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Waarom wachten?

Het klinkt in deze tijden als een jongensdroom: naast je studie een bedrijfje beginnen dat op volle toeren draait zodra je 

afstudeert. Waarom zou je ook wachten op je bul als je een goed idee hebt? Het ‘bedrijfje’ dat Niels Radstake en Rob 

van Weeghel in 2007 begonnen, mag ondertussen gerust een ‘bedrijf ’ genoemd worden. Inmiddels staan er drie mede-

werkers op de loonlijst en helpen twee externen bij de acquisitie. Samen werken ze aan innovatieve applicaties voor het 

notariaat. Hun belangrijkste product is Digizeker, een online dossier dat notarissen voor hun cliënten kunnen aanleggen. 

In het dossier kunnen cliënten de inloggegevens van hun online accounts en belangrijke documenten veilig opslaan. 

Bij overlijden van een cliënt kunnen nabestaanden alle profielen op internet verwijderen. Het idee slaat aan. Er ligt een 

geweldige kans. Maar hoe verder? Doordat de oprichters tijdens hun studie met het bedrijf zijn gestart, hebben ze weinig 

werkervaring bij andere bedrijven. ‘Dat maakt het voor ons lastig om Dirict zo op te bouwen dat we op een goede manier 

kunnen groeien. Welke mensen neem je op welk moment aan? Hoe vind je die? En hoe betrek je medewerkers zo goed 

mogelijk bij belangrijke beslissingen?’ Met deze vragen stapte het duo naar Mijn Bedrijf 2.0. 

 

Geen antwoord

In de eerste jaren van het bedrijf hadden Niels en Rob vooral oog voor technische vragen: hoe kan het beter, sneller, slim-

mer? Nu zijn ze op een punt beland waar de techniek geen antwoord heeft op hun vragen. In december 2011 verhuis-

den ze al van ‘businessincubator’ Utrechtinc naar een zelfstandige bedrijfsruimte. Bovendien was het moment gekomen 

om ook naar de personele invulling van de groeiambities te kijken. Dirict wil groeien door Digizeker aan meer notaris-

kantoren te verkopen. Tegelijkertijd wil het bedrijf verder bouwen aan het portfolio: Radstake (verantwoordelijk voor de 

techniek) en Van Weeghel (afkomstig uit een notarisfamilie) hebben innovatieve ideeën over het notariaat, die ze graag 

zouden vertalen naar nieuwe producten en diensten. Daarvoor zijn nieuwe medewerkers nodig met technische kennis 

en met verkoopervaring. Beide ondernemers hebben goede ervaringen met werkstudenten, maar willen graag meer 

Groeien 2.0
Studentenbedrijf wordt volwassen

De oprichters van Dirict 

ontdekten dat er voor groei 

meer nodig is dan alleen tech-

nische kennis.

Met hulp van een coach heb-

ben ze hun ambities omgezet 

in concrete stappen, zoals 

personeelsuitbreiding.
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‘Ze waren toe aan een volgende stap’

Dirict kon rekenen op begeleiding van Mijn Bedrijf 2.0-adviseur Mariëlle Vermunt. Bij de eerste  

kennismaking had ze al door dat ze te maken had met een ondernemend duo. ‘Ze waren toe 

aan een volgende stap, maar aarzelden over het aannemen van personeel. Ze hadden wel wat 

ervaring met studenten, maar nog niet met vaste medewerkers. Verdienden ze die kosten wel 

terug? Liepen ze niet het risico dat iemand de kunst zou afkijken en ervandoor zou gaan met de 

bedrijfskennis? En wat betekende het voor de sfeer in het bedrijf als er iemand bij zou komen?’ 

Coach Maurice Kimman van Sequoia hielp de twijfels weg te nemen en begeleidde bij het 

aannemen van een nieuwe medewerker.

‘Tijdens het traject zijn we gaan inzien 
dat medewerkers met een ander 

profiel meer waarde hebben voor ons’
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continuïteit en behoud van kennis. Vaste medewerkers aannemen vinden ze 

nog riskant. Radstake en Van Weeghel: ‘Mijn Bedrijf 2.0 heeft ons geholpen om 

onze vragen aan te scherpen. Vervolgens hebben we een coach gezocht die 

ons kon helpen bij onze vraagstukken.’   

Maandelijkse sessies

De coach begeleidde Dirict bij het opstellen van een groeiscenario. In het 

maandelijkse ‘directieoverleg’ − bewust zo genoemd om meer structuur in het 

bedrijf te krijgen − bespraken ze zowel lopende zaken als toekomstplannen, 

met nadruk op het werven van nieuwe medewerkers. Daarbij kwamen ook 

heel praktische zaken aan de orde, zoals verschillende manieren om perso-

neel te zoeken en het beoordelen van cv’s. Leerzame sessies, zeker voor twee 

ondernemers die zelf nooit naar een vaste baan hoefden te solliciteren. Het 

resultaat is ernaar: eind 2011 trok Dirict een parttime collega aan met ervaring 

in zakelijke dienstverlening en IT, die altijd heeft gewerkt ‘op het snijvlak tussen 

marketing, communicatie en sales.’ Radstake en Van Weeghel zijn van oordeel 

dat ze nu een goede basis hebben neergezet waardoor ze beter in staat zijn 

om beslissingen te nemen op het personele vlak. Maar Mijn Bedrijf 2.0 heeft 

nog andere positieve effecten gehad, vertellen ze. ‘Het traject heeft er − voor 

ons onverwacht − voor gezorgd dat we meer diversiteit in het bedrijf hebben  

gekregen. Vooraf hadden we het idee dat we vooral ‘jonge honden’ moesten 

betrekken bij ons bedrijf.’ De coach adviseerde ze om ook ouder personeel 

aan te nemen. ‘Daar moesten we wel even over nadenken.  

