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Commerciële bijlage bij deze krant



Van start Interview
Aminke Doevendans is Employer Branding Adviseur 
bij DPG Recruitment. 

T
apas in Spanje, pasta’s in Italië, lekkere
kaasjes in Frankrijk… Ik waan mijzelf 
wandelend door de Zuid-Europese steegjes,
neerstrijkend op een terrasje in de zon. Het 
blijft voor mij dit jaar even bij dagdromen. 

Nu zijn er natuurlijk heerlijke buitenlandse producten
 zoals pasta beschikbaar in de supermarkten. Maar dat is
toch niet helemaal hetzelfde. En die ‘natuurlijke’ beschik-
baarheid van pasta? Een paar maanden geleden was die
ineens even helemaal niet zo vanzelfsprekend. De schap-
pen waren leeg, geen pasta te bekennen. 

Dit maakte ons ineens bewust. Bewust van de herkomst
van producten en het proces dat eraan voorafgaat. En be-
wust van de medewerkers die elke dag hard werken om

ons de luxe van veel keuze
te kunnen bieden. Er wer-
den mensen ingezet die
normaal heel ander werk
doen en er werden veel
overuren gemaakt. Dat
 verdient waardering. 

Om ervoor te zorgen dat
we ons meer bewust zijn, is
het belangrijk dat we deze
verhalen vertellen. De
 verhalen over innovatieve
werkgevers als Hooghoudt,

dat in plaats van jenever ineens handgel ging produceren.
En de verhalen van medewerkers die een carrière switch
naar de productie maakten. 

Door deze verhalen te vertellen bied je een kijkje in de
 keuken en krijg je als werkgever een gezicht. En dat gaat je
alleen maar helpen bij het aantrekken van nieuwe mede-
werkers. Zeker nu driekwart van de werkenden er niet over
piekert om van baan te wisselen. Deze mensen moet je dan
echt verleiden met een goed authentiek verhaal, het liefst
verteld door de medewerkers zelf. Alleen dan heb je de
luxe van veel keuze!

DE LUXE VAN
VEEL KEUZE

‘Ineens zijn  we
ons bewust

van het proces
dat aan een

product
voorafgaat’

Fietsondernemer Daan van Renselaar (32) van Stella 
heeft een turbulente periode achter de rug: een rollercoaster

van totale stilstand naar de hoogste versnelling. In korte 
tijd is de e-bikewereld totaal veranderd.

COLOFON Aan deze bijlage werkten o.a. mee: 
Froukje Buursema (indebuurt), Aminke Doevendans (DPG Online
Services), Dewi Gigengack, Robert van den Ham (de Ondernemer),
Imelda van der Helm (vormgeving), Arjan Koopman (sales), 
Eldert Kuiken, Sven Remijnsen, Egbert Jan Riethof (correctie),
Mariska Schotman (art-direction) en Koos de Wilt (coördinatie).
Directie: Bart Verkade en Erik van Gruijthuijsen. 
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van deze krant is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Waar
artikelen op verzoek van adverteerders tot stand kwamen, 
staat dit aangegeven.© DPG Media B.V.
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G
arages zijn ideale plek-
ken om een bedrijf te
beginnen en van daar-
uit te laten groeien tot
een ferme onderne-

ming. Steve Jobs begon Apple
 samen met Steve Wozniak in de
garage van zijn ouders. Vergelijk-
bare succesvolle duo’s die begon-
nen in een garage zijn Bill Gates 
en Paul Allen (Microsoft) en Larry
Page en Sergey Brin (Google). 

In Nederland vormde de garage
van pa Van Renselaar de voedings-
bodem voor het duo Daan van
Renselaar en Wilco van de Kamp.
Iets minder dan tien jaar geleden
begonnen zij daar Stella Fietsen.
Inmiddels staat hun hoofdkantoor
en assemblagehal aan de rand van
Nunspeet, hebben ze meer dan
550 mensen in dienst en zijn ze
met een winstgevende omzet van
100 miljoen euro marktleider in  
e-bikes. De aanleiding om in die
garage te beginnen was overigens
moeder Van Renselaar, die graag
een elektrische fiets wilde kopen
maar met een verhaal thuiskwam
hoe ingewikkeld dat wel was; het
idee voor Stella was geboren. 

Je hanteert in deze tijd van
 online winkelen een opvallende
benadering. Jullie hebben
 veertig winkels en geven
 fietsdemonstraties aan huis. 
Daan van Renselaar: ,,Ons ver-
koopmodel is dat we onze elektri-
sche fietsen verkopen via onze 
E-bike Testcenters of door middel
van proefritten bij de klanten
thuis. Deze proefrit, die je online
kunt boeken, is een cruciaal on-
derdeel van de oriëntatie en het

werden voorzichtiger. Maar na de
toespraak van premier Rutte mid-
den maart stortte de handel volle-
dig in. Mensen gingen niet meer
naar de winkels, ook niet voor ser-
vice. Lekke banden plakten ze zelf.
Je ziet bijna je gehele omzet niet
meer binnenkomen en dat dag in,
dag uit. Dat is erg gek.’’ 

En toen?
,,Je gaat in de overlevingsstand: 
dit gaat ons niet klein krijgen. Het
was de eerste crisis in tien jaar. We
konden eruit komen, maar het
vergde creativiteit van Wilco en
mij en Stella als bedrijf. Als organi-
satie zijn we daardoor nog dichter
naar elkaar toe gegroeid.’’ 

Geluk bij een ongeluk is dat je
niet produceert in China, maar
in Oost- en Zuid-Europa.
,,Het eerste jaar hebben we in
China geproduceerd, dat is geen
succes geworden. De kwaliteit was
gewoon niet goed genoeg. Ze zeg-
gen ja en doen nee. Sinds negen
jaar maken we onze fietsen in 
Portugal, Litouwen, Bulgarije 
en Roemenië. In elk land wordt
een bepaalde serie gemaakt. De
 complete voorassemblage vindt
in die vier landen plaats en de
eind assemblage in Nunspeet. Hier
zorgen ongeveer vijftig monteurs
ervoor dat de circa 65.000 e-bikes
naar de wensen van de klant wor-
den afgemaakt.’’

Helemaal geen haperingen
gehad?
,,Ja en nee. In die vier landen zijn
de fabrieken een paar weken dicht
geweest vanwege lockdowns. De

aankoopproces. Vervolgens leve-
ren wij de gekochte fiets aan huis
af en onze servicemonteurs doen
daar ook de reparaties. In dit
 businessmodel schakelen we de
fietsenmaker uit. Van a tot z be-
heersen wij de keten om voor de
consument de beste fiets te maken
tegen een scherpe prijs. We ont-
wikkelen alles zelf. Aan de hand
van service en onderhoud krijgen
we weer data die teruggaan naar
de afdeling R&D (Research &
 Development, red.), zodat we weer
 betere fietsen kunnen maken.’’ 

