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In deze case wordt ingegaan op Startup Studio Nescio De tekst geeft een weergave van haar 
ondernemerschap, de visie, de strategie, het management en de wijze van organiseren. De tekst is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met Mark Walschot, partner van Startup Studio Nescio. 
 
Zie voor meer context ook www.nescio.co, www.smart.pr, www.journa.com en www.persfilter.nl. 

http://www.nescio.co/
http://www.smart.pr/
http://www.journa.com/
http://www.persfilter.nl/
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1. Inleiding 
Nescio is Latijn voor ‘ik weet het niet’. Mark Walschot, mede eigenaar, vertelt: “De naam Nescio is 
gekozen vanuit de gedachte dat innovatie start op het punt waar je het niet meer weet. Als je écht iets 
nieuws wilt doen, dan moet je in de onzekerheid durven stappen – en dat is vaak heel spannend!” Zoals 
de woorden Startup Studio in de naam al aangeven, is Startup Studio Nescio een bedrijf dat het 
ondernemerschap hoog in het vaandel heeft staan. Startup Studio Nescio is de overkoepelende naam 
voor een aantal software diensten die het bedrijf levert, te weten Smart.pr, Journa en Persfilter. Deze 
case beschrijving laat zien hoe Startup Studio Nescio ondernemerschap vormt geeft. Het belicht welke 
aanpak zij toepast, welke facetten daarbij een rol spelen, en welke uitdagingen zij daarbij tegenkomt. De 
case heeft tot doel om het ondernemend gedrag van Startup Studio Nescio te begrijpen en te 
analyseren. De bijbehorende teaching note (voor docenten) biedt daartoe een aantal vragen en 
antwoorden, alsmede een aantal toepassingen van theorieën en concepten uit de literatuur.   
 

2. Een korte geschiedenis van Startup Studio Nescio 
Startup Studio Nescio is gevestigd aan het Rokin in het hartje van Amsterdam. De oorspronkelijke 
gedachte van de oprichters van wat nu Startup Studio Nescio is, was om een online uitgaansagenda te 
ontwikkelen, inmiddels zo’n 12 jaar geleden. Al tijdens de ontwikkeling van de uitgaansagenda kwamen 
zij erachter dat het idee tot onvoldoende omzet zou leiden. Mark Walschot, nu een van de vier partners 
van Startup Studio Nescio (hieronder Nescio genoemd), legt dit als volgt uit: “Tim, Stef en Martijn (de 
oorspronkelijke oprichters van Smart.pr) kwamen erachter dat er te weinig geld zat bij clubs en 
uitgaansgelegenheden om het idee van een uitgaansagenda tot een succes te maken. Ook kwamen er 
destijds misschien wel 10 uitgaansagenda’s tegelijk op. De concurrentie was dus groot en er viel voor 
ons dus geen droog brood in te verdienen. Maar, we kwamen er zo wél achter dat er wel degelijk een 
probleem was met nieuwsverspreiding. Dat probleem hebben we verder onderzocht. De vraag was 
welke organisaties wel budget hadden voor het verspreiden van nieuws. Zo zijn we uitgekomen bij PR-
bureaus en ondernemingen met een eigen communicatieafdeling. Wij zijn toen die PR-bureaus afgegaan 
met de vraag wat we voor ze zouden kunnen bouwen om ze te helpen bij het verzenden van 
persberichten. Toen heeft onder andere de Erasmus Universiteit commitment gegeven, zelfs nog voordat 
het product er werkelijk was. Zodoende hebben we hebben de hele partyagenda die niet voldoende 
rendeerde, omgebouwd naar een systeem waarmee je als organisatie op een professionele manier je 
persrelaties kan beheren en persberichten kunt verzenden. Wat we toen ontwikkeld hebben, vormt nog 
steeds het fundament van ons belangrijkste product, Smart.pr. De eerste versie van dit product werd 
inmiddels meer dan 10 jaar geleden door een van onze partners eigenhandig gebouwd, letterlijk op een 
zolderkamer. Dat deze eerste versie van Smart.pr ooit uit zou groeien tot Startup Studio Nescio, hadden 
we toen natuurlijk nooit kunnen bedenken.” 
 
Na Smart.pr volgden de producten Nouncy, Persfilter en Journa (zie Bijlage 2 en de minicase op pagina 
7 voor een nadere beschrijving). Onder de naam Startup Studio Nescio vallen inmiddels dus meerdere 
merken/businesses. De naam kan dan ook worden gezien als een ‘paraplumerk’. De naam Nescio is in 
het leven geroepen om een team van mensen met een gezamenlijke mindset bij elkaar te brengen. 
Vanuit dit paraplumerk wordt ondernomen en wordt nieuw talent aangetrokken. Mark Walschot: “Een 
gezamenlijke naam helpt in een markt waar de concurrentie om talent moordend is, het helpt om je 
verhaal als onderneming beter te vertellen en om duidelijk te maken waar je als onderneming voor staat. 
Op een zeker moment hadden we drie merken in de markt, maar hadden we dezelfde missie, werkten 
we op dezelfde manier en op dezelfde locatie. Daar moesten we iets aan doen, want dat is heel 
verwarrend, voor zowel het team dat we al hadden als voor mensen die bij ons wilden komen werken. 
Toen, in 2016, hebben we besloten de overkoepelende studio die was ontstaan een naam te geven en 
was Nescio officieel geboren." 
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3. Aanpak en werkwijze 
Waarom de naam Nescio? – klik voor de blogpost! 
 
Nescio is Latijn voor ‘ik weet het niet’. We herhalen nog eens het openingscitaat van Mark Walschot, 
maar dan uitgebreider: “De naam Nescio is gekozen vanuit de gedachte dat innovatie start op het punt 
waar je het niet meer weet. Als je écht iets nieuws wilt doen, dan moet je in de onzekerheid durven 
stappen – en dat is vaak heel spannend. Maar je moet het wel doen, anders weet je het nooit! En 
wanneer je steeds een vaste methode aanhoudt voor dit soort experimenten, leer je enorm veel en 
ontstaan er steeds nieuwe kansen. Dat is wat we proberen mee te geven binnen Nescio.” Nescio slaat 
ook op drie verschillende soorten kennis: (1) de dingen waarvan je weet dat je ze weet (je ‘actieve 
kennis’), (2) de dingen waarvan je weet dat je ze niet weet en (3) de dingen waarvan niet eens weet dat 
je ze niet weet... Walschot: “Wat wij proberen is door ‘rapid experimentation’ de eerste soort uit te 
breiden door experimenten uit te voeren op de tweede soort kennis. Je pakt dan altijd wat mee waarvan 
je nog niet eens wist dat je het niet wist. Dit is heel waardevol en leidt tot veel nieuwe inzichten. We 
focussen zo op de business waar wij al iets van weten en plakken daar op deze manier stukjes aan vast. 
Door te testen, zijn we daar namelijk óók weer zeker van geworden en innoveren we. We voeren in een 
maand soms wel drie of vier experimenten uit. Dat doen we met kleine multidisciplinaire teams en het is 
erg ‘data driven’.”  
 
 

https://nescio.co/why-our-company-is-called-nescio/
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Deze manier van werken dagelijks merkbaar in de onderneming. Vrijwel alle processen kennen een 
experimenteel karakter, hoe klein ook. Het is tot diep in de cultuur doorgedrongen dat medewerkers 
beter vragen kunnen stellen en experimenten kunnen doen, dan dat zij zouden varen op blinde 
aannames. Of dit nu gaat om een telefoongesprek met een klant of om een complex project in de 
architectuur van één van de softwareproducten. Ook draait alles om korte, gerichte iteraties. Veel van 
deze manier van werken binnen Nescio komt terug in het boek ‘The lean startup’ van Eric Ries, dat bij 
Nescio op de kantoortafel ligt. Mark Walschot: “Toen Nescio begon, was dit boek nog niet uitgegeven, 
maar wanneer je als onderneming ‘gebootstrapped’ wilt overleven, kom je waarschijnlijk vanzelf terecht 
bij deze manier van denken en werken. Wanneer je te veel tijd zou nemen voor je volgende stap en 
hierbij het gevoel met de dagelijkse realiteit (je klant en markt) zou verliezen, dan zou je het sowieso niet 
redden...”  
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Tenslotte verwijst Nescio uiteraard met een knipoog naar de Amsterdamse schrijver Jan Hendrik 
Grönloh (1882-1961) die neoromantische verhalen schreef onder het pseudoniem Nescio. De Uitvreter 
(1911), Titaantjes (1915) en Dichtertje (1918) zijn Nescio’s bekendste werken. Net als de vier 
“zakenvrienden” in Titaantjes, dromen de vier partners van Nescio er soms ook stiekem van om 
kunstenaar te worden. Ze zien het ondernemerschap vooral als iets creatiefs. Door gefocust met het 
bedrijf bezig te zijn en door veel nieuwe dingen te proberen, geven ze deze creativiteit vorm en zetten 
deze hopelijk om in zakelijk succes… 
 

4. Kerncijfers en groei 
Een Smart.pr basisabonnement voor een organisatie is beschikbaar vanaf circa €3.000 per jaar. 
Afhankelijk van het aantal gebruikers, het aantal persberichten, en de functionaliteiten (bijvoorbeeld Pro-
editor om persberichten rijker op te maken, journalistendatabases voor Nederland en/of België, 
dedicated support/account management, Journa-integraties, etc.), loopt deze jaarlijkse abonnementsprijs 
op. In de markt staan de producten van Nescio te boek als ‘prijzig’, maar begrijpelijk gezien het hoge 
kwaliteitsoogmerk aangaande het product, de databases en het serviceniveau. 
 
