
zijn wij goed geplaatst om een 
eerste sparringsronde met u 
te voeren. Vervolgens bren-
gen wij specialisten uit rele-
vante domeinen samen in 
een adviesraad. Anders dan in 
associaties, waar vaak de leden 
in eenzelfde denkpatroon 
gegroeid zijn, neemt u voort-
aan beslissingen die vanuit 
diverse hoeken toekomstbe-
stendig zijn.” ������������������

Tot voor enkele jaren kon je als ondernemer 
gedogen binnen een relatief zeker kader, vaste 
systemen en normen, een hiërarchie met top 
to bottom beslissingen. Kortom: zekerheid.
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