Heb je dit businessmodel
 moeten aanpassen vanwege
 corona? 
,,Niet echt. We zijn alleen een tij-
delijke webshop begonnen, zodat
men toch kon blijven kopen. Onze
veertig winkels waren namelijk
dicht. Nu alles normaal aan het
worden is, gaat deze  webshop er
op termijn weer uit.’’

Wat zag je gebeuren na de
 lockdown in maart?
,,Wij zagen al een terugloop in
vergelijking met de periode van
vorig jaar. Er kwamen al minder
mensen naar onze winkels, ze

In april, de eerste volle-
dige maand van de intel-
ligente lockdown, kelder-
den de productie cijfers
van de Neder landse
 industrie. Voedingsmid -
delen: min 6 procent.
Elektrische apparaten,
 metaalproducten en

 chemische producten:
min 10 procent. Rubber
en kunststof: min 15 pro-
cent. Reparatie, onder-
houd en service: min 20
procent. Transportmid-
delen: min 50 procent!
Van de grote sectoren
binnen de  in dustrie deed

alleen de machinebouw
het beter dan een jaar
geleden: plus 12 procent.
Dat was lang niet vol-
doende om het gemid-
delde boven de streep te
krijgen: in totaal lag de
productie in de Neder-
landse industrie in april

Cijfers Productie kan een stootje hebben
De productie in
Nederland kreeg 
dit voorjaar een
optater van
jewelste. Maar
herstel is in zicht. 

‘Het stigma is
van de e-bike af’

‘Wij hadden 
genoeg spek op 
de botten om het 
een paar weken 
vol te houden’ 

online:
bikeproject.nl
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club. Het klinkt misschien heel
stoer, maar wij hadden genoeg
spek op de botten om het een 
paar weken vol te houden. Wij
 expanderen op een gezonde
 manier, zodat we het financieel
aankunnen. We doen geen gekke
dingen.’’ 

Eind 2019 vertelde je enthou-
siast over je plannen voor 2020.
Heb je die moeten aanpassen?
,,Als ik eerlijk ben, nee. We start-
ten op 1 januari samen met Van
Mossel Automotive Groep het
fietsleaseplatform BikeProject.
Het loopt goed, maar nog niet
fullspeed. Gaat komen, omdat
 Covid-19 voor een versnelling
zorgt. Je ziet dat mensen massaal
het openbaar vervoer mijden en
op een andere manier naar hun
werk gaan. 
,,In maart hebben we een nieuw

merk in de markt gezet, Muto. Dat
is een fiets speciaal ontwikkeld
voor het stedelijk gebied, met een
uniek systeem waardoor je er
 accessoires als een kinderstoeltje

eerste vier weken hebben we
daarom de productie afgeschaald.
Nu, een paar maanden later, merk
je dat er voor sommige onderdelen
nog vertraging is. De versnellings -
naven van Shimano komen niet
per schip, maar per vrachtvlieg-
tuig uit Japan. 
,,Het nee zit ’m in het feit dat de

intelligente lockdown kwam aan
het begin van ons hoogseizoen.
We hadden de magazijnen goed
gevuld. We konden de eerste
 weken prima uitleveren. Alleen
viel de omzet weg vanwege  kopers
die niet kwamen.’’ 

Beursgenoteerde concurrent
Accell moest een door de over-
heid gegarandeerde krediet -
faciliteit van 115 miljoen euro
 optuigen om door deze periode
heen te komen. Moest aandeel-
houder Ben Mandemakers bij
jullie bijspringen?
,,DM Equity Partners (het inves -
teringsbedrijf van Mandemakers,
red.) hoefde niet bij te springen.
We zijn gewoon een megagezonde

2020 liefst 11 procent lager
dan in april 2019. De groot-
ste daling sinds 2009, ten
tijde van de  financiële crisis. 
De transportmiddelen -
industrie kwam grotendeels
plat te liggen door het slui-
ten van vrijwel alle autofa-
brieken. De voedings mid -
 delen  industrie had dan wel
te maken met super markten
die record  omz et ten boek-

ten, maar ook met de
 horeca die gesloten was. 
De productiecijfers over mei
komen volgende week. ,,Wat
we wel al hebben vastge-
steld is dat het producen -
ten vertrouwen in mei en 
juni is gestegen’’, zegt 
Peter Hein van Mulligen,
hoofdeconoom van het
Centraal  Bureau voor de
Statistiek (CBS). ,,Dat is in

maart en april ingezakt,
maar in mei en zeker
in juni zag je dat
producenten al-
weer minder
somber waren.
Dat kan erop wij-
zen dat voor de
Nederlandse
indus trie het ergste
misschien achter de rug is,
tenminste als je het aan de

ondernemers zelf vraagt.’’ 
Volgens Van Mulligen

kan de industrie in
ons land een
stootje hebben.
,,Nederlandse
producten staan
bekend als heel

hoogwaardig en
specialistisch; onze

chemische industrie en
voedingsmiddelenindustrie

zijn wereldwijd toonaange-
vend. Bovendien krijgt de in-
dustrie in andere landen het
even hard voor de kiezen.’’
En hoe: in Duitsland kromp
de industriële productie in
april met 31 procent. 
Van Mulligen: ,,Tijdens de
 financiële crisis heeft de
 industrie ook een grote klap
gekregen. Uiteindelijk heeft
het zeven jaar geduurd

voordat de Nederlandse
economie terug was op het
oude niveau. Dit is wel een
heel ander soort crisis.
Deze klap was zeer scherp
en deed erg veel pijn, maar
hier en daar lijkt het erop
dat de weg naar boven
 alweer wordt gevonden.’’ 

Laten we het hopen. 
,,Dat doe ik zeker.’’        –S.R.

voor 1 augustus twee winkels erbij
te openen, dan hebben we er drie.
Denemarken is in de ijskast ge-
gaan. We leggen nu toch meer de
focus op België en Duitsland. Los
van Covid-19 zijn we realistischer
geworden in onze expansiestrate-
gie: dichter bij huis, makkelijk aan
te rijden.’’

Kijk eens naar 2021. 
,,We zitten in een megagroeifase,
dat blijft doorgaan. Vier weken na
de intelligente lockdown trok de
verkoop aan. Nu ligt alles weer op
stoom. De e-bike is het nieuwe
wc-papier; het lijkt wel of de men-
sen e-bikes hamsteren. 2020 wordt
daarom geen verloren jaar. Als het
zo doorgaat, gaan we onze doel-
stellingen halen. We groeien
 verder in Duitsland en België en 
in Nederland houden we onze
nummer één-positie vast. En er
komt nog ‘iets’ geheims aan, iets
revolutionairs op fietsgebied.’’