Nescio heeft de afgelopen jaren een gestage omzetgroei doorgemaakt van gemiddeld zo’n 30% op 
jaarbasis. Het klantenbestand telt inmiddels rond de vierhonderd organisaties. Daarbij gaat het om 
corporate klanten (ca. 25%), PR-en communicatiebureaus (ca. 25%), ngo’s en stichtingen (ca. 20%), 
overheidsorganisatie en semi-overheidsorganisaties (ca. 15%), en MKB en overige organisaties (ca. 
15%). Op dit moment werken er ongeveer 35 mensen bij Nescio, circa 25 fte, onder wie de vier partners. 
Om een beeld van de groei van het bedrijf te geven: zo’n 6 jaar geleden bestond Nescio uit acht à tien  
personen. 
 
Naast een gezonde aanwas van nieuwe klanten, kent de onderneming lage churn-getallen. Dit houdt in 
dat de retentie binnen het bestaande portfolio hoog en stabiel is – dit maakt groei mogelijk. De groei uit 
new business wordt niet teniet gedaan door verlies van bestaande klanten. Het bedrijf bedient 
toonaangevende corporates, PR bureaus en overheden die grote publieke bedrijfsbelangen managen 
met haar producten. De ondernemers beschouwen het als een groot compliment dat deze organisaties 
kiezen voor Smart.pr, Persfilter en Journa boven andere producten in de markt. Aan de kostenkant van 
de onderneming zijn de personeelskosten leidend. Nescio werkt met hoogopgeleid personeel dat 
schaars is in de markt. Daarbij (zie later in deze case) is de fit met het bedrijf doorslaggevend. Dit maakt 
de selectie van beide kanten van de markt smal en er is in de bedrijfsgroei dan ook haast constant vraag 
naar  competente nieuwe medewerkers. Naast het team (met name development, sales en data) geeft 
het bedrijf geld uit aan huisvesting, marketing, representatie, auto & vervoer, software & hosting, 
kantoorkosten, diensten van derde partijen (zoals de accountant) en enkele kleine overige posten. Deze 
opsomming is bij elkaar opgeteld echter nog niet de helft van de kosten voor personeel.  

 
Met een focus op de toekomst investeren de ondernemers achter Startup Studio Nescio (zie ook 
bovenstaande over Nouncy/Journa) continu in innovatie. Winst is geen direct doel, maximale omzetgroei 
uit terugkerende omzetstromen (dat wil zeggen omzet uit abonnementsverkoop, gecorrigeerd voor 
eenmalige omzet voor bijvoorbeeld een producttraining op locatie) wél. De afgelopen jaren draaide het 
bedrijf op of rond break-even. 
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De vier partners hebben sinds het begin van Nescio honderd procent ‘ownership’ van het bedrijf, oftewel, 
er zijn geen externe investeerders aangetrokken. Dit geeft het bedrijf de vrijheid om te investeren in die 
activiteiten waarvan de partners denken dat ze werkelijk het verschil kunnen maken. Van een extreme, 
exponentiële, groeicurve is volgens de partners geen sprake. “De groei is ‘gewoon’ goed en het bouwen 
van de onderneming én de methodes was een proces van vallen en opstaan”, aldus Mark Walschot. Een 
nadeel van het werken zonder externe investeerder kan wellicht zijn dat je het wiel opnieuw aan het 
uitvinden bent. Of dat je het écht met zijn vieren moet waarmaken, zonder dat er iemand over je 
schouder meekijkt die je af en toe een zetje in de juiste richting geeft...  
 

 
 
De groei van de onderneming vroeg en vraagt het nodige van de organisatie en van de partners. Een 
van de uitdagingen was bijvoorbeeld om binnen het MT de juiste manier van onderlinge samenwerking 
te vinden. Ondanks de eigen focus die de vier partners afzonderlijk hebben (zie Bijlage 1) staat het 
belang van een goede samenwerking altijd voorop. Mark Walschot, die zich in 2013 inkocht en aansloot 
als ondernemer bij de oprichters Tim, Martijn en Stef: “Bij de start van onze onderlinge samenwerking als 
MT, nu dus ongeveer 6 à 7 jaar geleden, klapte het onderling nog best regelmatig. Op een gegeven 
moment zijn we met ons MT halfjaarlijks met een soort APK (Algemeen Periodieke Keuring) aan de slag 
gegaan. We kregen dan hulp van een bedrijfscoach om te kijken waarom de bliksem af en toe insloeg. 
Het werken met een bedrijfscoach is echt goud waard geweest. Hierdoor weten we bijzonder goed wat 
we aan elkaar hebben, wat we niet doen en wat we wel doen en waarom dat zo is. We hebben ook vaak 
tijdens dat soort sessies heftige keuzes gemaakt, zoals het ‘killen’ van ‘Nouncy’, een van de businesses 
van Nescio. Dit was een cruciaal moment in de ontwikkeling van onze onderneming...”. In het volgende 
kader wordt hier verder op ingegaan. 
 
Nog een kritisch moment in de recente groei en ontwikkeling van het bedrijf was het moment waarop de 
partners de keuze maakten fors te investeren in Journa, een van de producten van Nescio. Dit moment 
volgde kort op de beslissing over Nouncy (zie minicase hieronder). Mark Walschot licht de investering in 
Journa toe: “Ongeveer 4 jaar geleden startten we Journa. Hiervoor namen we gaandeweg een team aan 
van 7 extra mensen, voor ons een grote investering. We bouwden en ontwikkelden zo goed en snel als 
we konden en begonnen het product te verkopen. Maar (fast forward naar 2017) de investering 
rendeerde niet snel genoeg – of wij investeerden te fors. Hoe dan ook, begin 2018 volgde er een soort 
omslagpunt. Als partners zagen we dat er iets niet klopte met de P&L (Profit and Loss statement, in het 
Nederlands: Winst en Verliesrekening). We gingen duidelijk te hard, er kwam nog te weinig uit die 
business. Zo kwamen we tot de conclusie dat we de boel moesten versimpelen en hebben we de zaak 
weer veel kernachtiger gemaakt. We besloten afgelopen jaar om Journa nog veel dichter bij ons 
kernproduct Smart.pr te brengen. De eerdere ‘moonshot’-investering dus om te buigen naar iets dat we 
al beter kennen, iets dat op kortere termijn rendeert. Dat brengt nu weer een enorme focus op de kern 
van het bedrijf terug, bovendien is het voor de klant ook veel beter en deze duidelijkheid is voor iedereen 
heel prettig.” 
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Minicase: Nouncy 
Vanuit de eerste ervaringen met het softwareproduct Smart.pr, startten de ondernemers eind 2012 met Nouncy. Uitgangspunt 
hierbij was dat de minder schaalbare elementen van het Smart.pr product in één klap hyperschaalbaar en innovatief zouden 
worden gemaakt. We wilden een product dat over de hele wereld impact kon hebben. Dit betekende: in plaats van e-mail wordt 
het hoofdcommunicatiemiddel newsletters & social media, in plaats van PR en journalisten gaan we naar marketing en online 
influencers, doordat de tool niet gebonden is aan lokale contactgegevens kunnen we niet alleen Nederland maar de hele wereld 
bedienen, support zal enkel via ticketing plaatsvinden (niet meer per e-mail of telefoon) en betalingen tenslotte gaan natuurlijk 
gewoon maandelijks en wel per creditcard (hoog volume, lagere deal size). We zouden dus feitelijk fundamenteel innoveren op 
ongeveer elk basiselement van ons eerdere product Smart.pr... Nouncy zou wereldwijd dé tool voor ambassador marketing 
worden. En niet alleen wij geloofden dit. In een korte periode werden we uitgenodigd om naar Silicon Valley te komen om te 
pitchen voor Y-Combinator (de incubator die onder meer Dropbox, Stripe en AirBnb voortbracht) en we werden gevraagd met 
Nouncy deel te nemen aan Tech Stars New York & Austin. Onze eigen verwachtingen werden dus ook steeds hoger. 
 
