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De oprichters van de marktonderzoekbureaus, deel 8

Dirk Huisman:

'De mensen die je ontmoet
Het gesprek vindt plaats op een woens- fan tas t iseh! '
dag, de dag waarop Dirk thuis werkt (en

alleen per fax bereikbaar is voor zijn

mensen). Een beetje zenuwachtig rijd ik

richting Amersfoort. Zou mijn cassette-

recorder het wel doen, kan ik het huis

vinden en ben ik wel op tijd? Ik moet er

zelf om lachen, vooral als ik bedenk dat

Dirk en ik - als alles misgaat - samen

eindeloos kunnen kletsen over een grote

liefde van ons beiden: Texel! Gelukkig

loopt alles op rolletjes.

Wáarom ben je SKiM begonuen?
'Ik wil graag aanleiding en achterliggende

motieven onderscheiden als wc het hier over
hebben. De aanleiding lag in mijn werksitu-
atie van dat moment. We spreken over eind
1978. Ik zat op dar ogenblik zo ongeveer 2,5
jaar bij NSS en het ging mij daar goed. Eind
1978 ging er een hoofd van een afdeling weg
bij NSS en ik wilde graag die plek hebben.
Dat ging niet door; men vond dat ik er te kort
was, te weinig ervaren was voor die baan.
Toen dacht ik: 'dan ga ik weg'. Ik meldde dar
ook meteen. Zei tegen Peter van Westendorp
en Adri Bakker: 'Ik ga voor mezelfbeginnen.'
Er werden vervolgens - begin 1979 - war lijm-
pogingen ondernomen, maar mijn besluit
stond vasr. In maart 1979 ben ik vertrokken
bij NSS en begon ik mijn leven als onderzoe-
ker én eigenaar van een bureau 'op zolder'.'
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Dirk Huisman: 'je moet wel presteren, anders wordt er zwaar met je aJgerekend'

En wnt bedoel je met nchterliggende motieven?
'Bij mij is de gedachte aan een eigen

bureau altijd latent aanwezig geweest. Dat
heeft ook met mijn opvoeding te rnaken. Daar
komt bij dat mijn vriendin en ik kinderen wil-
den en de opvoeding samen aan wilden pak-
ken. Dat was een keiharde afspraak russen
ons. Bij NSS - en bij veel andere bedrijven -
was het onderwerp 'in deeltijd werken' in de
jaren zeventig volstrekt onbespreekbaar; ten-
minste op projectleidersniveau. Een eigen
bureau zou dit 'probleem' perfect kunnen
oplossen.'

WIlSbet al aan de orde toen je besloot bij NSS
te vertrekken?

'Nee, er was toen nog niet geconcipieerd
als je dat bedoelt. Maar zoiets speelt naruurlijk
op de achtergrond wel een rol. Bij NSS pro-
beerden ze me bijvoorbeeld te behouden door

een aanbod van hoofd markronderzoek bij een
van de groomc opdrachtgevers; dat heb ik
mede om die reden niet gedaan.'

Wnt betekent SKIM eigenlijk?
'De officiële naam is - nog steeds - SKiM

mcma en betekent: Statistisch Kwalirarief
Industrieel Marktonderzoek, Marktonderzoek
Controle en Marktonderzoek Advies. Ik start-
te namelijk met twee activiteiten. In de eerste
plaats het 'gewone' industriële marktonder-
zoek, SKlM dus. Daarnaast adviseerde ik
bedrijven over het opzcrrcn van onder wek en
voerde ik controles op veldwerk uit. De toe-
voeging 'rncma' was voor de markt heel inrri-
gerend; men dichtte mij vaak mooie, vaak
buitenlandse, academische graden toe.'

Hoe lang Mee/je alleen op je zolder?
'Eigenlijk geen dag. Ik begon in maart



1979. Heb toen meteen een student-assistent
aangetrokken. Ik heb in april een fraaie folder
over onze activiteiten gemaakt en in mei
begon het te lopen. We kregen vrij snel - aan-
vankelijk nog vrij kleine - opdrachten, onder
andere van IBM, Océ en Shell. Shell groeide
al gauw uit ror een soort continu-relatie. Dat
was heel prettig.'

Kun je iets vertellen over de rechtsvorm en de
eigendomsverhoudingen?