Wat zal blijvend veranderen in
de Nederlandse samenleving?
,,Het gebruik van e-bikes heeft 
een enorme slinger gekregen, het
stigma is ervan af. Nu de accu is
weggewerkt in het frame zie je
haast niet meer dat het een elektri-
sche fiets is. Steeds meer forensen
stappen over op de e-bike. Ze zijn
moe van de files. De voornaamste
reden om op een elektrische fiets
over te stappen is dat je niet be-
zweet op je kantoor aankomt.’’ 

Jij bent jong en staat in een
zaaltje om je verhaal te doen.
Wat zou naar aanleiding van
deze periode je boodschap zijn?
,,Blijf geloven in jezelf en in je
idee. Verzamel mensen om je heen
die beter zijn dan jijzelf. Op de
maandag na de lockdown zijn we
bij elkaar gekomen om na te den-
ken, we hebben niet eerst via
 dertig externe adviseurs allerlei
informatie ingewonnen. De
ideeën die we hebben uitgewerkt
voeren we voor honderd procent
uit. Het voordeel is dat Stella een
platte en flexibele organisatie is.
Wilco en ik gingen gewoon zelf de
vloer op. Wat kunnen wij doen?
En ik heb van deze periode geleerd
om veel selectiever met mijn
agenda om te gaan. Geen hon -
derden meetings meer.’’ 

of fietsmand eenvoudig op en af
kunt klikken. De aanpak is anders
dan bij Stella. De fietsen van 
Muto kun je alleen online bestel-
len. De doelgroep is er namelijk
aan gewend inkopen te doen via
het web.’’ 

En hoe staat het met jullie
 internationale expansie? 
,,Onze buitenlandse groei gaat
door. Wij zijn in België bezig 
met het openen van een vijfde
vestiging. De groei is daar iets
 vertraagd, omdat het land twee
maanden in totale lockdown ver-
keerde. In Duitsland hopen we

‘De e-bike is het
nieuwe wc-papier;
het lijkt wel of ze 
gehamsterd 
worden’ 

Daan van Renselaar in
Stella’s Testcenter in
Nunspeet: ‘Je ziet dat
mensen nu op een an-
dere manier naar hun
werk gaan.’ 

PASPOORT

De nu 32-jarige 
Daan van Renselaar

rondde een mbo-opleiding
af, werkte even bij een baas,
maar begon al heel jong

met ondernemen. 
Voordat hij samen met

Wilco van de Kamp, die hij
had ontmoet tijdens een
stage, aan Stella Fietsen

begon, verkocht hij
stofzuigers. 

Van Renselaar is vader van
drie kinderen.

online:
muto.bike

online:
stella.nl 





Veel productiebedrijven
gooiden enkele maanden
geleden – vaak noodge-
dwongen – het roer om.
 Jeneverdistillateur
 Hooghoudt ging
desinfectie middelen voor
de zorg maken. Alcohol
 hadden ze immers al. 
Door de sluiting van de
 horeca in maart verloor ook
jenevermaker Hooghoudt in
Groningen een groot deel van
de omzet. Desinfectiemidde-
len waren niet aan te slepen,
maar handgel maken, dat
konden zij toch ook? Handgel
voor consumenten mag
Hooghoudt volgens de wet
niet maken, voor de zorg wel.
Premier Rutte zorgde voor
een tijdelijke ontheffing voor
het aanvragen van een ver-
gunning en Hooghoudt kon
aan de slag. 
Het middel verkopen tegen
woekerprijzen, zoals veel an-
dere aanbieders deden, daar
piekerden ze in Groningen
niet over. ,,De prijzen gingen
soms wel tien keer over de
kop, dat is misbruik maken
van de situatie’’, zegt Arno
Donkersloot, directeur van
Hooghoudt. ,,Wij hebben ge-
keken wat de desinfectiemid-
delen voor de crisis kostten
en hoeveel het ons zou kos-
ten. Geen seconde hebben
we nagedacht over het vra-
gen van hogere prijzen.’’ 
Tienduizenden liters desin-
fectiemiddel zijn er de afgelo-
pen maanden gemaakt. Een
team van veertig man zette
de schouders eronder. Mede-
werkers die normaal gespro-
ken de horeca langsgaan om

de producten aan de man te
brengen, kwamen werken in
de fabriek. Flessen vullen,
doppen erop schroeven en
stapels jerrycans persoonlijk

afleveren, iedereen hielp
mee. ‘Brand ambassador’ 
Archie Kasan reist normaal
gesproken van horecazaak
naar horecazaak, maar ook
hij stond ineens mee te hel-
pen in de fabriek. ,,Ik heb met
bloed en zweet, maar zonder
tranen, langs de productielijn
gestaan. Het was voor ieder-
een spannend, want we gin-
gen ineens iets heel anders
doen. Het was ook superleuk
om een nieuw product van
begin tot eind mee te maken.
Ik heb dingen gedaan waar 
ik daarvoor geen snars van
snapte, en echt nog meer
respect gekregen voor mijn
collega’s in de fabriek.’’
Directeur Donkersloot valt
wel een beetje in een zwart
gat nu de hectiek voorbij is.
Maar hij is trots en opgelucht
dat Hooghoudt dit heeft kun-
nen doen. ,,Veel ondernemers
zaten zonder doel. Ik ben erg
blij dat we hierdoor iedereen
van het personeel konden
behouden.’’ 

Mohsen Taheri begon zijn
carrière als grafisch ontwer-
per, werkte daarna als ope -
rator ‘hier en daar’ en gaf
 vervolgens Engelse les in
Aziatische landen. Drie jaar
lang in China, Taiwan en de Fi-
lipijnen, totdat de coronacrisis
uitbrak. ,,Ik zou in maart be-
ginnen op een school in Thai-
land, maar dat liep anders.’’ 
Terug in Nederland heeft hij
het naar zijn zin bij Maza. ,,Ik
begon met inpakken, maar
toen ik vrij capabel bleek, werd
ik al snel het aanspreekpunt.
Vervolgens ben ik de productie
in gegaan en sinds twee weken
ben ik operator. Ik zie erop toe
dat alles netjes wordt verpakt
en bij de juiste klant terecht-
komt. Voor nu is het perfect;
het is een goede baan en het
 salaris gaat snel omhoog.’’ 

Mohsen Taheri (32) was
docent Engels op de
Filipijnen. Vond via PDZ
Uitzendbureau een baan in
de productie bij Hansel
Maza in Zaandam.

Zonder productie staat alles stil,
we hebben het de afgelopen tijd
kunnen zien. Zoek jij een baan in
de productie?