Hoe werkte Nouncy dan eigenlijk? Stel, Red Bull wil een bepaald event onder de aandacht brengen. Dan benadert Red Bull met 
hulp van Nouncy al haar influencers, extreme sporters en brand ambassadors. Dit gebeurt achter de schermen. Red Bull geeft 
zelf de hoofd-hashtag en een URL mee en geeft een paar suggesties voor een tekst (Een tweet wordt dan: "Ik ga naar dit te 
gekke event, kom je ook?! #redbullhardline https://www.redbull.com/gb-en/events/hardline"). RB verzamelt zo (nog steeds achter 
de schermen) een enorme massa aan influencers en posts, die ze oplijnt met haar marketingboodschap. Deze influencers 
stonden via Nouncy toe dat Red Bull kon posten op de timelines van hun verschillende socials (Linkedin, Facebook, Twitter). Met 
Nouncy kon RB dan tenslotte de volledige uitstroom (aantal en timing) van deze posts controleren, om zo maximale impact van 
haar sociale marketingboodschap rondom (bv.) dit event te bereiken. 
 
De ambities waren dus torenhoog. Dit op zich is prima en noodzakelijk om hoge doelen te bereiken. Waar we echter, met kennis 
achteraf, veel van geleerd hebben, zijn twee dingen. Ten eerste: onze eerste iteratie vóór livegang duurde (te) lang. Dit gaf ons 
daarna wellicht te weinig ruimte om snel genoeg de juiste pivot te maken. Ten tweede: we hadden meer gebruik moeten/kunnen 
maken van de kennis die we al wél hadden door Smart.pr (en dus wellicht niet alles tegelijk moeten proberen te veranderen). We 
merkten wel degelijk (zelfs enig licht viraal) gebruik van Nouncy... Er was groei, er was vraag. Het product deed wat het beloofde 
en werkte dus goed. Sommige bedrijven raakten er helemaal aan verknocht. Om snel een hoog volume te bereiken, was Nouncy 
gratis. Het verdienmodel kwam later, was de gedachte.. Het product dreef dus op investeringen van onszelf en een seed-
investeerder. En er ontstond langzaam maar zeker een squeeze. Want om echt voor Nouncy te gaan betalen (wat onze 
gebruikers best wilden), moesten we ook custom werk gaan verrichten. Bijvoorbeeld: het ‘branden’ van een online newsroom 
naar de wensen van de gebruiker, met logo's, integraties met eigen systemen, etc. Zeer begrijpelijk, maar wel strijdig met de 
fundamentele wens die we bij de start van Nouncy uitspraken: we wilden een hyperschaalbare internetpaperclip bouwen! Dit 
dwong ons uiteindelijk tot een zeer lastig besluit. 
 
De keuze om door te gaan met Nouncy of niet, werd namelijk een afweging tussen deze fundamentele drive als 
internetondernemers om een schaalbaar wereldwijd product te willen bouwen en de ‘snellere inkomsten’, die lagen bij het 
mogelijk toevoegen van custom elementen aan ons product. Hiermee kwam de schaalbaarheid natuurlijk direct onder grote druk 
te staan. Een Catch-22. En zelfs dan hielden we vragen bij of de markt groot genoeg was... Tenslotte waren er ook toen al 
tekenen dat de API's van LinkedIn, Twitter en Facebook minder open zouden worden gesteld (van levensbelang voor Nouncy, 
omdat we hiermee automatiseerden dat posts met de juiste hashtags op iemands timeline konden verschijnen). Dit weerhield ons 
van de optie om bijvoorbeeld een grote investeringsronde op te halen. Uiteindelijk, al deze factoren meegenomen, maakten we in 
de zomer van 2015 de lastige beslissing om met Nouncy te stoppen. 
 
De twee eerder genoemde lessen hebben we vervolgens zeer ter harte genomen en direct toegepast op onze innovatie die 
daarna kwam: Journa. We vertrokken nog wel vanuit de basis van een internationaal schaalbaar internetproduct, maar bleven 
dichter bij wat we inmiddels aan ervaring meedroegen (Smart.pr en dus Nouncy) en bouwden Journa met zeer korte iteraties. 
Vanuit dezelfde filosofie is later trouwens ook Nescio als merk ontstaan en zo is de ervaring met Nouncy (ondanks het mislukken 
als product) van onschatbare waarde geweest voor het bedrijf. Overigens lijkt het enkele andere spelers inmiddels wel gelukt om 
de propositie van Nouncy wereldwijd tot een succes te maken: check onder andere https://buffer.com/, https://hootsuite.com/. 
 

 
 

http://smart.pr/
https://www.redbull.com/gb-en/events/hardline
http://smart.pr/
https://buffer.com/
https://hootsuite.com/
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5. Omgeving en markt 
De journalistieke markt en de public relations markt zijn sterk in ontwikkeling. Zo staat de omzet van 
papieren kranten al langere tijd onder druk (zie ook het artikel ‘Hoe ziet de toekomst van de journalistiek 
eruit’). Daarentegen komt er meer vraag naar online pers, waarvan nog niet duidelijk is hoe deze geld 
kan verdienen én kwaliteitsnieuws kan blijven brengen. De traditionele media zijn in een forse transitie 
terecht gekomen. Het oude verdienmodel waarbij kranten hun inkomsten halen uit abonnenten en 
advertenties is daardoor in beweging. Ook de machtsverhoudingen zijn aan het veranderen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe ziet de toekomst van de journalistiek eruit? 
 
Harriët Salm, Trouw, 31 december 2018 (bewerkt) 
 
Wie naar de cijfers kijkt kan er niet omheen: steeds meer mensen nemen een digitaal abonnement, en minder abonneren 
zich op de puur papieren krant. Twee experts blikken vooruit over wat dit in de nabije toekomst voor de krant betekent.  
 
Is het gunstig voor kwaliteitsmedia dat steeds meer mensen een digitaal abonnement nemen? 
Irene Costera-Meijer, hoogleraar journalistiekwetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: "Ja. Digitaal heeft 
voordelen, het is goedkoper, want je hebt geen distributie- en papierkosten. Zo kan er meer geld overblijven voor journalistiek 
inhoudelijk werk. En je kunt het publiek via internet direct bereiken met je artikelen, niet meer één keer per 24 uur. Maar het 
probleem is wel dat mensen nu nog vaak zeggen: 'nieuws via internet? Daar betaal ik niet voor'. Ze verbinden dit niet met 
kwaliteit. Toch zul je zien dat hoe langer hoe meer mensen de overgang maken. We betalen nu ook al voor Netflix of Spotify. 
Het wordt steeds normaler voor digitale producten te betalen, de krant gaat daar steeds meer van profiteren." (…) 
 
Niet veel jongeren abonneren zich op kwaliteitsmedia, hoe haal je hen over? 
Costera-Meijer: “Uit ons onderzoek blijkt dat het gebruik door jongeren van sociale media als Twitter of Facebook om nieuws 
tot zich te nemen, regelmatig wordt overschat. Nieuws halen ze daar niet vandaan. Veel belangrijker zijn de apps op hun 
mobiele telefoon. Voor kort, snel nieuws kijken ze naar de NOS-app of de app van nu.nl. Klaske Tameling, coördinator 
crossmedia bij BNN/VARA "Als je [als kwaliteitskrant, GM] je energie  stopt in die berichten die ook al op nu.nl staan, blijft er 
minder tijd over voor diepgaande artikelen die bij jouw identiteit passen. Geld verdienen gaat voor nieuwsmedia via betalende 
abonnees die bewust voor jou kiezen. Richt je dus daarop, laat de rest aan anderen." 
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Mark Walschot: “Er gebeurt veel in de markt, omdat iedereen aan het zoeken is naar manieren om 
media zoals we deze vroeger kenden, levensvatbaar te houden. Traditionele verdienmodellen voor 
media zijn eigenlijk kapot, dat is nog steeds zo. Wie betaalt op welke manier voor content? Voorheen 
betaalden lezers voor een abonnement en adverteerden bedrijven in de krant.” Met de opkomst van het 
internet en social media is veel nieuws kosteloos te verkrijgen en staat de onderzoeksjournalistiek onder 
druk, zoals blijkt uit de publicatie ‘Onderzoeksjournalistiek in Nederland, Verkenning en analyse’ uit 
2018. Toch biedt nieuws nog steeds tal van mogelijkheden. Door nieuwe technologie misschien zelfs 
steeds meer. “Het unieke aan nieuws is dat het per definitie elke dag nieuw is. Om op de hoogte te 
blijven, moét je als bezoeker dus terugkomen op een nieuwssite. Voor een normale website geldt dit niet, 
want deze is veel statischer dan een nieuwswebsite. Daarom is nieuws zo'n belangrijk onderdeel van 
veel advertentiestrategieën, het nieuws lijkt soms bijna het lokmiddel voor de advertentie te worden. Bij 
bijna geen enkele andere soort website heb je deze dynamiek”, zo legt Mark Walschot uit. 
 
