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meropdewereld. Ikhebopbed in eenkussen
liggen stompen.Daarna voelde ikmij vooral uit-
geput.Dat gevoel heeft twee jaar geduurd.’

Tolsmahadook zijn vriendenen familie niet
verteldhoehet echtmethet bedrijf ging. Tot de
laatstewekenhieldhij een façadeop. ‘Wewer-
den veel aangesproken. Zo vroeg een vriendin
van vroegernaons tv-optreden, of ik eenhoc-
keytoernooiwilde sponsoren.’

‘Opdatmoment liep ik zelf al viermaanden
achtermetdehuur.Maar als ondernemermoet
je de schijn ophouden.Niemandwil investeren
of productenkopen vaneenbedrijfwaarmee
hetniet goedgaat. Ikmoest zelf ook echt een
drempel over omtoe te gevenhoe slecht het er-
voor stond.’

NIET OPGEVEN
‘Hetwas een zware tijd.Mijn energiewasop. Ik
hadgeengeld. Eigenlijkmoest ik evenop vakan-
tie,maardat kon ikniet betalen. Ik kreeg een
anderebaanendeedwat freelanceopdrachten.
Maar ikbleefmoe.Ongemotiveerd. Leeg.Het
was eenneerwaartse spiraal.’

Tochgeeft het drietal niet op. Ze sprokkelen
genoeg geldbij elkaar en voorkomeneen faillis-
sement. Alle drienemenze anderebaantjes en
inde vrije urenwerken ze verder aanGreetinq.
Enondertussen zoeken ze eengeschikte koper.
‘Wedachten, alswehet bedrijf nogkunnen
verkopen, dan ishet tochdemoeitewaardge-
weest.’ Erwarengenoeg geïnteresseerden.Maar
timing is ook vanbelang. ‘Na een jaarwarenwe
heel vermet eenpartij. Datwas echt eenklapper
geweest.Maar voordat ze onskondenkopen,
gingen zij zelf failliet.’

Twee jaarnahet technische faillissement
wordtGreetinqalsnog verkocht aaneen teleco-
maanbieder voor zakelijke telefonie en internet.
Tolsmakrijgt hiervoornog ‘een leukbedrag’.
Maar ookonderdenieuwe vleugels komtde
persoonlijke voicemailserviceniet echt vande
grond.

VoorTolsmakeert na verkoopeindelijk de
rust terug in zijnhoofd.Hij heeftweer energie
en voelt zichbevrijd.Hijwil vooruit. Tegelijker-
tijdwil hij dit avontuur goedafsluiten.Hij be-
sluit eenboek te schrijvenover zijn ervaringen.
Het vinden vaneenuitgever gaat soepel enbe-
gin 2014, zo’n anderhalf jaar nade verkoop van
het bedrijf, komt zijnboekuit.

Daarnakomt zijn leven in een stroomversnel-
ling terecht. ‘Voormijn gevoelmaakte ik einde-
lijk iets positiefs vanmijn falen.’ Tolsma, die van
naturemakkelijk pitcht enpresenteert,wordt
steeds vaker uitgenodigdomtrainingen te ge-
ven, presentaties tehoudenenals dagvoorzitter
op te treden.Hij deelt zijn ervaringmet iedereen
diehetwil horen en zijn zelfvertrouwenkeert te-
rug.Het is eenbelangrijk keerpunt.

KEN JE MARKT
Inmiddels begeleidt hij ook zelf ondernemers.
Hij helpt hen, ‘via incubators enaandehand
vande lean-start-uptechnieken’, ondermeer om
demarkt te verkennen. ‘Wij hebbennooit de
tijd genomenomechtmetpotentiële klanten te
praten.’Numoetendeondernemersbinnende
trainingsprogramma’s datwel doen. En sluit het
ideeof debusinesscaseniet aan?Dan ishet tijd
voor eenaanpassing, eenpivot, in start-uptaal.

De leerlingondernemers lerenookomtepra-
tenover tegenslagenenproblemen. ‘Je helpt
elkaar en je doorbreekt het gevoel dat het bij
iedereen vanzelf gaat, behalvebij jou.’ Endat
geldt niet alleen voorde jonkies. ‘Ookdoorge-
winterdeondernemers kennen tegenslagen.’

Tolsmahelpt deondernemers,maar kijkt
nuookandersnaar zijn oudeonderneming. ‘Ik
hadmijn jongere ik graagbegeleidmetdeken-
nis die iknuheb’, lachtTolsma. ‘Wehaddende
prijs veel eerdermoetenaanpassen.Weboden
eenpremiumabonnement aan, dat kostte in
het begin €25permaand.Dit vondenonze eer-
ste klantenhetwaard.Wehielden vast aandat
bedrag, zelfs al gingener stemmenopdathet te
hoogwas. Eenondernemermoet eigenwijs zijn,
dacht ik. Alwas eenandereprijs ookgeengaran-
tie op succes.De timing voor voicemailwas ach-
teraf ookniet zo goed.’

“
‘Ikhadmijn jongere ik
graagbegeleidmetde
kennis die iknuheb. Zo
haddenwedeprijs veel
eerdermoetenaanpassen’

C
ai
tl
in

St
o
o
ke

r
is

fr
ee

la
nc

ej
o
ur

na
lis

t
vo

o
r
H
et

Fi
na

nc
ie
el
e
D
ag

b
la
d

pagina 18, 29-10-2018 © Het Financieele Dagblad