'Ik heb meteen zowel een houdstermaat-
schappij als een daaraan gekoppelde werk-
maarschappij opgericht. Honderd procent
eigenaar mocht nier, en zodoende heefr mijn
vriendin voor de tijdsduur van één uur een
aandeel in bezit gehad.'

Kun je de omzetontwikkeling schetsen over de
periode 1979 en nu (/997)?

'De eerste 1,5 jaar haalden we een omzet
vergelijkbaar met een redelijk rot goed inko-
men voor 1,5 man. In juni 1980 kwam daarin
verandering. Ik heb toen voor iemand een
lezing over het onderwerp 'startende onderne-
mers' voorbereid. Die lezing had nogal wat
impact en dan kom je in een interessant cir-
cuit terecht; mijn bekendheid nam toe en
daarmee de omzet.

De eerste vijf jaar zijn we overigens nooit
boven de miljoen gekomen. Na 1985 begon
de échre groei. In 1996 haalden we als SKlM
Groep een omzet van circa vijf miljoen.'

En hoe ontwikkelde het personeelsbestand zich
in die periode?

Ik begon dus in 1979 met die ene student-
assistent. Nu - medio 1997 - werken er bij
SKlM Groep {Rorrerdam' en 'Uithoorn'
opgereld) 19 mensen.'

KUil je iets meer vertellen over de onnoilelee-
Iing vall SKlM in de afgelopeu 18jaar
(I979- J 997)?

'De eersre doorbraak was het feit dat we
internationaal steeds meer naam begonnen te
maken. Ik kan je verklappen dat een paar jaar
geleden 80% van onze omzet uit inremario-
naai onderzoek kwam; te veel dus. Het tweede
en meest cruciale markeringspunr is de beslis-
sing software voor computergestuurd onder-
zoek aan de Europese markt aan te bieden.
Het derde belangrijke 'historische' moment
heeft te maken met de overname van Indis, nu
zo'n drie jaar geleden. We realiseerden ons dar
we nauwelijks nog kwaliracief industrieel
onderzoek uirvoerden in ons eigen land. Dar
bracht ons er roe uit re kijken naar een
geschikte overnamekandidaat. Dat werd Indis;
her profiel van lndis was precies wat we nodig
hadden. En nu na een paar jaar stel ik vast dat
onze positie op de Nederlandse industriële
onderzoekmarkt er inderdaad beter voor staat.'

Hoe ziet de structuur er nu uit?
'SKIM Groep bestaar uit drie zelfstandige

bedrijven; het zijn alle drie B.V.'s en het aan-
bod overlapt niet of nauwelijks:

1. SKIM Analyrical in Rotterdam; het
'oude SKIM' zou je kunnen zeggen. Sterk
gericht op internationaal onderzoek. Vanaf 1
januari 1996 doet SKIM Analyticalook
onderzoek op de Nederlandse markt; vooral
model matig onderzoek onder consumenten.

2. SKIMIlNOlS Markronderzoek in Uit-
hoorn; verantwoordelijk voor her industriële
kwalitatieve onderzoek, sterk gericht op de
Nederlandse markt. In 1997 is het veldwerk
binnen SKlMIINDIS verzelfstandigd onder
de naam SKIM Field Services.

3. SKIM Software Division in Rotterdam;
verantwoordelijk voor de verkoop van soft-
ware binnen Europa.

Ik ben zelf nog steeds 100% eigenaar,
zowel van de SKIM Groep (de houdstermaat-
schappij) als van de zelfstandige bedrijven
daaronder. Wel groeien we zo langzamerhand
naar de situatie dat sommige mensen financië-
le interesse krijgen.'

Wát ZOIi je typeren als je allerbelangrijkste
beslissing?

'Dat we in 1986 het besluit hebben geno-
men software te gaan verkopen. En verder
vind ik ook heel belangrijk dat we de srruc-
tuur nu zo hebben gewijzigd dat andere men-
sen de eindverantwoordelijkheid voor het run-
nen van een deel van de SKlM-groep hebben.

Het was allemaal veel te veel van mij
afhankelijk.'