In dit licht is de strategie van een grote mediapartij als Talpa heel interessant: Talpa bezit sinds de 
overname van het ANP inmiddels elementen in bijna de gehele cirkel van ‘contentcreatie’, advertising én 
nieuwsverspreiding. Natuurlijk leidt dit tot kostenbesparingen, maar omdat Talpa uiteindelijk gewoon een 
commercieel bedrijf is, kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij de neutraliteit of het doel van het 
nieuws. En uiteraard geldt dit niet alleen voor Talpa, er zijn veel meerdere partijen die op deze manier 
actief zijn in de media en journalistiek, zeker ook internationaal. 

De essentiële trends in communicatie, branding en PR in 2019 
De basis van een goede klantrelatie is de reputatie van een organisatie. Dat is het terrein waar de regels van 
communicatie, branding en public relations gelden. Dit speelveld is door de digitale transformatie drastisch 
veranderd. Met name de opkomst van social media heeft ertoe geleid dat bedrijven en instellingen het heft niet 
meer volledig in eigen hand hebben. Consumenten zijn niet langer passieve toeschouwers maar actieve 
deelnemers. Communicatie evolueert ook de komende jaren verder. Maar hoe? En welke trends spelen daarbij 
een prominente rol? Communicatiebureau Linden & Barbosa onderscheidt meerdere trends in communicatie, 
waaronder het blijvende vertrouwen in traditionele nieuwsbronnen Het is opvallend dat mensen het meeste 
vertrouwen hebben in het nieuws dat ze via radio, televisie en kranten tot zich krijgen. Facebook en Instagram 
hebben een vertrouwensprobleem. 
 
Een andere trend is dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de communicatieprofessional. Corporate-
communicatie wordt steeds belangrijker waardoor de set aan eisen die worden gesteld aan de 
communicatieprofessional verandert. Bedrijven vragen steeds meer om communicatie-professionals die 
ondernemend zijn en een businessachtergrond hebben – vakmensen die zowel bekend zijn met marketing, 
communicatie en strategie en gesprekspartners die de directie uitdagen, tegenspreken en doorvragen. Een 
derde trend is dat er sprake is van een revolutie in ‘influencer-marketing’ waarbij het kaf steeds meer van het 
koren gescheiden wordt. Zo pakt Instagram influencers die volgers kopen harder aan en betaalde influencers 
moeten dit duidelijk vermelden bij hun posts. Influencers met nepvolgers vallen steeds vaker door de mand.  
 
Bron: CustomerTalk 
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Voor zowel grote mondiale spelers als voor kleinere local heroes zoals Nescio, geldt dat de invoering 
van de AVG gevolgen heeft (gehad) op hun bedrijfsvoering. Zie hiervoor ook het onderstaande kader 
over de invoering van de AVG. Voor Nescio betekent de AVG dat de ‘cost of sales’ in sommige gevallen 
de pan uitrijzen doordat er zoveel onderhandeling met o.a. legal nodig is. Kun je deze extra kosten 
omzeilen, en zo ja, hoe dan? Of moet je naar een heel andere markt gaan kijken? Nescio kijkt in dat licht 
bijvoorbeeld ook weer steeds meer naar PR bureaus of MKB, omdat de privacy risico’s daar meestal op 
een iets andere manier worden ingeschat.  
 

 

 
 

Invoering AVG 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection 
Regulation (GDPR) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels 
voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in 
de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van 
persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van 
gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd 
voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van 
natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor 
diensten of producten.  
 
De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995.[1] Die sloot niet meer aan op de 
huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 
mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De 
maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van 
een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Voor opsporingsinstanties en het Openbaar 
Ministerie geldt aparte privacywetgeving. Het EU-VS-privacy-schild is een overeenkomst over de 
bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt. 
 
Bron: Wikipedia 
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6. Visie en strategie 
Binnen Nescio gaat men uit van ‘het eigen unieke DNA’. De onderneming houdt zich bezig met die 
dingen waarin zij gelooft en waarin zij goed is. Mark Walschot: “Uitgaan van je eigen kracht en 
overtuiging heeft als voordeel dat niemand je na kan doen. Je DNA is immers uniek. Mensen kunnen wel 
proberen een product na te bouwen, maar omdat een product het resultaat is van een bredere visie, is 
het moeilijker te kopiëren dan je zou denken. Elke ‘feature’ komt altijd vanuit een bepaalde gedachte. Dat 
maakt de feature uniek. Alleen het kopiëren van de feature zelf, maakt nog niet dat je als onderneming 
met dezelfde visie onderneemt. Dat laatste is bepalend, omdat hier ook de voortdurende ontwikkeling 
van nieuwe features vandaan komt. We hebben met Nescio al meerdere keren meegemaakt dat een 
concurrent, of zelfs een samenwerkingspartner, ons product probeerde te kopiëren. Je schrikt je dan 
natuurlijk een ongeluk. Maar de ervaring leert inmiddels ook dat dit op zo’n moment meestal vanuit een 
heel andere drive gebeurt. Omdat je vervolgens per definitie weer doorontwikkelt vanuit je eigen DNA, 
zijn je producten binnen de kortste keren toch weer anders. En kan je klant dus weer gemakkelijk kiezen 
tussen die verschillende visies en producten.”  
 
Nog een reden om van dag tot dag niet te veel met concurrentie bezig te zijn, is dat ondernemen op het 
internet als voordeel heeft dat je, wanneer je product-market fit goed is, uiteindelijk een bijna oneindig 
grote markt aan kunt boren: ‘the sky is the limit’. Het gaat volgens de ondernemers dan ook eerder om 
het ‘groter maken van de taart’ door nog slimmere software te ontwikkelen die voor een grotere markt 
waardevol is, dan om het ‘opdelen van de taart’ door elkaar kapot te concurreren. 
 

 
 
Ondanks de sterke focus op het eigen DNA, houdt Nescio zich uiteraard ook bezig met de 
marktontwikkelingen en met haar eigen propositie ten opzichte van (internationale) concurrenten. De 
Benelux telt meerdere relatief kleine ondernemingen als Nescio. Ook zijn er enkele grotere, wereldwijde 
spelers actief in de bedrijfstak waarin Nescio actief is. Een mogelijke reden dat Nescio nog volledig 
zelfstandig opereert kan volgens Mark Walschot zijn dat de Nederlandse markt1 simpelweg te klein is om 
voor grote spelers interessant te zijn. Met de Engelse of Spaanse taal kan bijvoorbeeld een veel groter 
gebied in één keer bestreken worden. Dit leidt tot verhevigde concurrentie van vele kleine spelers binnen 
de Benelux. De vraag waarom zich (nog) geen grote speler heeft gemeld die zich actief mengt in deze 
markt, is echter nog niet beantwoord... 

                                                           
1 In feite gaat het hier om het Nederlandse taalgebied, omdat de business ook deels afhankelijk is van 
bijvoorbeeld een taalgebonden journalistendatabase. 
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In plaats van nodeloos concurreren, werkt Nescio liever samen met gelieerde partnerbedrijven. Nescio 
werkt samen vanuit de overtuiging dat je je vingers niet moet branden aan dingen waar je niets van 
begrijpt of waar je niet de allerbeste in bent. Daardoor werden de producten van Nescio vanzelf vrij 
specialistische producten. Mark Walschot: “Een systeem als SAP bijvoorbeeld, een Enterprise Resource 
Planning (ERP)-systeem, kan weliswaar alles, maar lang niet alles dat SAP kan, doet het systeem 
vervolgens even goed. Volgens Des Traynor, medeoprichter van Intercom.io, moeten startups wordt 
opgezet naar het model van de scalpel en niet naar het model van het Zwitsers zakmes. Wij zijn echt 
een scalpel. De metafoor is dat een scalpel maar één ding doet, namelijk snijden, maar dan echt 
extreem goed. Een Zwitsers zakmes daarentegen doet bijna alles... Maar met een Zwitsers zakmes kun 
je eigenlijk nét geen tak van een boom afzagen, nét geen blik openen zonder dat je handen open 
liggen... Je kunt er zelfs nét niet echt lekker mee snijden. Maar goed, er is markt voor, dus wellicht is het 
alleen een verschil in smaak. Je ziet dat ‘alles-in-één oplossingen’ wereldwijd een fors marktaandeel 
hebben, maar naar onze ‘scalpel-overtuiging’ zijn dit vaak ook zeer niet-gebruiksvriendelijke producten. 
Het zijn in ieder geval producten waar wij geen kwaliteitstempel op zouden durven zetten. Wij zouden 
zulke producten ook niet kunnen ontwikkelen, daar heb je immers gigantische teams voor nodig. In onze 
markt bestaat er een aantal internationale spelers met dit soort alles-in-een producten. Ook bestaan er 
veel scalpels. Het is dus een mix. Onze strategische partners zijn meestal ook scalpels: bedrijven die 
specialisten zijn op een bepaald gebied.”  
 

