
Twintig procent meer 
omzet, dertig procent 
meer winst en 32 
extra vacatures. Dat 
zijn de harde cijfers 

die na afloop van het RGO-pro-
ject werden vastgesteld. De 
zeventien deelnemende onderne-
mers zijn dan ook stuk voor stuk 
goed te spreken over de resulta-
ten van het RGO-project. Dimitri 
Romeijnders van Morpak: “We 
zitten volop in een transitiefase 
en strategieverbetering. We gaan 
nu meer taken en verantwoor-
delijkheden bij medewerkers 
leggen, zodat niet alle druk op de 
schouders van de ondernemer 
komt te liggen.” Mede dankzij 
een nauwe samenwerking met 
de LWV, LIOF, Ondernemend 
Limburg, Koninklijke Metaalunie 
en Zuyd Hogeschool is dit project 
succesvol afgerond.

Pure ondernemerskracht
Irene Vervuurt van ICONAD 
benadrukt dat vooral mkb-be-
drijven die graag verder willen 
groeien, baat hebben bij deze 
resultaatgerichte aanpak. “Het is 

daarbij belangrijk 

te weten dat zowel mijn compag-
non Steffen als ik een onderne-
mende achtergrond hebben. Stef-
fen heeft onder meer als senior 
adviseur bij Syntens gewerkt en 
als zelfstandige veel onderne-
mers in de praktijk geholpen om 
innovatie en groei te realiseren. 
Zelf heb ik ruim vijfentwintig jaar 
ondernemerservaring dankzij 
mijn eigen bedrijven.”

Sleutelwoorden in het RGO-pro-
ject zijn succesfactoren, onder-
nemerskracht, afgeleid onder-
nemerschap, zelfwerkzaamheid, 
eigenaarschap, mindset en 
koersbepaling. Deelnemer Erwin 
Hartsuiker, ceo van Mind Media, 
vertelt hoe het in de praktijk 
werkt. “Toen we nog klein waren, 
stuurde ik vooral taakgericht en 
directief, maar dat werkt bij een 
zekere schaalgrootte dus niet 
meer. Door onze koers, missie en 
strategie beter af te stemmen op 
mijn ondernemerskracht, bloeide 
er iets moois op. Inmiddels 
hebben we twintig medewerkers, 
waarvan een aantal zich heeft 
ontwikkeld tot échte afgeleide 
ondernemers.”

Rimpeling in  economie 
Niet alleen de deelnemende 
ondernemers zijn te spreken over 
het door Keyport 2020 geïnitieer-
de RGO-project. Ook onafhanke-
lijk onderzoek van het lectoraat 
van Zuyd Hogeschool laat de po-
sitieve impact op de effectiviteit 
van de deelnemers zien. Steffen 
de Lange: “Het lectoraat heeft 
een meting naar de effecten van 
het project gedaan. De onder-
zoekers waren onder de indruk 
van het feit dat de ondernemers 

in een relatief kort tijdsbestek 
zoveel resultaat voor hun onder-
neming konden bewerkstelligen.” 
Resultaatgericht Ondernemen 
werkt dus en volgend jaar hebben 
Vervuurt en De Lange opnieuw 
de ambitie zo’n mooi project met 
Limburgse ondernemers van de 
grond te tillen. “Door het verster-
ken van het ondernemerschap 
kunnen we een rimpeling in de 
regionale economie bewerkstel-
ligen.”

Van oktober 2017 
tot juni 2018 deden 
zeventien bedrijven 
mee aan het project 
Resultaatgericht 
Ondernemen (RGO) 
van Keyport 2020, 
met als doel hun 
ondernemerschap te 
versterken. Onder 
begeleiding van  
Irene Vervuurt en 
Steffen de Lange 
van ICONAD in 
Simpelveld behaalden 
alle bedrijven met 
deze methodiek 
opvallend goede 
resultaten. Na 
deelname waren 
ze aantoonbaar 
succesvoller. 
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Resultaatgericht Ondernemen met Keyport 2020 werkt

‘Winstgroei van 30% voor 
 ondernemers is realistisch’

Keyport 2020 is de samenwerkingsorganisatie van overheid, onderwijs 
en ondernemers die bouwt aan versterking van de regionale economie 
in Midden-Limburg en Cranendonck. Resultaatgericht Ondernemen is 
in opdracht van de provincie Limburg door Syntens en samen met 35 
mkb-ondernemers ontwikkeld. Inmiddels hebben al 140 bedrijven in 
Limburg  ‘Resultaatgericht Ondernemen’ geïmplementeerd.  
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