Waar heb je het meeste plezier aan beleefd?
'Aan het doen van gecompliceerd interna-

tionaal onderzoek. Het opzetten en uitvoeren
van een onder LOekin twaalflanden bijvoor-
beeld. Dat gebeurde voor het eerst toen SKIM
nog maar drie jaar besrond. Heb ik allemaal
zelf gedaan. Daar heb ik van genoten. Zoveel
verschillende soorten landen, ontwikkelings-
landen, geïndustrialiseerde landen. Project van
een miljoen; zeer veel geld in die tijd. De
opdrachtgever was een stichting die gefinan-
cierd werd door de Middenstandsbank en de
overheid. Het ging over startende (kleine)
ondernemers. Exact herzelfde onderzoek in al
die landen; dezelfde steekproef, herzelfde
design wat de vragenlijst betreft. Prachtig
onder LOek.De mensen die je ontmoet, fantas-
tisch. In Colombia bijvoorbeeld: de onderzoe-
ker waar ik daar mee werkte, had ook een fasr
food-keren; iedereen heeft daar twee of drie
banen. Ik heb er heel veel van geleerd.

Als je het hebt over 'plezier beleven' dan
denk ik vooral aan onderzoek doen. Ik denk
ook aan een aangrijpend project dat ik heb
gedaan onder schizofrenie-patiénren in meer-
dere landen. Aangrijpend en ongelofelijk.

Wát heb je erg gevonden?
'Mensen ontslaan, dat vind ik vreselijk.

Dan denk ik soms: waarom zie je zélf niet dat
je hier niet goed functioneert. Ik ben daar

slecht in. Ben überhaupt niet goed in perso-
neelsbeleid; ben sterker als onderzoeker dan
als manager!'
Zijn er nieuwe bureaus ontstaan uit SKlM?

'Nee. De zelfstandige SKlM-B.V.'s zijn in
principe nu wel verkoopbaar. Maar op dit
ogenblik hebben ze in financiële zin nog met
mij te maken en dus lijkt mij het enige juiste
antwoord: nee.'

Welke bureaus ZOIt je hebben willen oprich-
teil?

'Nou, oprichten weet ik niet. Wel kan ik je
zeggen dar het oude SKIM (nu SKlM Analy-
tical) mijn hart heeft. Daar voel ik me hele-
maal thuis; dat zou ik dus zo wéér kunnen
oprichten! En verder heb ik respect voor Veld-
kamp en IPM. Daar zitten goede onderzoe-
kers, een beetje ambachtelijk soms, een beetje
zoals ik. Ze werken analytisch, zijn weten-
schappelijk onderbouwd bezig. Daar zou ik
me thuis kunnen voelen.'

Is het anno 1997gemakkelijker of moeilijker
om een bedrijf te starten?

'Het vak verandert sterk en dat betekent
dat er nieuwe mogelijkheden zijn. In die zin
denk ik dat her gemakkelijker is om vandaag
de dag een bureau op te richten. Je moet het
vak dan wel breed omschrijven. Voor irtforma-
tion-engineers en modellenbouwers liggen cr
bijvoorbeeld hele leuke uitdagingen. Er zijn
veel gaten en gaatjes in de markt te ontdekken!

Geld krijg je waarschijnlijk wel, als je ten-
minste een goed ondernemersplan hebt. Maar
je moet wel presteren, anders wordt er zwaar
met je afgerekend. Als je failliet gaat word je
geregistreerd. In Amerika is dat overigens een
positief punt, wist je dat? Een beetje zoals
vroeger een S-5 aantekening bij ons! Conclu-
sie: ik zou het zo weer doen, maar wel beter
nadenken over de haalbaarheid dan ik in 1979
deed!'

Mag ik tot slot je commentaar horen op de
opmerking oan Adri Bakker aan jouw adres
('Ik vond Dirk een hele goede onderzoeker;
aan zijn rapporten hoefde nooit iets te worden
veranderd). Ik neem toch aan dat je dat gele-
zen hebt.'

'Natuurlijk heb ik dat gelezen! Het is heel
vleiend wat Adri Bakker over mij zegt, maar
de eerlijkheid gebiedt re zeggen dat het niet
geheel juist is. Mijn analyses en conclusies
waren wel goed, maar de eerste concepten
barstten van de taalfouten. Adri Bakker zag
dat niet, wam Bareld van der Meer en de
dames van de typekamer haalden ze er vóór
die tijd uit! En verder werd me vaak gezegd
dat mijn zinnen - zoals van zeer veel pas afge-
studeerden - veel te lang waren! Overigens wil
ik wél op deze plek nog even kwijt dat ik zon-
der mijn 2,5 jaar 'Stichting' SKIM mcma
nooir had kunnen oprichten'.

Jal/IIJ Lok
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