 
 
 

7. Producten, ontwikkeling en technische samenwerkingen 
Nescio’s softwareproducten zijn specialistische SaaS2-producten, die over het algemeen een specifieke 
set aan problemen (in het geval van Smart.pr bijvoorbeeld die van een PR professional) goed oplossen. 
Negen van de tien keer is een gebruiker op deze manier volledig voorzien. Nescio ontwikkelt deze 
producten helemaal zelf. Wil een gebruiker tóch meer dan dat en wil ze bijvoorbeeld naast het beheren 
van persrelaties, versturen van persberichten, monitoren van effect (opnieuw Smart.pr als voorbeeld) 
ook publicaties in print, online of social volgen of ook een online newsroom beheren, dan werken we 
samen met andere bedrijven die hier weer in gespecialiseerd zijn (in dit geval bijvoorbeeld Clipit Media 
Monitoring, Obi4Wan of PressPage). 
                                                           
2 Software as a service, vaak afgekort als SaaS, ook weleens ‘software on demand’ genoemd, is 
software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, 
maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per gebruiker, eventueel in combinatie met andere 
parameters. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de 
software over het internet bij de SaaS-aanbieder. Bron: Wikipedia 
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Door zo, afhankelijk van de behoeftes van een klant, meerdere specialistische producten ‘aan elkaar te 
knopen’ met een stabiele API3 kan Nescio gebruikers desgewenst een ketenproduct van 
‘superspecialisten’ aanbieden. Dat is een groot voordeel voor klanten van Nescio. “Het nadeel kan soms 
zijn dat je dan tevens met meerdere contracten of met meerdere accountmanagers te maken hebt 
(namelijk bij Nescio en bij ons partnerbedrijf). Met name grotere klantorganisaties kunnen dit soms als 
onhandig ervaren, omdat ze gewend zijn aan grote aanbieders die alles voor ze regelen. Dit gaat echter 
vaak om zeer grote deals, waarbij hele producten, apps of websites op maat worden gemaakt. Hierbij 
worden SLA’s (service level agreements) getekend - er wordt in ogen van de klant dus custom werk 
geleverd - vaak gaat het op zijn minst om “single sign on” oplossingen. Met Nescio bieden wij alleen 
‘standaard’, off-the-shelf softwareproducten. 100% SaaS dus. Oplossingen voor een specifiek probleem, 
dat veel mensen ervaren. Dat het product gelijk is voor al onze gebruikers, maakt het goed en stabiel. Dit 
is de enige manier om de hoogste kwaliteit te bieden. Elke uitzondering op deze regel (die een prospect 
bijvoorbeeld zou willen), zou paradoxaal genoeg direct een bedreiging vormen voor de kernreden 
waarom de prospect onze producten aan zou schaffen, namelijk betrouwbaarheid, veiligheid, 
gebruiksgemak en stabiliteit. We kiezen dus altijd voor uniformiteit en eenvoud, die waarde biedt voor al 
onze klanten tegelijk. Dat is trouwens vaak veel moeilijker dan het bouwen van een complexe oplossing 
voor maar één partij”, aldus Mark Walschot. 
 

 
 
Nescio bouwt haar software zelf in Amsterdam, met een team van developers dat letterlijk naast het 
commerciële team werkt. De lijntjes zijn dus kort en de feedback direct. Dit wil niet zeggen dat alle 
functionaliteit binnen Nescio’s softwareproducten ’from scratch’ ontwikkeld worden. In web development 
zijn er inmiddels talloze nichespelers (‘scalpels’) die één zeer specifiek probleem (bijvoorbeeld het 
verzenden van e-mails of het uploaden van bijlages) heel goed oplossen. In SaaS ondernemerschap 
waarin Nescio actief is, zijn dit soort technische partnerships, bijvoorbeeld via API-koppelingen, daarom 
heel gebruikelijk. “De gebruikers van de producten van Nescio zien hier verder niets van. Zo zetten we 
achter de schermen bijvoorbeeld een externe partij in voor het kunnen uploaden van attachments aan e-
mails. Die zit diep verborgen in ons product, maar het voorkomt dat we als kleine speler een dergelijke 
functionaliteit zelf moet bouwen. Dat zou verre van efficiënt zijn. Sterker nog, dat doet eigenlijk niemand. 
Niet alleen de ontwikkeling, maar zeker ook het continue onderhoud van een dergelijke applicatie, zou 
een bedrijf op zich vormen. Dit soort make-or-buy beslissingen maak je in software development elke 
dag”, aldus Mark Walschot. 

                                                           
3 Een Application Programming Interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een 
computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm 
van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat 
applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden 
aan andere programma's. Bron: Wikipedia 
 



Case Startup Studio Nescio   14 

 
Het motto van Nescio is om haar producten simpel te houden. Mark Walschot: “Het grootste verschil met 
de meeste concurrenten is dat wij heel weinig doen. Maar dat wat wij wel doen, doen we supergoed. Al 
innoveren we continu, ik heb zelf niet het idee dat we een product of bedrijf hebben dat echt iets 
baanbrekends doet. We hebben een handigheid ontdekt en daar weten we inmiddels heel veel van af. 
En we zijn heel eerlijk over wat we een klant kunnen bieden. We verkopen nooit iets dat we niet waar 
kunnen maken en dit wordt op langere termijn gewaardeerd door onze klanten. Ik denk dat wij extreem 
goed zijn in alleen die dingen doen die voor een gebruiker echt meerwaarde hebben, vaak via 
experimenteren en innovatie.” Een van de overtuigingen van de onderneming is dat klanten precies 
moeten weten wat ze wel en wat ze niet krijgen. Nescio wil dan ook in alle gevallen eerlijk en transparant 
zijn over de dingen die ze leveren. 
 

 
 
Wanneer Nescio een verzoek krijgt om een bepaalde functionaliteit toe te voegen aan een van de 
producten (een zogenaamde ‘feature request’) wordt dit verzoek niet zonder meer uitgevoerd. Het 
criterium is dat een bepaalde functionaliteit in beginsel voor alle klanten meerwaarde heeft én bovendien 
vaak gebruikt zal worden. Mark Walschot: “We maken er bijna een sport van om extreem goed én 
gestructureerd naar onze klanten te luisteren. Zo loggen en categoriseren we al jaren elke vorm van 
feedback, van proces tot product. Op deze manier kunnen we inmiddels heel helder duiden of een 
klantvraag een outlier is of niet, op basis van data. Zodra we features zouden gaan toevoegen waarvan 
we denken: “Wat doet het eigenlijk, wie gebruikt het nou?”, dan is het zeer waarschijnlijk dat de feature 
niet zo nuttig is, door maar een handjevol gebruikers nuttig wordt gevonden, of nog onvoldoende 
gedefinieerd is. Deze focus is belangrijk en is feitelijk de kern van wat we doen. Een functionaliteit moet 
dus een ‘must’ zijn voor de gebruiker, dan volgt het vanzelf met hoge prioriteit in het product.”  
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Hij vervolgt: “‘Return on development’ speelt hierbij ook een belangrijke rol. Natuurlijk zijn er complexe 
projecten die veel waarde opleveren. Dit zijn onze hoofdlijnen, de kern van onze innovatie. Wanneer dit 
soort projecten na een lange periode van hard werken en continu falen dan toch slagen, is dat het 
mooiste wat er is. Maar dit soort projecten zijn meestal traag en dus worden gebruikers ontevreden 
wanneer je alleen dit soort projecten doet (want te lang is het resultaat onzichtbaar). Daarom kijken we 
daarnaast parallel altijd naar laaghangend(er) fruit. Kun je met minimale ‘development power’, maximaal 
resultaat halen in customer satisfaction? Zo hadden we bijvoorbeeld eerst alleen LinkedIn, Twitter en 
Facebook als social media. Onlangs voegden we daar YouTube en Instagram aan toe. Dat bleek na wat 
onderzoek weinig werk te zijn, aangezien die plug-ins wereldwijd worden gebruikt. Ondanks dat dit 
uiteindelijk niet veel werk kostte, waren veel klanten hier megablij mee. Dus dit soort ‘side projects’ zijn 
perfect om de high-impact complexe projecten mee aan te vullen. Tenslotte, de projecten met minimale 
inspanning maar met lage meerwaarde kun je soms nog overwegen.. En de projecten met hoge 
complexiteit en lage meerwaarde? Tja, dat spreekt voor zich…!” 
 

