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PETER REITERS  
laat ondernemers hun  

kracht hervinden
Hij is gepokt en gemazeld in de horeca; 
is er zelfs bijna in ‘geboren’, want zijn 
ouders hadden ook al een restaurant. 
Bijna 25 jaar had hij een eigen horeca-
bedrijf, restaurant en partycentrum De 
Ruyterhof, een begrip in de regio. Na 
de kredietcrisis van 2008 is hij veel 
gaan experimenteren met nieuwe  
formules en verdienmodellen, met als 
laatste de succesvolle Proeverij. Toen 
de gelegenheid zich voordeed het 
pand te verkopen, koos hij wederom 
voor een nieuwe formule.  Hij stopte 
met zijn horecabedrijf, maar niet  
met de horeca. Hij ging als zzp’er in  
andere keukens kijken om te zien  
hoe collega’s zaken aanpakken en 
heeft daar veel van geleerd.  
 
DOOR: TEKST ANDER[S]

Na erkende opleidingen te hebben gevolgd, mag 
hij zich nu geaccrediteerd ondernemerscoach en 
mediator noemen.  Peter Reiters ondersteunt hore-
caondernemers die even een steuntje in de rug 
nodig hebben. “Ondernemers zijn heel bijzondere 
mensen. Ze kiezen ervoor om ‘voor eigen rekening 
en risico deel te nemen aan het economisch ver-
keer’.  Ze volgen hun eigen weg op hun eigen ma-
nier. Op die weg kom je op enig moment valkuilen 
en omleidingen tegen. Dan is het goed als je ie-
mand hebt die je kan helpen je eigen weg weer 
terug te vinden.”  
 

PERSPECTIEF DOOR  
MEDIATION 
 
“Veel ondernemers lopen aan tegen huurkwesties”, 
weet Peter. “Met een gekelderde omzet en veel  
onzekerheid over de toekomst, kan dat een groot 
probleem zijn. Ik ga dan in gesprek met alle betrok-
ken partijen en laat hun zien dat zij een gezamenlijk 
belang hebben. Immers, als een horecaondernemer 
helemaal geen huur meer betaalt, heeft de verhuur-
der ook geen inkomsten. In deze tijd staan nieuwe 
huurders niet in de rij. Wanneer de ondernemer  
kan laten zien dat er serieuze overlevingskansen 
voor zijn bedrijf zijn, zien partners als verhuurder en 
financier ook weer perspectief.” 
 
UIT JE COMFORTZONE 
 
Die overlevingskansen worden niet altijd direct  
gezien door de ondernemer, maar ook daar helpt 
Peter hen mee. “Soms moet je iemand uit zijn  
comfortzone halen en met alternatieven komen. Als 
jij jarenlang een succesformule hebt gehad die nu 
opeens niet meer blijkt te werken, is het best moei-
lijk om een uitweg te zien. Door out of the box te 
denken, zet ik een ondernemer op het spoor om 
zijn bedrijf een andere draai te geven. Ondernemers 
zijn van nature creatief en flexibel, maar door een 

langdurige stresssituatie kunnen die eigenschappen 
zomaar verdampen. Als ondernemerscoach kun  
je de ondernemer helpen, zodat hij verrassende 
nieuwe kansen kan creëren. Dan zie je die onder- 
nemerskracht weer terug komen!” 
 
LANDELIJK INITIATIEF  
ONDERNEMERSKRACHT.NU 
 
Om ondernemers die door corona in de knel zijn 
geraakt te helpen heeft Peter samen met vijf andere 
geaccrediteerde mediators een bijzonder initiatief 
opgezet: Ondernemerskracht.nu.  
“Met een planmatige aanpak waarin we coaching, 
mediation en expertise combineren scheppen we 
op korte termijn duidelijkheid voor de ondernemer. 
We betrekken we alle stakeholders zoals de finan-
ciers, verhuurders, payrollbedrijf en leveranciers  
bij een realistisch stappenplan waarmee de onder-
nemer verder kan.”  
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‘Soms moet je  
iemand uit zijn  
comfortzone halen 
en met  
alternatieven 
komen.’