CODRICO – ALLROUND MONTEUR TD
(40 UREN) – ROTTERDAM
Codrico is een internationaal 
productiebedrijf dat wereldwijd 
actief is in de Food- en Specialty
Feed-sector. Je bent verantwoorde-
lijk voor de juiste werking van de
productiemachines, het verrichten
van onderhoudswerkzaamheden 
en het oplossen van storingen. 

TAPETEX – KLEUR-EXPERT
(38 UREN) – HELMOND
Tapetex is een dynamisch bedrijf
dat sinds 1975 textiel wandbekle-
ding ontwerpt, produceert en
 distribueert voor de wereldwijde
projectmarkt. In een industriële
 omgeving ben je verantwoordelijk
voor het aanmaken van kleuren en
pasta’s in de verfkeuken.

HORIZON NATUURVOEDING – 
CHEF PRODUCTIE
(40 UREN) – IJSSELSTEIN
Als chef productie ben je verant-
woordelijk voor het totale productie-
proces en draag je zorg voor het
realiseren van de productieplanning.
Je geeft leiding aan de afdelingen
productie en magazijn die gezamen-
lijk uit 12 medewerkers bestaan. 

PRO INDUSTRY – PROCESOPERATOR
(32 UREN) – OOSTERHOUT
Je bent als procesoperator verant-
woordelijk voor het besturen en 
bewaken van de verschillende 
productieprocessen met behulp van
geautomatiseerde systemen. Regel-
matig ben je in de fabriek om het
proces en de kwaliteit van het
 product nauwlettend te volgen.

PROCESSIONALS – TEAMLEIDER 
(32-40 UREN) – DELDEN
Ben jij klaar voor een leidinggevende
rol bij een internationale organisa-
tie? Als teamleider ga je de produc-
tieplanning aansturen en optimalise-
ren. Wij zoeken een gedreven en
proactieve persoonlijkheid die aan
de slag wil voor een topbedrijf in 
de chemie. 

Bekijk meer vacatures 
in de productie op 

nationalevacaturebank.nl
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Overstappen naar fabriek of magazijn

In fabrieken en magazijnen zijn vaak helpende handen
nodig. Ook mensen die nooit eerder in de productie heb-
ben gewerkt, kunnen hier een nieuwe toekomst vinden.
Twee carrièreswitchers vertellen. 

Carrièreswitch:
de productie in

Bert Hartman (64) werkte
40 jaar bij de mare chaussee.
Werkt nu bij Benjamin
poedercoating en metaal -
bewerking in Etten-Leur.

Toen Bert Hartman negen
jaar geleden moest stoppen
bij de marechaussee, dacht
hij: wat nu? ,,Ik wilde niet
thuiszitten.’’ Hij werkte in een
magazijn en een distributie-
centrum, daarna was het lastig

om iets nieuws te vinden. 
,,De leeftijd begon te tellen.’’ 
Hij verstuurde 25 sollicitatie-
brieven, maar daar kwam niets
uit. ,,Een vriend wees me op
uitzendbureau Raaak en via
hen werk ik nu bij Benjamin,
een bedrijf dat metalen voor-
ziet van poedercoating. Stoelen,
trappen, deuren, wandplaten,
je kunt het zo gek niet beden-
ken of mensen willen het
 gecoat hebben.’’

De spullen worden aan een
transportlijn gehangen, gaan
door een wasstraat, droogma-
chine en spuitcabine en dan de
oven in. Hartman is inmiddels

procesoperator, hij controleert
of de producten goed uit de
oven zijn gekomen. Het werk is
fysiek zwaar, maar hij heeft het
naar zijn zin. ,,Het is een klein
bedrijf en de sfeer is goed.
 Volgende maand word ik 65,
maar ook dan stop ik niet. Ik
ben gezond, waarom zou ik?’’

‘Ik stop niet 
als ik 65 word,

waarom 
zou ik?’

‘Spannend, we
gingen ineens

iets heel
anders doen’

Geen jenever? Dan handgel 

Vaten vol desinfectiemiddel in Groningen. FOTO HOOGHOUDT

‘Het is een
goede baan en
het salaris gaat
snel omhoog’
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In beeld

TEKST ANNELIEKE AARDOOM  FOTO’S NADJA WILLEMS

Jelleke Jorritsma (43)
en Suzanne van der
Hoorn (33), Utrecht,
stelt- en straat -
theatermakers 
bij Jelicious ,,Begin
maart begon nen 
de afzeggingen van
optredens al. Wij
treden ook veel op in
het buitenland, ook in
China bijvoorbeeld, en
dus ging het snel. Van
een heel volle zomer
naar een totaal lege
agenda, dat is wel even
schrikken. We maken
nu gebruik van de
overvloed aan tijd om
te werken aan mooie
nieuwe kostuums. 
Zo hopen we, als we
straks weer aan de
slag kunnen, er meer
dan klaar voor te zijn.’’ 

Kitty Smeeten, Hilversum,
Hands Off My Chocolate
,,Met het oog op de sport -
zomer hadden we een
bijzondere campagne en
lancering van onze nieuwe
chocoladereep voorzien. In
samenwerking met oud-
tophockeyster Naomi van As
(links op de foto) hebben we
een oranjereep ontwikkeld.
Maar de sportzomer viel in
het water en dus moesten 
we creatief te werk gaan. We
organiseren nu elke vrijdag
via Facebook en Instagram
een Fortune Friday, waar je
prijzen kunt winnen. Zo heeft
onze lancering toch een
spelelement en een positieve
boodschap.’’

Jaap van Eggelen (29),
Vianen, festivalproducent
bij Jaap Producties ,,Ik zag
een hoop voorbereidend
werk tenietgedaan worden,
je bereidt je meestal wel
acht maanden voor op de
festivalperiode. Heel
vervelend dus allemaal,
maar dan moet je creatief
worden. Inmiddels heb ik
besloten om het nu maar 
op een andere manier aan
te pakken. In november
organiseer ik voor het 
eerst een onlinefestival.
Bovendien ben ik in
samenwerking met de
gemeente bezig met 
het opzetten van een  
drive-inbioscoop.’’ 

Zij boksen ’t voor elkaar 
Ondernemers in lockdown: het voelde de afgelopen tijd alsof ze gevangen

zaten in een box, maar inmiddels bruisen ze weer van de ideeën. 