 
 

8. Nescio’s team en cultuur 
Voor het aannemen van nieuwe mensen nemen de eigenaren (zie  bijlage 1) gewoonlijk veel tijd. ‘Hire 
slow, fire fast’ is het uitgangspunt. “Al hebben we nog nooit iemand écht gefired gelukkig, geloof ik”, licht 
Mark Walschot toe. Mensen die solliciteren krijgen al direct te horen dat zij bepaalde 
verantwoordelijkheden hebben, maar dat ze heel vrij zijn in hoe ze deze invullen en dat ze voornamelijk 
zichzelf dienen aan te sturen, samen met hun collega’s binnen het team. Als ouderwetse manager over 
iemands schouder meekijken om te beoordelen iemand de goede dingen doet, is binnen Nescio niet aan 
de orde. Een baan binnen Nescio wordt gezien als een tussenstation in iemands eigen loopbaan. Dit 
maakt het belangrijk om goed te weten welke kant iemand zelf op wil, ook op langere termijn. “De manier 
waarop mensen hier binnenkomen, maar ook hoe ze weg gaan, is hierdoor vaak organisch en voelt voor 
beide partijen logisch. Dit komt, denk ik, doordat wij veel openheid geven tijdens de sollicitatieprocedure. 
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Dan vertel ik meestal dat Nescio ‘slechts’ een stationnetje is en dat het belangrijk is dat de 
mogelijkheden binnen Nescio wel goed moeten passen bij iemands persoonlijke ambities. Iemand moet 
met andere woorden zelf precies weten waarom hij of zij bij ons wil komen werken. Dan is management 
vaak namelijk ook minimaal. In die zin gaat het om alignment. Die moet goed zijn, anders moeten we er 
niet eens aan beginnen”, aldus Mark Walschot. 
 

 
 
Hij vervolgt: “Alignment blijft van belang, ook als iemand al langere tijd bij Nescio werkt. Een voorbeeld 
van alignment en openheid zelfs tijdens een vertrek, is dat we samen met een werknemer tijdens de 
afgelopen evaluatieronde goed konden bespreken waarom hij hier eigenlijk nog werkte. Een gek 
uitgangspunt misschien, maar wel heel fundamenteel. Terwijl we het hierover hadden, bleek dat hij 
inderdaad het gevoel had dat het avontuur hier na ruim vier jaar op zijn einde liep. We hebben toen 
besloten er een punt achter te zetten en samen te kijken naar een volgende stap die beter paste bij zijn 
huidige wensen en situatie. Het is wel heel verfrissend dat dit zo kan. Dat het bedrijf is gebouwd op de 
mensen die er werken en dat zij het verschil maken. Dat het dus nooit andersom is en dat ‘je blij moet 
zijn hier te werken’, ‘de winst altijd maximaal moet zijn’, of iets dergelijks. Het is mooi om te zien dat we 
dingen met zoveel rust en met respect voor iemands eigen toekomst kunnen doen, daar ben ik heel trots 
op. Zo krijgen wij als werkgever ook het beste terug van onze mensen. Ik geloof trouwens dat dit 
uiteindelijk, naast een open en fijne werksfeer, ook altijd leidt tot de beste bedrijfsresultaten.” 
 
Binnen Nescio wordt intensief in teams gewerkt. Stef Gallé of Mark Walschot hebben nu nog een 
leidende rol (de ‘kartrekkers’) binnen de teams. Het doel van het managementteam is om binnen elke 
afdeling en elk team heel duidelijk te zijn over welke doelen Nescio nastreeft en waarom. Bij Sales 
bijvoorbeeld via target letters en churn/expansie doelen en bij Development via ‘roadmaps’ van telkens 
drie maanden. Mark Walschot: “Het is haast een gezegde binnen Nescio dat hoe je dat doel vervolgens 
bereikt, helemaal aan jou is. Dit geeft werknemers veel vrijheid en ownership. Ook wordt zo benadrukt 
dat er meerdere wegen naar Rome leiden en het dwingt nooit een bepaalde methode af. Wel is het zo 
dat we een kwaliteitsnorm eisen natuurlijk. Dus stel dat iemand onderpresteert en dat komt overduidelijk 
doordat iemand niet weet hoe hij of zij iets kan aanpakken, we dat samen bespreken en proberen te 
verbeteren door bijvoorbeeld training of iets dergelijk. De eerste en belangrijkste vorming van 
medewerkers vindt plaats door onze selectie in het sollicitatieproces. Dat is de start van alles, daar moet 
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het matchen. Op basis van wat mensen zelf willen, gaan ze dan een rol aan binnen Nescio. Bijvoorbeeld 
commercieel, op data of als programmeur. Binnen deze rol krijgen ze alle verantwoordelijkheid. Ze 
mogen vallen en weer opstaan, zolang ze er maar over communiceren. Wanneer het te veel is, te 
moeilijk, of juist te makkelijk. De meeste mensen ontwikkelen zich vanaf het moment dat het kwartje valt: 
‘Oh, het draait echt om wat ik zelf wil en hoe ik me wil ontwikkelen, als ik het maar match met wat het 
bedrijf aan het doen is!’. Vanaf dat moment gaan mensen vliegen. Het komt anderzijds ook voor dat de 
verantwoordelijkheid en vrijheid worden ervaren als too much. Dan gaan mensen zwemmen en vinden 
ze het dus heel moeilijk zelf richting te geven aan wat ze dan precies gaan doen binnen hun domein. 
 
Wel is het zo dat de meeste mensen (inclusief wijzelf als MT) onze aandacht gedurende een bepaalde 
periode zoveel mogelijk focussen om zoveel mogelijk impact te hebben. Je ziet dus heel typische 
groeipaden binnen de onderneming: van operations manager naar product owner naar dagelijks 
management. Van CRM-opschoner naar sales qualifier naar operations manager... We hebben dit in een 
managementpresentatie zelfs ooit ‘Schwarzenegger4 careers’ genoemd, omdat het écht vrij ligt binnen 
Nescio om meerdere totaal verschillende rollen te proberen en hierin top te presteren, als je hier de drive 
voor hebt. Dit willen we dus ook alleen maar aanjagen, omdat al die verschillende soorten kennis en 
ervaring elkaar waarschijnlijk op onverwachte plekken alleen maar versterken. Dus mensen kunnen 
zeker in alle hoeken van de organisatie werken. Zolang de wil er is, het geloof in de prestatie en er 
natuurlijk plek voor is op dat specifieke moment. 
 
Nescio minimaliseert elke vorm van overhead. Van iedereen wordt verwacht met zijn of haar 
boerenverstand ‘mee te doen’. Mark Walschot: “Dus bijvoorbeeld je eigen servies opruimen wanneer je 
dat op je bureau hebt staan, maar ook een gil geven wanneer zaken opvallen op inhoudelijk gebied, zelfs 
‘afdelingsoverschrijdend’, dus bijvoorbeeld vanuit sales over data en dergelijke. Wel hebben we sinds 
vier jaar een operations manager. Dit was destijds een gouden greep en nam veel dagelijkse druk van 
het MT weg. Binnen deze rol liggen heel veel bedrijfsfinanciën, lonen, eventuele subsidies, het kantoor, 
bedrijfsuitjes, en meer. Het is een heel gave functie omdat je met alle hoekjes van het bedrijf te maken 
hebt en op elk niveau opereert. De spin in het web dus. 
  

