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een klassiek ingerichte etage met uitzicht over het lange 
voorhout en de hofvijver is waar Biesheuvel nu nog kantoor 
houdt. Per 1 juni vertrekt hij naar het hoofdkantoor van 
MkB-nederland aan de Bezuidenhoutseweg. nog steeds in 
zijn geliefde den haag, dat wel.
niet dat Biesheuvel veel achter zijn bureau zit, het liefst is 
hij op pad. ‘daar krijg ik energie van, praten met mensen, 
dat inspireert mij.’ vorige week nog in china waar hij ‘heel 
interessante dingen heeft gezien’, maar vooral door heel 
nederland. Praten met andere ondernemers, bij bedrijven 
waar hij als commissaris of adviseur een rol heeft, of in zijn 
eigen bedrijf PGZ International, toeleverancier voor de 
doe-het-zelf markt.

KRIEBELEN
Biesheuvel begon zijn loopbaan bij het ministerie van v&w. 
In de avonduren volgde hij de heao en na niet al te lange 
tijd werd hij er gevraagd voor de interne accountantsdienst. 
snel ging hij richting management. Maar het onderne-
mersbloed bleef kriebelen. Biesheuvel richtte zijn eigen 
technische groothandel op en kocht, tien jaar nadat zijn 
opa Biesheuvel techniek verkocht, het familiebedrijf weer 
terug. ‘dat was wel even wennen voor hem. ook omdat ik 
niet mijn hand bij hem kwam ophouden. Zelf heeft hij het 
niet met zoveel woorden gezegd, maar later hoorde ik van 
mijn oma dat hij trots op mij was.’
Biesheuvel bouwde in tien jaar tijd de Biesheuvel Groep 
uit tot een bedrijf met 180 mensen op de loonlijst. In 2000 
verkocht hij het aan de franse branchegenoot orefi. ‘Ik was 
toe aan een nieuw hoofdstuk. In overleg en met instem-
ming van de rest van het management heb ik het verkocht.’
het was tijd voor bezinning. ‘het leek me nog wat te vroeg 
voor de côte d’azur. Ik werd benaderd door private inves-
teerders met voorstellen om in verschillende mkb-bedrijven 
geld te steken. dat doe ik nog steeds, met mijn investe-
ringsmaatschappijk habest.’ 
eind 2003 ging Biesheuvel als algemeen directeur aan de 

‘Het mkb-geluid sterker 
naar voren brengen’
Hans biesheuvel, de nieuwe voorzitter van mKb-nederland, is er van 
overtuigd: het mkb heeft de toekomst. ‘Kleinere bedrijven kunnen 
makkelijker op het veranderende consumentengedrag inspringen. 
voor grote bedrijven is het moeilijker om hun strategie snel aan te 
passen.’ Hij vindt het ook belangrijk dat de stem van het mkb wordt 
gehoord. ‘Zeker in deze tijden. daar ga ik me hard voor maken.’

ADVERTENTIE

slag in een van de bedrijven in habests portfolio, PGZ Inter-
national. de dhz-leverancier won onlangs een innovatieprijs 
met een kwastenlijn. Biesheuvel pakt een kwast van de tafel 
naast hem. ‘deze kwast van de sam r7 lijn heeft gewon-
nen. daar kan ik echt trots op zijn, dat ik grote jongens als 
Philips en siemens achter me heb gelaten met een stok met 
haren.’



een doener is Biesheuvel, ambitieus, gedreven, open en 
sociaal vaardig. eigenschappen die hem als ondernemer én 
als voorzitter goed van pas komen. ‘Ik ben een jongen van 
bouten, moeren en kwasten’, zegt hij. ‘als ik een vergade-
ring heb bij een van de bedrijven waar ik commissaris ben, 
ga ik altijd een uurtje eerder. een rondje lopen door het 
bedrijf, even een kopje koffie drinken met de mensen. dan 
weet ik heel snel hoe de stemming is.’ de vijfsecondentest 
noemt hij het lachend. ‘Ik vraag of ik met de or mag spre-
ken. als een directeur dan benauwd kijkt, weet ik genoeg.’