Creatief 
in de box 
Veilig fotograferen tijdens
een periode van lockdown
is nogal een uitdaging, zo
ondervond fotografe 
Nadja Willems uit Soest. 
Ze plaatste daarom een
box van 2 meter lang en 1
meter diep op haar oprij-
laan waar haar modellen
op gepaste afstand in kon-
den poseren (per box niet
meer dan drie mensen met
een hechte relatie, bijvoor-
beeld familie). Een mooi
voorbeeld van creatief 
ondernemerschap, want 
iemand die graag produ-
ceert, wil dat blijven doen.
Zo ook de ondernemers
die hebben plaatsgenomen
in de box voor deze bijzon-
dere fotoserie. Meer foto’s
zijn te zien op de website.

nadja.nl

‘Je moet in 
deze tijd gewoon

een beetje
omdenken’ 
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Irina Parfenova (58), Wilnis, Parfenova Classic ,,Aan deze
tijd zitten een hoop minnen, maar ook plussen. Natuurlijk
heb ik veel concerten die nu niet doorgaan, aan de andere
kant weet ik ook dat ik niet de enige ben. Het is overmacht
en we moeten er met z’n allen doorheen. Nu heb ik veel tijd
om nieuwe stukken in te studeren en me klaar te maken
voor nieuwe projecten. Die tijd had ik anders niet gehad.’’ 

Ajay Ganeshie (37), Rotterdam, eigenaar broodjeszaken
De Palmboom, met broer Rajen (35) ,,Het was spannend,
zeker toen ik ook nog ziek werd en de zaken twee weken
dicht moesten. Het is een familiebedrijf, dus als de omzet
wegvalt, hebben wij geen eten. Gelukkig kun je bij ons ook
afhalen. Het is nu nog niet wat het was, maar onze buurt
steunt ons ontzettend. Zij zorgen voor ons en wij voor hen.’’ 

Tijn Kooijmans (36) en Arthur Strijbos (47), Eindhoven,
DigitalAlerts ,,Wij maken ‘slimme’ digitale waarschuwings-
systemen. Afgelopen maanden ontwikkelden we een device
dat een geluidssignaal geeft als mensen te dicht bij elkaar
staan: de Buffr. Dit apparaat werkt op basis van bluetooth en
gaat af als iemand binnen 1,5 meter van de drager komt. Zo
kunnen werknemers veilig aan de slag op de werkvloer.’’ 

Theo ten Kate (35), IJlst, eigenaar piepschuimletters.nl
,,Normaal lever ik grote 3D-letters, blow-ups en logo’s voor
evenementen en congressen. Die gingen ineens allemaal
niet door. Nu maak ik piepschuim muurlogo’s voor kantoren
en showrooms, en lichtgewicht transportzadels en andere
verpakkings- en isolatie-elementen voor de industrie. Je
moet in deze tijd gewoon een beetje omdenken.’’ 

Myrthe Nijboer (35), Amsterdam, weddingplanner bij
Myrthe Regelt Het ,,Dit seizoen zou een grote knaller
worden, ik zou voor het eerst met een groot team gaan
samenwerken. Dat verdween allemaal, heel bizar. Gelukkig
begint de markt zich wat te herpakken. Ik zie het als een
mooie nieuwe uitdaging. Ik vind nu juist plezier en dankbaar-
heid in het veilig organiseren van kleine, intiemere bruiloften.’’ 

Guido de Wit (50), Gijs Troost (53) en Arjanneke van den
Berg (52), Hilversum, Gooische Bierbrouwerij ,,We hebben
heel snel geschakeld en in maart gelijk een webshop online
gezet. Daar hebben we het echt op overleefd. Met een hele
hoop meer mankracht; het is een veel grotere klus om 1000
liter bier in flessen te krijgen dan een tank van 1000 liter vol
te tanken. Een uitdaging, maar het geeft ons ook energie.’’ 

Jeffrey Heiligers (32), Haarlem, designer bij Studio Jeffrey
Heiligers ,,Al aan het begin van de crisis viel mijn eigen werk
als productontwerper meteen zo goed als stil. Na het helpen
van een collega met het ontwerpen en produce ren van was -
bare mondkapjes, heb ik ook mijn bedrijf tijdelijk hiervoor
ingezet. Mensen kunnen een kapje voor zichzelf kopen,
maar ook een mondkapje doneren aan iemand in de zorg.’’

Lotte Porrio (44), Amsterdam, goudsmid bij Oogst 
,,Omdat veel trouwerijen zijn uitgesteld, is onze omzet
enorm gedaald. Toch ervaar ik ook veel positiviteit. Mensen
die nu juist wél dat speciale sieraad laten maken, om elkaar
een hart onder de riem te steken. In de winkel reinigen we
de sieraden na elke pasbeurt grondig. Flexibel zijn en in
mogelijkheden denken, zo komt er weer schot in de zaak.’’ 

Ivar Camps (48), Vleuten, Campsello Limoncello ,,Ik maak
al jaren met veel plezier zelf limoncello en kreeg dit jaar het
idee om het professioneel aan te pakken. Tot in maart in -
eens alle plannen in de ijskast moesten. Ik heb het proces nu
weer kunnen oppakken en heb er alle vertrouwen in. Vanuit
een moeilijke start kun je juist sterker terugkomen. Volgende
maand moeten de eerste flessen in de winkel liggen.’’



Start-up

O
nbekend maakt onbemind. Dus als appels in
september beter groeien in Argentinië dan 
in de Betuwe is dat rationeel een geweldig 
argument, maar voelen we ons toch meer
vertrouwd met de eigen oogst. Dan kiezen

we onder de streep misschien wel minder duurzaam dan
we zouden denken, maar wel weer met vertrouwen. Dat is
belangrijk, omdat juist dat vertrouwen zo vliegensvlug
lijkt te zijn vervlogen.

De coronacrisis zet hele sectoren genadeloos terug met
beide benen op de grond door alle onzekerheid die er is
ontstaan. En dat zonder het vertrouwen dat we voorheen
hadden, dus mét de behoefte om het veel beter te begrijpen.
Dat doen we dankzij heel concrete informatie, in plaats
van abstracte concepten en dus: liever een appel uit de 

eigen achtertuin, in plaats van
de globaal meest duurzame
keuze.

Dit alles noemen we de 
Construal Level Theory, die
stelt dat de benadering door 
merken en marketeers moet
passen bij onze behoefte. Bij-
voorbeeld aan minder ervaren
afstand. Door het zo concreet
mogelijk te maken, begrijpen

we precies waar het om gaat. Voorbeelden. Lokaal is weer
extra lekker en mode is pas mooi als we precies weten
waar het vandaan komt. Dat is niet omdat we er zelf nog
eens naartoe willen, maar gewoon omdat het veel 
vertrouwder voelt.