9. Vraagstukken binnen Nescio 
Binnen Nescio zijn er op dit moment meerdere belangrijke vraagstukken. Hieronder worden er drie 
toegelicht: 
 
1. Positionering en strategische samenwerkingsverbanden 
2. Visietransitie: van data- naar platform-ownership? 
3. Transitie van het managementteam (MT) 
 
Vraagstuk 1: Positionering en strategische samenwerkingsverbanden 
Het eerste vraagstuk heeft betrekking op de positionering van Nescio en de noodzaak van strategische 
samenwerkingsverbanden. Mark Walschot: “We zijn aan het verkennen of er in onze internationale markt 
meerdere vergelijkbare bedrijven zijn met een soortgelijke visie als die van ons. De grote spelers 
opereren veel meer vanuit een oude economische gedachte: alles willen zijn voor iedereen om zo de 
lock-in en omzet te maximaliseren. Dit zijn softwaremultinationals die met hun producten een breed 
functionaliteitenpakket afdekken. Hier geloven wij zelf niet zo in, zeker niet op langere termijn. Dit soort 
producten zijn vaak minder gebruiksvriendelijk en ze ontberen specifieke functionaliteiten. Zwitserse 
zakmessen dus. Kleine ondernemingen zoals Nescio zijn veel meer te zien als scalpels. Dit soort 

                                                           
4 Arnold Alois Schwarzenegger is een Oostenrijks-Amerikaans acteur, filmproducent, ondernemer, ex-
bodybuilder en oud-politicus van de Republikeinse Partij. Schwarzenegger was de gouverneur van 
Californië van 2003 tot 2011. 
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producten hebben minder functionaliteiten, maar wat ze kunnen, kunnen ze vaak beter dan de meer 
generieke producten van de grote spelers. Ook winnen web-based specialistische producten langzaam 
maar zeker ook terrein bij bijvoorbeeld overheden en multinationals. Deze adoptie was 10 jaar geleden 
veel moeizamer. (…)  
 
We zijn nu dus met een paar andere kleine bedrijven aan het onderzoeken wat we gezamenlijk zouden 
kunnen doen. Als ik hier met andere CEO's over praat, dan merk ik dat zij hier wel oren naar hebben, 
ook al is het een moeilijke opgave synergie te vinden. Maar goed, ook zij zien dat we op dit moment als 
kleine bedrijven een beetje als een Calimero aan het opboksen zijn richting die grotere spelers. Tegelijk 
hijgen deze grote spelers in onze nek, met een compleet andere visie op de markt dan waar we zelf in 
geloven. Dit klinkt door tot aan hoe je denkt over journalistiek, media en nieuwsverspreiding. De 
producten zijn dus vaak significant anders, omdat ze vanuit een andere visie tot stand gekomen zijn. Hoe 
biedt je tegenwicht? Hoe kun je als kleinere speler concurreren met de reuzen in de markt? We moeten 
wellicht ofwel zelf groter worden, organisch of via investeringen, of dus die slimme samenwerkingen 
aangaan. Overname door grotere spelers is niet direct voor de hand liggend, door het verschil in cultuur 
en visie, maar ook door het eerder benoemde relatief geringe marktbelang in Nederland én de 
verschillen in product en waarschijnlijk in klantprofiel. Maar het zou natuurlijk altijd kunnen gebeuren. 
 
We geven hoe dan ook met alle kleinere niche-spelers afzonderlijk geld uit aan de ontwikkeling van 
nieuwe (en vergelijkbare) producten en functionaliteiten (hoge ‘cost of development’). Tegelijkertijd is ook 
de ‘cost of sales’ hoger, juist doordat we met elkaar concurreren. Samenwerking leidt daarom 
waarschijnlijk direct tot synergie-effecten, zowel qua ontwikkelingskosten als qua verkoop. Dat vraagt wel 
om het maken van moeilijke, misschien wel onmogelijke keuzes. Het aan elkaar ‘duct tapen’ van 
softwareproducten leidt meestal niet tot de beste gebruikerservaring, dus misschien moet je in geval van 
samenwerking een zo objectief mogelijke keuze maken welk product het beste is. En dan alleen 
daarmee doorgaan... Dat zou voor ons betekenen dat, mochten wij bijvoorbeeld niét het beste product 
blijken, dat we van tien jaar werk zeggen: ‘oké, dat is mooi, we gaan nu iets anders doen!’ Dat is 
praktisch ondenkbaar! Ook heb je dan bijna geen ownership meer over wat je verkoopt. Dit nog los van 
alle aandeelhoudersstructuren van al dit soort kleinere partijen. Dat samenvoegen is natuurlijk 
ongelooflijk moeilijk. Toch liggen er kansen... Maar het blijft best wel een long-shot en misschien dus een 
beetje een papieren theorie.” 
 
Vraagstuk 2: Visietransitie: van data- naar platform ownership? 
Het tweede vraagstuk heeft betrekking op ‘platform-owner’ of ‘data-owner’ in combinatie met 
internationalisatie. Het product Smart.pr zou goed kunnen werken op de Europese of zelfs wereldwijde 
markt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Engelse of Amerikaanse markt. Mark Walschot: “We 
overwegen om voor de Engelse markt een eigen dataset aan te bieden waarmee we Smart.pr voortaan 
internationaal aan kunnen bieden. Hierin zit ook nog een ‘buy or build’-vraag. Willen we als Smart.pr 
deze data zelf gaan verzamelen of willen we deze inkopen bij een grote database-aanbieder? Los 
daarvan is het echte vraagstuk: wil je eigenaar worden van de data of eigenaar zijn van alleen het 
platform waarop deze gegevens uitgewisseld worden? 
 
De traditionele, en de tot nu toe zeer doeltreffende, manier is het zelf struinen naar informatie en 
vervolgens het gestructureerd aanbieden van een eigen dataset per regio, dus een Nederlandse dataset, 
een Engelse dataset, etc. Of je dit nu inkoopt bij een leverancier of niet: in dat geval zijn we de owner 
van de data en voeden wij zelf de data. Dit staat echter haaks op onze visie als SaaS-bedrijf. Idealiter 
zouden we vanuit Nescio slechts de aanbieder van een platform zijn, dus van enkel de software, de 
techniek. In dat geval ben je alleen maar platformbouwer. Door goede incentives aan beide zijdes van de 
markt, zou de data van beide kanten van het platform gevoed kunnen worden (PR én journalistiek) – en 
wordt onze primaire business dus alleen het aanbieden van de techniek waarmee we al deze 
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stakeholders faciliteren. In het geval van Uber zijn dat chauffeurs en mensen die een rit zoeken, bij 
AirBnb zijn het reizigers en mensen met een kamer/huis te huur voor short stay. Uber bezit geen auto’s 
en AirBnb bezit geen huizen. Naast dat de kwaliteit toeneemt door transparantie, zijn hiermee ook 
mogelijke afbreukrisico’s lager, wat een aantrekkelijke positie is. 
 
We geloven nog steeds dat dit ook in onze niche op termijn kan (of zelfs zo moet) werken, omdat dit de 
enige manier is waarop info altijd up-to-date en compleet is (namelijk afkomstig van stakeholders zelf) en 
communicatie eerlijk wordt door bijvoorbeeld wederzijdse beoordelingen, maar ook omdat 
privacywetgeving naar verwachting alleen maar strikter wordt. Mensen aan beide kanten van het 
spectrum zullen dus steeds transparanter en opener de relatie met elkaar aan moeten gaan en de 
kwaliteit van de data en de interacties neemt dus toe. Dit is ook de visie achter Journa én al jaren een 
doorslaggevende factor in hoe we Smart.pr en Persfilter ontwikkelen. Altijd met het hoogste respect voor 
de journalist en diens belangen bij PR en communicatie. Beide kanten van de markt hebben elkaar 
nodig, wij moeten alleen het contact zo goed mogelijk faciliteren en zo relevant mogelijk maken, ‘to the 
highest benefit of both’.  
 
Dus dan het visiedilemma in het kort: als we zelf een dataset aanbieden in Engeland, dan levert dit zeker 
omzet op. Tegelijk doen we dan een internationalisatieslag op basis van dat oudere businessmodel waar 
wij op de lange termijn maar beperkt in geloven. We merken wel dat op de korte termijn daar onze 
inkomsten liggen. Hier is sprake van een visiedilemma. (…) De ideale positie, volgens bijna iedereen in 
het bedrijf, zou die van de platform-owner zijn. Dat is echter wel een kwestie van een hele lange adem; 
Journa draait inmiddels al sinds 2015 en we hebben de platformdynamiek nog niet voldoende ontsloten. 
Hoe bouw je dan een brug van data-ownership naar platform-ownership? Misschien kun je als data-
owner, door slimme technieken en feedback-mechanismes toe te passen, ook wel een dynamische 
dataset aanbieden die wél toekomstbestendig is...?” 
 
Vraagstuk 3: Transitie van het managementteam (MT) 
De continuïteit van de onderneming richting de toekomst wordt door de vier partners vanzelfsprekend 
zeer belangrijk gevonden. Mark Walschot benadrukt dat het bedrijf hierbij niet afhankelijk mag zijn van 
alleen de eigenaren: “We proberen echt een entiteit neer te zetten, waar vijfendertig man kan werken en 
waar groei in zit, maar die niet afhankelijk is van ons en/of hoe onze pet staat. (…) We zijn nu bezig met 
een overgang waarin een deel van het dagelijkse operationeel management een laag naar beneden gaat 
zakken, zodat wij als partners dingen kunnen blijven doen die maximale waarde toevoegen op 
strategisch niveau, zoals de internationalisatie van de onderneming en het aangaan van partnerships. Dit 
vraagstuk gaat over ‘doing things right or doing the right things’. Het is zaak dat we na blijven denken 
over wat voor Nescio de juiste dingen zijn. We willen onszelf in een positie (blijven) brengen van waaruit 
we het bedrijf maximaal kunnen laten groeien. Als we precies hetzelfde blijven doen wat we nu doen, 
dan maken we onszelf eigenlijk te belangrijk en betekenen we niet meer het maximale voor het bedrijf. 
Alleen de dingen goed doen, is voor ons niet genoeg. Je moet kritisch blijven, ook op je eigen bijdrage.”  
 