ONDERNEMERSGEVOEL
In de aanloop naar het voorzitterschap van MkB-nederland 
is Biesheuvel druk met het afbouwen van een aantal activi-
teiten. Zo treedt hij terug als algemeen directeur van PGZ, 
stopt hij met een aantal commissariaten en is hij geen lid 
meer van de vvd-commissie voor economische Zaken en 
Innovatie. ‘Bij een aantal bedrijven blijf ik wel betrokken, 
om het ondernemersgevoel te blijven houden. en omdat 
mijn hart ligt in het ondernemen.’
‘de komende maanden richt ik mij in eerste instantie op het 
leren kennen van de organisatie en de achterban. wat leeft 
er nu echt? Ik ga het land in en met de leden praten. Ik heb 
er veel zin in. Ik vind het heel belangrijk dat de stem van het 
mkb gehoord wordt. de dynamiek van de economie hangt 
af van de ondernemers. In tijden van crisis is het belangrijk 
dat het ondernemersklimaat goed blijft.’
‘daarnaast is wil ik nog meer de dialoog aangaan met de 

politiek. het huidige kabinet is ondernemers-vriendelijk en 
daar ben ik blij mee. Maar het komt er nu op aan om ook 
resultaten te behalen, mooie plannen ook uit te voeren.’
na meer dan twintig jaar ondernemen denkt Biesheuvel 
wel een idee te hebben van wat er leeft onder mkb-onder-
nemers. ‘In de eerste plaats de crisis natuurlijk. ‘overleef 
ik de crisis wel?’ vragen veel ondernemers zich af. ‘voldoet 
mijn businessmodel nog of moet ik het anders aan gaan 
pakken?’ vroeger kon je een bedrijfsmodel opzetten en dat 
twintig jaar zo blijven doen. nu verandert alles zo snel, de 
markt, de consument, daar moet je als bedrijf op insprin-
gen. Je moet snel schakelen. het oude, vertrouwde model 
voldoet niet meer. verwacht niet dat de overheid of de 
banken je uit de brand gaan helpen.’

BIJPRATEN
daarmee snijdt hij een ander thema aan dat ondernemers 
bezig houdt. ‘financiering. niet alleen de beschikbaarheid, 
ook de oude relatie met de bank is een beetje weg. vroe-
ger ging een ondernemer regelmatig bijpraten met zijn 
lokale bankdirecteur. In korte tijd is dat enorm veranderd.’ 
het ontslagrecht is een ander punt van aandacht. ‘het is 
een gemiste kans dat het kabinet daar niets aan doet. Mo-
dernisering is heel hard nodig. aan de ene kant moeten we 
in nederland langer doorwerken en moet je dat als onder-
nemer ook mogelijk maken, maar daar hoort aan de andere 
kant flexibilisering ook bij. het moet niet zo zijn dat je een 
werknemer die niet goed functioneert, niet kunt ontslaan 
omdat dat te duur is.dat is niet goed voor een bedrijf.’
Biesheuvel trekt graag samen op met vno-ncw. ‘die sa-
menwerking omarm ik, al wil ik wel sterker het eigen mkb-
geluid naar voren brengen. om zo vertrouwen te creëren, 
en zelfvertrouwen, onze leden het gevoel te geven dat ze 
gehoord worden, we er in deze lastige tijd samen tegenaan 
gaan. Ze te inspireren.’
Inspiratie, het woord is al eerder gevallen. ‘Ik wil de passie 
voor wat ik doe, vertalen naar inspiratie,’ zegt hij. ‘voor 
mensen in Benin, afrika bijvoorbeeld, waar ik via het ‘hun-
ger-project’ bij betrokken ben. we ondersteunen daar voor 
een langere periode ondernemers door kennisoverdracht.’ 
‘Maar ook als penningmeester voor het haagse festival 
classique. Ik vond het een grote eer om in het bestuur 
gevraagd te worden. Met een klein budget zetten ze een 
geweldig festival neer. als het soms een beetje tegenzit 
komen ze hier even praten en dan gaan ze weer met een 
grijns naar buiten,’ grijnst ook Biesheuvel. 
als hij later terug zou kijken op zijn tijd als MkB-voorzitter is 
ondernemers inspireren een van de dingen die hij gedaan 
wil hebben. ‘voor de vereniging wil ik dat ze nog meer op 
de kaart staat, dat MkB-nederland een vereniging is waar 
de leden trots op kunnen zijn en waarvan ze weten dat ze 
er voor hen is. dat wij het ondernemingsklimaat in neder-
land positief hebben beïnvloed.’ <

JOHANNES HENDRIK ABE STEFAN BIESHEUVEL werd in 1965 geboren in een haags ondernemersgezin. Biesheuvel techniek, de 
technische groothandel die zijn grootvader vlak na de oorlog had opgericht, was begin jaren ‘80 verkocht. toen kleinzoon hans na 
zijn vwo examen gelijk wilde gaan werken, accepteerde hij echter een functie bij het ministerie van verkeer & waterstaat. ‘Ik heb er 
heel veel geleerd en kreeg ook snel meer verantwoordelijkheden.’ na een paar jaar koos hij toch voor het ondernemerschap.