Zoek je als ondernemer naar andere mogelijkheden 
om het vertrouwder te laten voelen in deze tijd van 
onzekerheid? Verklein de psychologische afstand als 
het gaat om tijd, fysieke afstand, sociale afstand en 
hypothetische afstand. Spreek over straks in plaats van
ooit of haal het daadwerkelijk dichterbij. Benadruk bij-
voorbeeld een gedeelde achtergrond met de klant en 
vertel hoe waarschijnlijk het is dat een situatie zich zal
voordoen. Ver weg voelt onvertrouwd, zoals dichtbij veel
duidelijker is. Zo tanken we vertrouwen in een onzekere
tijd, waarin we houvast willen in dat wat we kennen en
kunnen bij merken die precies vertellen hoe ze werken,
waar het vandaan komt en waarom het een goede keuze 
is. Om daar consumenten vol vertrouwen door te laten
verleiden. 

VER WEG 
VOELT
ONVERTROUWD 

‘Benadruk
een gedeelde
achtergrond
met de klant’

Jaarlijks verspillen we 644 miljoen kilo aan groenten en
fruit. Kan beter, dachten ondernemers Rutger Homan en
Liselotte van der Lugt achter start-up Leppa. Het jonge
stel haalt fruitresten op bij de boer en bottelt er sap van.
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L
eppa heeft een fris-
drank ontwikkeld
die 100 procent 
natuurlijk is. Ge-
maakt van ‘apple
 bones’, refererend
aan het klokhuis van

de appel. Ondernemers Rutger
 Homan en Liselotte van der Lugt
noemen het een lokaal, gezond
alternatief, vrij van ingewikkelde
transportketens en gemaakt van
appelresten dus. E-nummers,
chemicaliën en kunstmatige
kleur,- geur-, zoet- of smaakstof-
fen ontbreken, er worden geen
conserveringsmiddelen gebruikt. 

Leppa is gemaakt van vers 
citroengembersap en klokhuizen.
,,We halen die op bij de boer, 
nemen ze mee naar onze loods en
persen zelf het drankje. Vrij van
ingewikkelde milieuvervuilende
transportketens’’, vertelt Lise-
lotte. Door het pasteuriseren is
het drankje wel zo’n anderhalf
jaar houdbaar. ,,Dat zou genoeg 

moeten zijn’’, zegt ze met een
knipoog. ,,We hopen toch dat
wanneer de horeca het product
inkoopt, zij het binnen een jaar
aan hun klanten geserveerd 
hebben.’’ 

Nog maar kort geleden bottel-
den Rutger en Liselotte zelf

handmatig drieduizend flesjes 
op de nieuwe productielocatie 
in Flevoland, allemaal voorzien 
van een gloednieuw etiket. ,,Het
afgelopen jaar hebben we ons 
vooral gefocust op de perfectie
van het recept. De coronacrisis
hebben we gebruikt om hard aan
de weg te timmeren. De nieuwe
productielocatie en branding
moesten klaar zijn als de horeca
weer openging’’, aldus Liselotte. 

Dat is gelukt. Sterker nog:
Leppa is intussen al verhuisd naar
een nieuwe productielocatie.
,,Door de snel toegenomen vraag 
konden we het niet meer aan. 
Nu kunnen we weer meer botte-
len, tegelijkertijd meer produce-
ren. En ja, we zijn eerlijk gezegd 
alweer aan het kijken naar een
nog grotere locatie, passend bij
onze visie om de transportketens
zo kort mogelijk te houden. Dit is
een tijd waarin er veel gaat veran-
deren in de voedingsindustrie.
Wij staan aan het begin daarvan.

In het kort: de slimme
zonneaggregaten van de
Bleumer-broers bestaan 
uit twee ingebouwde
aggregaten. Het ene
bestaat uit zonnepanelen,
accu’s en de omvormers,
het andere is een back-up
die op GTL (schone diesel)
werkt, alleen bedoeld is
voor een geval van nood
(storing) en samenwerkt
met het andere aggregaat. 
De zonnepane len wekken
meer op dan er verbruikt
wordt. De vinding is uniek,
Roel en Luc realiseren zich
maar al te goed dat ze met
de zonneaggregaten van

Appelfrisdrank
van klokhuis en schil:
zo kan recyclen ook 

BART REMMERS

‘Dit is een tijd
waarin er 
veel gaat

veranderen in 
de voedings-

industrie.
Wij staan aan het
begin daarvan’

Blog
Patrick Wessels is al meer dan tien jaar zelfstandig
consumentenpsycholoog. Hij schrijft over consumenten,
gedrag en inzichten vanuit marketing en psychologie.
Patrick is lid van de Raad van Advies van de Ondernemer.

Roel (25) en Luc Bleumer (23) zijn de bedenkers
van het allereerste aggregaat op zonne-energie.
Het bleef niet bij een goed idee alleen: de
broers startten ook zelf de
productie van een
prototype van hun
unieke vinding. Een
kostbaar plan.

Je  topidee gaat 
in productie. En dan?

Roel Bleumer Luc Bleumer
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hun bedrijf Volta Energy
een flinke bijdrage kunnen
leveren aan de strijd tegen
klimaatverandering. Met
eigen kennis en kunde,
voorfinanciering en eigen
vermogen is een eerste
exemplaar gebouwd en
later ook een kleiner model.
Het bedrijf heeft de wind in
de zeilen, ook tijdens de
coronacrisis, vertelt Roel.
,,Evenementen en festivals
zijn belangrijke branches
waar wij met onze aggre -
gaten op mikken, we waren
helemaal volgeboekt totdat
de lockdown roet in het
eten gooide. We hebben

toen volledig ingezet op de
bouwsector, via via. Dat
pakte goed uit.’’

Dragons’ Den
Bij de ondernemende
broers verschoof de
prioriteit langzaam aan 
naar de noodzaak tot
financiering: ze besloten
mee te doen aan het tv-
programma Dragons’ Den.
Roel: ,,Ik weet nog dat we
het toilet in onze bedrijfs -
ruimte hebben geschilderd
en fatsoenlijke stoelen
hebben gekocht om
iedereen netjes te kunnen
ontvangen. Luc en ik

bouwen tenslotte
aggregaten en zijn geen
keiharde zakenmensen met

luxueuze kantoren. We
kregen de adviseurs van
vier investeerders op

bezoek en van de Dragons
was alleen Shawn Harris
zelf aanwezig. Uiteindelijk
bleef alleen zij over,
misschien wel het beste dat
ons had kunnen overkomen.’’ 

Investering
Harris investeerde, de focus
van Roel en Luc kon weer
meer op de productie. En
dat gaat goed. ,,Alleen al
van de bouwbedrijven
liggen er allerlei aanvragen.
Ze moeten even geduld
hebben totdat we onze
vloot hebben uitgebreid.
Daarna kunnen we aan 
de slag.’’