Maar we hebben het advies ter harte genomen. Een oudere collega brengt 

meer rust in de organisatie en helpt te focussen.’ Ze hebben het traject als 

heel zinvol ervaren, besluiten ze. ‘Het heeft onze groei versneld.’

 

Notarissen commerciëler leren denken

De vaste medewerker die Dirict nu heeft aangenomen, heeft een coachende 

rol in het bedrijf gekregen, vertelt Mijn Bedrijf 2.0-adviseur Mariëlle Vermunt.  

‘Ze werkt veel vanuit huis, net als Niels. Een goed voorbeeld van het nieuwe 

werken, dat mogelijk is doordat ze goede afspraken maken over de taakver-

deling en lopende zaken.’ De nieuwe medewerker verzorgt onder andere 

trainingen voor notariskantoren die willen weten hoe ze hun omzet kunnen  

vergroten, bijvoorbeeld met Digizeker. ‘Ze leren notarissen commerciëler  

denken via trainingen, blogs en vakpublicaties. Er zit een sterk idee achter. 

Toen we het traject begonnen, hadden ze al veel plannen, maar die waren 

toen nog wat versnipperd. Nu merk je dat ze beter in staat zijn om keuzes te 

maken.’
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Dirict
Utrecht

Wat is er veranderd?
Dirict begon als een bedrijf dat websites ontwikkelt. Dankzij een scherp gevoel 

voor de markt en een affiniteit met technische innovatie kwam de nadruk 

al snel te liggen op het ontwikkelen van applicaties voor het notariaat. Met 

coach Maurice Kimman werkten Radstake en Van Weeghel aan de missie, vi-

sie en strategie van Dirict. Nu weten ze beter hoe ze hun groeiambities kunnen 

bereiken. Ze hebben onder andere een andere kijk op personeel gekregen. 

Eerst dachten ze vooral aan het aannemen van leeftijdsgenoten met veel 

creatieve, ‘wilde’ ideeën. Beide ondernemers zijn gaan inzien dat een divers 

personeelsbestand ervaring binnenbrengt en focus oplevert. 

Wat is het resultaat?
Dirict heeft het team uitgebreid met een ervaren parttime medewerker op het 

gebied van marketing en sales, die praat op het niveau van de klant. Daar-

naast doet het bedrijf regelmatig een beroep op twee externe krachten die 

acquisitie voeren. Er ligt een duidelijke strategie voor de komende tijd. En de 

ondernemers hebben meer structuur gebracht in hun onderlinge overleg. 

De aanpak en  
instrumenten
Dirict koos voor een  

pragmatische insteek:  

een coach die ervarings-

deskundige is. Werken met 

modellen en methoden 

is prima, maar ze zochten 

vooral iemand die weet 

waar hij het over heeft. 

Samen met de coach 

namen ze de volgende 

stappen:

•  Vaststellen van de missie, visie en strategie van het bedrijf.

•  Informeel overleg tussen eigenaren omzetten in maandelijks directieoverleg 

(start onder leiding van de coach, daarna namen eigenaren het over)  

waardoor actiepunten écht opgepakt werden.

•  Introductie van de ‘balanced scorecard’, waarmee de ontwikkeling en groei 

van het bedrijf maandelijks zichtbaar wordt. De personele groei krijgt hierin 

een belangrijk plek.

•  Contact zoeken met een netwerk van professionals met kennis en ervaring, 

waaronder verschillende potentiële nieuwe medewerkers.

De coach koos als uitgangspunt dat hij niets oplegde. Hij liet wel weten wat 

hij dacht, maar liet beide eigenaren zélf beslissen wat hun bedrijf het best kan 

gebruiken.

Bedrijfstak: ICT  

Contactpersonen: Niel
s Radstake en  

Rob van Weeghel, eigenaren  

Aantal medewerker
s: 3

Plaats: Utrecht

Website: www.dirict.
nl

Mijn Bedrijf 2.0-ad
viseur: Marielle  

Vermunt, Syntens  

Kennisleverancier: M
aurice Kimman, Seq

uoia
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Groeien betekent voor Dirict:
•  niet bij voorbaat op zoek gaan naar medewerkers die op jezelf lijken,  

maar open staan voor diversiteit

•  flexibel omgaan met werkplekken thuis en op kantoor, maar ook goede 

afspraken maken over het werk

•  met je klanten meedenken: hoe kan je klant je product verkopen?

•  autoriteit claimen door lezingen te geven, een blog bij te houden en  

artikelen te schrijven voor vakbladen en -websites.

Waarom is deze praktijkcase een goed voorbeeld van  
sociale innovatie?
Mariëlle Vermunt: ‘De ondernemers hebben door hun gesprekken met de 

coach hun zorg over het aannemen van mensen over boord gezet.  

Zij weten nu de juiste mensen aan zich te binden, die het bedrijf helpen  

groeien. Ze denken bovendien goed vooruit: samen met medewerkers en 

klanten denken ze nu al na over nieuwe producten die mogelijk pas over 

een paar jaar op de markt gezet kunnen worden.’

‘Liepen ze niet het risico dat  
iemand de kunst zou afkijken  

en ervandoor zou gaan met  
de bedrijfskennis?’