Walschot benadrukt dat het bedrijf geen show mag zijn die om hem en de andere ondernemers draait, 
waarbij iedereen steeds maar hetzelfde rondje blijft rennen. Mark Walschot: “Wat ook best wel prettig 
kan zijn als je daar gevoelig voor bent, maar dan gaat het bedrijf nergens naar toe, geloof ik. Je hebt 
natuurlijk best directeuren die het belangrijk vinden om de baas te zijn, dus die graag een team willen dat 
hem of haar geweldig vindt. Meestal als je dan over een paar jaar terugkomt bij zo'n bedrijf is het team 
nog altijd even groot, maar zijn het wel bijna allemaal nieuwe mensen. De doorloop is hoog. Veel hangt 
dan nog steeds af van de grillen van de persoon die aan de top staat. Dit lijkt me ongezond en zou ik zelf 
niet willen. In die zin is verandering niet alleen een doel, het is ook een middel om als bedrijf én als 
managementteam (MT) scherp te blijven.” 
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Bijlage 1: De partners en taakverdeling van Startup Studio Nescio 
(Bron: www.nescio.co/team)   
 
Stef Gallé (Strategie, producten en innovatie): 

 
As part of the management team of the studio Stef loves to be in charge and point 
to distant roads the company should take. His ideas range from original to 
downright ridiculous. Just the other day he proposed somnifacient toothpaste to 
clean your teeth and put you to sleep at the same time. The studio didn’t go for it. 
 
When he’s not mapping out the strategy of studio with Mark, Stef tries to spend 
most of his time tinkering with current and future products together with the 
incredibly talented teams of artisans. 
 

 
Martijn van Hoek (Sales, commerciële groei): 

Beaming the energy of a newborn pup, this man is unstoppable. As part of the 
management team of the studio, Martijn oversees sales and everything related. 
He’ll identify an opportunity at least 5 minutes before you do. This might seem 
nothing, but beware: it’s the sole step ahead you need to build a company, this is 
where the magic happens. 
 
When Martijn is not extending his vast network of friends and business relations, 
you are most likely to will find him in one of the world’s oceans riding a wave. And 
yes: the hair, the torso, those 7 languages, they’re all natural. 
 

Tim Molendijk (Techniek, innovatie, architectuur): 
Tim’s lack of fitting any stereotype forces people to revert to complex terms like 
wine-slamming-hipster-dj-nerd-fashionista-foody to describe him. As part of the 
management team of the studio he has always been in the driver’s seat of the 
technical strategy of the company. He combines a keen eye for tech products with 
an artisanal love for software engineering. 
 
Like a genuine Alice in Wonderland, Tim plunges down the rabbit hole every now 
and then. Don’t try to find him as he’s out pondering on world-changing stuff. Trust 
the process and watch him submerge again in a few days – with ideas that shift 
paradigms.  

 
Mark Walschot (Strategie, financiën en teammanagement): 

As part of the management team of the studio, Mark makes sure the company 
lives long and prospers. He leads the team with spirit and humor, keeping our 
people, culture, strategy and products close at heart. Will build you an office just 
as happily as he will build you a financial forecast. He loves blues rock, provided 
that it’s played loud. 
 
Mark spends his time away from the studio with family and friends, playing sports 
or being outdoors, designing furniture or being extraordinarily artsy indeed. Only to 
return to the studio with more ideas and inspiration to make things fly. 
 

http://www.nescio.co/team
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Het team van Nescio bestaat op dit moment uit ongeveer 35 medewerkers (25 fte). Deze medewerkers 
worden aangestuurd door vier partners (de eigenaren of ondernemers van Nescio): Mark Walschot, 
Martijn van Hoek, Stef Gallé en Tim Molendijk. Twee van de partners (Martijn van Hoek en Tim 
Molendijk) zijn echte specialisten: “Martijn van Hoek is 100% sales en Tim Molendijk is 100% techniek. 
Stef en ik zitten wat meer in het midden. Samen nemen we het algemeen bestuur voor onze rekening en 
zetten we de strategie uit. Het zwaartepunt van Stefs werk ligt daarbij iets meer bij producten en 
innovatie, dat van mijn werk meer bij team en financiën. Al werken we eigenlijk op al deze onderdelen 
nauw samen. Elke partner heeft evenveel zeggenschap bij het nemen van beslissingen.” 
 
Mark Walschot en Stef Gallé werken intensief met elkaar samen. Zij zijn verantwoordelijk voor het aan 
elkaar knopen van de vele eindjes binnen het bedrijf. Naast de techniek houdt Tim Molendijk zich van 
nature veel bezig met de innovatie en architectuur van de producten binnen de studio. Naast sales, 
houdt Martijn van Hoek zich bezig met commerciële groeikansen in binnen- en buitenland. Medio 2019 
wordt het managementteam uitgebreid met twee mensen die beiden al enige jaren werkzaam zijn bij 
Nescio. Zij dragen dan de verantwoordelijkheid voor respectievelijk de productkant en de commerciële 
kant van de onderneming en spelen een bepalende rol in de dagelijkse operatie. 
 
Het team bestaat verder uit circa 6 programmeurs, 8 mensen in het commerciële team, ongeveer 10 
data-analisten, een operations manager, een designer en tenslotte meestal 1 à 2 stagiairs. Op 
hoofdlijnen ziet de organisatiestructuur er als volgt uit. Design, Product, Data, Sales en Operations 
vormen de afdelingen binnen Nescio, zie het onderstaande organisatieschema (aangeleverd). 
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Bijlage 2: Nescio’s softwareproducten 
Nescio is met haar SaaS-oplossingen actief op het snijvlak van media en journalistiek, communicatie en 
public relations. De onderneming kent op dit moment een drietal merken/businesses. Deze producten 
worden hieronder kort besproken. 

 
Smart.pr 
Smart.pr is in 2008 opgericht als eerste project van Nescio 
en is de meest volwassen business in de portfolio van 
Nescio. Smart.pr is een CRM systeem toegespitst op PR. 
Met Smart.pr beheren organisaties hun persrelaties, 
versturen zij persberichten en meten zij het effect van de 
persberichten. Alles is web-based en real-time. Smart.pr 
maakt een flinke groei door en bedient een groeiend aantal 
zakelijke klanten, internationale merken en bureaus. Op dit 
moment richt het bedrijf zich op internationale expansie (zie 
ook de vraagstukken binnen Nescio). www.smart.pr  
 
Persfilter 

Persfilter bestaat sinds 2013 en is 100% complementair aan Smart.pr. Persfilter is een 
journalistendatabase die automatisch volledig en up-to-date gehouden wordt én waar de journalist zelf 
toegang heeft tot zijn of haar profiel (dit laatste is uniek en in de visie van Nescio essentieel). Persfilter 
kan binnenkort afgenomen worden voor meerdere landen en vormt een basiselement in de 
internationalisatie van het bedrijf. Een ‘must have’ wanneer een PR- of communicatieprofessional wil 
weten welke journalisten en/of media in haar branche toonaangevend zijn. Er staan circa 10.000 
journalistenprofielen in Persfilter, gerubriceerd op medium, onderwerp, regio, publicatiefrequentie, etc. 
Persfilter kan niet zonder Smart.pr gebruikt worden, omdat (in lijn met de visie van Nescio) Smart.pr de 
slimme ‘softwareschil’ vormt waardoor nieuwsverspreiding relevant blijft (en ‘spamming’ dus altijd tegen 
wordt gegaan). www.persfilter.nl 
 
 

Journa 
Journa werd opgericht in 2015. Het is een ambitieus project 
dat gebruikmaakt van geavanceerde technologie in onder 
andere het verzamelen, indexeren en ontsluiten (dat wil 
zeggen doorzoekbaar maken) van grote hoeveelheden 
online data. Met Journa kan elke journalist in Nederland zijn 
of haar eigen portfoliowebsite beheren, die bovendien 
zichzelf up-to-date houdt. Dit is handig voor acquisitie door 
de (steeds vaker freelance opererende) journalist. 
Anderzijds heeft de PR-gebruiker via Journa toegang tot een 
slimme zoekmachine voor nieuws, journalisten en 
journalistieke content. Momenteel toont Journa het werk van 
meer dan 45.000 journalisten in Nederland. Al deze 
portfolio's worden in Journa automatisch up-to-date 
gehouden zonder enige moeite van de journalisten zelf. 
www.journa.com  

 

http://www.smart.pr/
http://www.persfilter.nl/
http://www.journa.com/
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