Lees het complete
interview met 
Roel en Luc Bleumer op
deondernemer.nl of door
deze QR-code te scannen:

online: 
leppalimo.com

online: 
deondernemer.nl

Liselotte van der Lugt en Rutger Homan: ‘We gebruiken alles wat de natuur ons geeft.’ EIGEN FOTO’S

Het idee is dat we alles gebruiken
wat de natuur ons zelf geeft, maar
daar past dan wel het voor ons
juiste imago bij. Leppa is voor
sportieve Nederlanders, voor
mensen die graag buiten zijn, 
een lifestyle-outdoormerk.’’ 
‘With the wind in our backs, 
we’re challenging the status quo’, 
is prominent op de website te 
lezen. ,,We zijn fanatieke kite -
surfers en vinden wind of de
lucht een mooie kracht.’’ 

Sportieve doelgroep
Binnen dat imago past ook de 
samenwerking met het fietsmerk
wrab (when riding a bike) waar-

mee een eigen fietskledinglijn is
geïntroduceerd. Beide jonge
duurzame merken slaan de han-
den ineen om  aandacht te vragen
voor hun  gedeelde missie: de we-
reld waar we in sporten beetje bij
beetje groener te maken. 
Intussen is samen met een

Zuid-Afrikaanse kunstenaar een
nieuw etiket en logo ontworpen
om de doelgroep nog beter aan te
spreken. ,,Dat de frisdrank is ge-
maakt van foodwaste en dat het
gezond is, is mooi maar een bij-
zaak. Wij willen een frisdrank-
merk neerzetten dat past 
bij een bepaalde levensstijl. Stoer,
buiten en sportief.’’ Het logo 

bestaat uit twee zwaluwen. 
Zwaluwen zijn trekvogels, in de
winter trekken ze weg maar ze
keren altijd terug. ,,Voor het
logo zijn we maandenlang op
zoek geweest naar een goede
metafoor voor recycling: het
weggaan en weer terugkomen
van de appelrestjes.’’ Het was
belangrijk voor de twee om het
‘appelsapgehalte’ los te laten.
,,Leppa is een frisdrank
waar een stoer imago bij
hoort.’’ 

Online verkoop
Het frisse, bruisende
drankje is online verkrijg-

baar en ligt met de smaak ‘Apple-
bones’ inmiddels bij tientallen
verkooppunten. Ook een succes:

in het kader van Help de
Horeca werd onder
het mom van ‘an ap-
ple a day keeps the
doctor away’ samen-
gewerkt met Holt-
kamp Horeca:
 appeltaartje met
vier flesjes Leppa,
thuisgebracht op
de appelgebak-
fiets. Nog een
succes: het abon-
nement. Om de
zoveel tijd wordt

een doosje Leppa (24 flesjes)
thuisgebracht, met 10 procent
korting; opzeggen kan elk mo-
ment. Dat kan nu alleen nog in
Amsterdam, maar aan meer ste-
den wordt gewerkt. ,,Ook voor
ons is het fijn dat de horeca weer
open is, plus dat onze klanten er
ondanks de coronacrisis nog zijn.
De vraag neemt alleen maar 
toe. We hebben distributeur
Dorstlust die voor ons enorm
 actief is, strandtenten zijn volop
aan het bestellen, via via worden
we sowieso steeds vaker gevon-
den, we hebben nieuwe smaken
in ontwikkeling... Deze zomer
wordt van ons!’’ 
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Niet te missen in het Groninger
straatbeeld: bakkerij Broodje van
eigen deeg. Eigenaren Tineke en
Menno Plagmeijer maken in de
bakkerij in de Brugstraat al vijf
jaar zelfgebakken brood, op 
z’n Frans.

Voordat Tineke en Menno hun zaak
openden, runden ze twee super-
markten in de Oosterparkwijk.
Toen ‘hun’ C1000 een Jumbo
moest worden, vonden ze het tijd
voor een nieuwe uitdaging. ,,Een
echte Franse bakkerij was er 
in Groningen nog niet’’, vertelt 
Tineke. ,,Ons leek het leuk om 
ambachtelijk brood te bakken, 
op de Franse manier.’’

Meer smaak
De twee verkopen alleen produc-
ten die ze zelf maken. Tineke:
,,Daardoor kunnen we de klanten
goed informeren. Zo weten wij
precies wat er in een brood zit en
waarom. Het deeg van onze broden
rijst 18 tot 24 uur, dat is heel

 anders dan hoe een Nederlandse
bakker het doet. Doordat de degen
zo lang ‘onderweg’ zijn, kunnen ze
meer smaak ontwikkelen.’’

Geen last
Tineke en Menno hebben, on -
danks de maatregelen, geen last
van de coronacrisis. ,,In de eerste
week dat alles dicht ging, dat was
in maart, kwamen onze vaste klan-
ten geen lunch meer halen omdat
ze thuis moesten werken’’, zegt
 Tineke. ,,Maar zodra de eerste
maatregelen werden versoepeld,
druppelde iedereen toch weer bin-
nen. Sindsdien is het alleen maar
drukker geworden en daar zijn 
we heel blij mee.’’
Het stel krijgt vaak de vraag of er
een tweede vestiging komt. ,,In
principe niet, want je kunt nooit op
twee locaties tegelijk zijn. Dan heb
je geen constante kwaliteit meer’’,
legt Tineke uit. ,,Het gaat juist zo
goed omdat we er zoveel plezier
in hebben en ontzettend goed
contact hebben met onze klanten.’’

Menno en Tineke staan inmiddels vijf jaar aan het roer van bakkerij
Broodje van eigen deeg in Groningen.  FOTO BROODJE VAN EIGEN DEEG

Nu zoveel concerten en festi-
vals niet doorgaan, hangen de
reclameborden er op veel
plaatsen wat verloren bij. 
In Rotterdam komt er kunst
voor in de plaats.

Evenementenorganisator Joost
Maaskant, grafisch vormgever
Sibe Kokke en programma -
maker Rineke Kraaij ergerden
zich aan de reclameposters in
de stad voor evenementen die
niet doorgaan. Daarom deden
ze een oproep aan kunstenaars
om werk in te sturen.
Meer dan vijfhonderd kunste-
naars gaven hier gehoor aan.

Vanaf 9 juli zijn ruim vierhonderd
werken te zien op de buiten-
expo Publieke Werken. Het is
een bonte verzameling beelden
van gevestigde en aanstor-
mende makers, jong en oud,
amateurs en professionals.
Beeldend kunstenaars, vorm-
gevers, fotografen, beeldma-
kers en illustratoren doen mee.
Rotterdam Festivals en het
Centrum Beeldende Kunst
 Rotterdam stelden hun recla-
meplekken ter beschikking.
Makers krijgen negen posters
van hun werk die zij zelf 
kunnen verkopen. De werken
blijven een maand hangen.

