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Sjaak opent deuren in Duitsland
„

Starter van de week Kikken Klantenwerving

door Stefan Dölcken

HH ij gaat niet op kantoor op de
foto, maar in de auto. Het
past bij Sjaak Kikken (51).
Voor zijn in 2013 gestarte be-
drijf Kikken Klantenwerving

zit de ondernemer uit Beek twee of drie
dagen per week ‘op de weg’. Zijn werk-
terrein is Duitsland, met name de aan
Limburg grenzende deelstaat Noord-
rijn-Westfalen, die met zijn ruim 17,5
miljoen mensen meer inwoners telt dan
heel Nederland. Kikken brengt Limburg-
se bedrijven in contact met potentiële
klanten in Duitsland, met name in de
sector van de maakindustrie. En hij
heeft het er maar druk mee. De zaken
lopen goed. Een beetje verrassend wel-
licht, omdat je toch zou verwachten dat
Limburgse bedrijven alleen al vanwege
de geografische nabijheid van een enor-
me Duitse markt hun boontjes zelf wel
kunnen doppen. Dat valt, weet Kikken
inmiddels, in de praktijk vies tegen. „Op-
vallend is dat veel bedrijven in de grens-

streek niet of nauwelijks zaken doen
met Duitsland.” De reden? „Het is vaak
de angst voor het onbekende. Je kent de
markt niet, je bent onbekend met de
manier van zakendoen in Duitsland. De
mens doet vooral wat-ie gewend is, ver-
andering is altijd een beetje eng. Komt
bij dat het vaak kleine bedrijven zijn die
geen tijd hebben om over de grens te kij-
ken.” Ook het ‘karakter’ van de maak-
industrie speelt een rol. „Bedrijven in
die sector zijn vooral goed in het maken
van dingen, maar vaak veel minder be-
dreven in het in de markt zetten van die
producten, zeker als het gaat om het vin-
den van partners in een ander land.”
Sjaak Kikken heeft die koudwatervrees
zelf niet. Hij heeft een universitair diplo-
ma bedrijfskunde op zak, werkte na een
periode in het onderwijs voor diverse
Nederlandse bedrijven die actief zijn in
de Bondsrepubliek. Toen in 2013 een ein-
de kwam aan zijn dienstverband als ver-
tegenwoordiger van een Nederlandse de-
signmeubelmaker in Duitsland en Oos-
tenrijk, besloot hij voor zichzelf te begin-

nen. Een sprong in het diepe, met een
duidelijk doel: deuren openen voor Lim-
burgse maakbedrijven in Duitsland. De
Duitse ondernemerscultuur verschilt be-
hoorlijk van die in Nederland, weet Kik-
ken. „In Nederland draait het vaak om
de prijs. Hoe goedkoper, hoe beter. Duit-
sers zitten veel meer te wachten op een
goede oplossing voor hun problemen,
de prijs is dan minder van belang. Je
moet eerst hun vertrouwen winnen, pro-
beren de gunfactor te verwerven. Als dat
lukt, heb je vaak niet alleen een klant
voor één opdracht, maar bij wijze van
spreken voor het leven.”
Tegenwoordig maakt Kikken, die uitste-
kend Duits spreekt, bij het leggen van
contacten in Duitsland voor klanten ge-
bruik van zijn uitgebreide netwerk en
kennis van de Duitse markt. Door het
aanspreken van de juiste mensen, gaan
de deuren immers sneller open. Soms
trekt hij er ook op goed geluk op uit.
Stapt pardoes binnen bij bedrijven om
ze warm te maken voor potentiële part-
ners uit Limburg. In tegenstelling tot

wat veel mensen denken, werkt die aan-
pak in Duitsland goed. „Mensen den-
ken juist dat het er heel erg formeel aan
toegaat, maar mijn ervaring is dat ze
best openstaan voor iemand die een
goed verhaal heeft, ook al heeft hij geen
afspraak. Zo kwam ik bij een bedrijf in
Keulen. De man die mij ontving, vond
het in eerste instantie heel opmerkelijk
dat ik me niet vooraf had aangemeld,
maar binnen een uur zat ik wel met de
directie om de tafel.” Duitsers kunnen
die typisch Nederlandse branie blijk-
baar wel waarderen. „Zeker, ze zijn
denk ik stiekem wel eens jaloers op hoe
wij Nederlanders in het leven staan.
Aan de andere kant moet je ook beslist
niet naar Duitsland gaan met een tsjak-
ka-mentaliteit. Daar houden ze niet van.
Het moet op het persoonlijke vlak klik-
ken en er moet een goed product lig-
gen, dan komt het goed.” En heel be-
langrijk: „Zorg dat je de taal spreekt.”
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