Billboards Geen reclame, maar kunst

Doordat het brooddeeg zo’n 18 tot 24 uur rijst, kan het extra veel smaak
ontwikkelen. ‘Wij weten precies wat er in ons brood zit en waarom. Daar-
door kunnen we onze klanten goed informeren’, aldus bakker Tineke.

Bakkerij Tineke en Menno
maken brood op z’n Frans

Meer dan vijfhonderd kunste-
naars stuurden werk in voor het
Rotterdamse project.
FOTO PUBLIEKE WERKEN

1 De Leidse Kaas
Koe 

Theo en Ina Versteegen 
uit Zoeterwoude zijn trotse
eigenaren van kaasboerde-
rij De Leidse Kaas Koe. 
De twee verkopen zelfge-
maakte boerenkaas en
kaas met mosterdzaad,
bieslook of Italiaanse 
kruiden. Heerlijk voor op
brood of ’s avonds op de
borrelplank. Leuk weetje:
Theo en Ina hebben al
meerdere prijzen in de wacht
gesleept met hun zuivel.

2 Kaasboerderij
Captein

Magdalène, Jenny, Vera 
en Anneloes verkopen de
heerlijkste boerenkazen bij
Kaasboerderij Captein. Zo
maken ze Zoeterwoudse

Boeren Goudse van jong
tot vijf jaar oud. Er staat
een automaat aan de
 buitenzijde van de winkel
waar je buiten openings-
tijden kaas kunt kopen. 

3 Kaasboerderij
Van Veen 

Op hun monumentale boer-
derij maken Sjaak en Karin
van Veen hun eigen kazen,
van de rauwe melk van de
boeren aan de overkant.
De twee bereiden de tradi-
tionele kazen van 6 en 12

kilo, al kun je ook bijzon-
dere vormen kaas kiezen,
bijvoorbeeld het Groene
Hartje of de Gouden Tulp.
Op aanvraag maken ze
zelfs chocoladekaas! 

4 Boerderij 
’t Geertje 

In de landwinkel van boer-
derij ’t Geertje, een familie-
bedrijf in Zoeterwoude, 
kun je terecht voor zelf -
gemaakte geitenkaas van
rauwe biologische melk. 
In de schappen vind je ook
andere kazen van boeren-
bedrijven uit de omgeving.
Ga na het winkelen nog
even langs bij het bijbeho-
rende boerderijrestaurant
voor een stuk appeltaart 
of een borrelhap.

4x KaasShoppen in boerderijwinkels rondom Leiden
In de omgeving van 
Leiden kun je op 
meerdere plekken 
ambachtelijke boeren-
kaas kopen. Gewoon 
bij de boer zelf, in een
winkel aan huis. 

1 Alkmaars 
Waeghalsje 

Bij snoepwinkel In de Soete
Suyckerbol in de Alkmaarse
binnenstad koop je de zelf-
gebrouwen likeur van eigenaar
Kees. ,,Veel toeristen vroegen 
of we iets typisch Alkmaars 
verkochten, maar dat hadden we
niet. Daarom ben ik zelf likeur
gaan maken. Van likeurmakers
leerde ik dat je begint met jene-
ver als basis en daar kruiden
aan toevoegt.’’ Het drankje
kreeg de naam Waeghalsje.

2 Bonbon met een
Leids smaakje

Er was al een Brabantse bal 
met Bossche bol- likeur, een
 Amsterdamse bal met

 Amsterdamse bessenlikeur en
er is sinds kort ook de Leidse
bal: een bonbon met een echt
Leids smaakje. De Leidse bal is
blauw van kleur en dat verraadt
al iets over het Leidse ingre-
diënt. In de bonbon zit namelijk
Goeie Mie Gin. Deze jenever is
vernoemd naar de 19de-eeuwse
gifmengster uit Leiden. 

3 Haarlems 
Uiltje 

Het Uiltje is een bekende naam
in bierland. Deze Haarlemse
brouwerij maakt bier met ge-
waagde smaken als limoncello
en ananas. De biernamen zijn 
al net zo gewaagd: ga jij voor
een Ff Lekker Met Je Bek In
Het Zonnetje of een F*ck de 
caravan staat in de Fik?

3x Lekkers van
lokale makers

Zeker in deze tijd is het
belangrijk: support your
locals. De lekkerste
 producten koop je lokaal.
Elke stad heeft makers
van allerlei lekkers van
eigen bodem. Ken je 
deze al?
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O
orspronkelijk
komt hij uit 
Apeldoorn. Via
Deventer en
Dubai belandde
Benno uiteinde-
lijk in Haarlem.

Hij werkte in Hoofddorp als hr-
manager, maar verloor in 2015 zijn
baan. ,,Ik kwam, waarschijnlijk door
mijn leeftijd, nergens meer aan de
bak en stond voor een keuze: wat
moet ik nu gaan doen?’’
Benno’s zwager Dick nam hem een
weekendje mee naar België om te
golfen. Op het terras bestelde Dick
een gin-tonic en Benno een biertje.
,,Ik had niets met sterke drank en
dacht: gadverdamme, dat hoef ik
niet. Maar bij de tweede ronde 
had mijn zwager me overtuigd en
bestelde ik er ook een. Wat bleek:
ik vond het erg lekker.’’
’s Avonds in het hotel verdiepte
Benno zich in de verschillende 
gins die daar op de kaart stonden.
,,Eigenlijk wist ik toen al dat ik 
mijn keuze qua werk gemaakt had.
Toen ik thuiskwam ben ik meteen
op internet gaan zoeken en kocht ik

een eigen koperen keteltje om gin
in te stoken.’’ Zo werd in 2017 
Stokerij Klopman geboren.

Peper uit Nepal
Benno vertelt dat je gin in vier 
smaken kunt opdelen: kruidig, zoet,
citrus en bloemig. ,,Mijn eerste 
recept was al kruidig te noemen. 
Ik vond hem af – tot op een avond
bij tweesterrenrestaurant FG van
François Geurds in Rotterdam.
Daar kreeg ik als voorgerecht een
stukje vis, waarbij ik zelf uit twintig
soorten peper kon kiezen om de vis
te kruiden. Ik koos er willekeurig
eentje: de timutpeper uit Nepal. Ik
was totaal verrast door de smaak,
zo speciaal. Toen wist ik: deze moet

ik verwerken in mijn gin. Sindsdien
is dat hét ingrediënt dat al mijn 
gins zo’n unieke smaak geeft.’’
Benno’s gin wordt verpakt in een
typisch Haarlems jasje. Op de 
etiketten van Stokerij Klopman 
prijken Haarlemse beroemdheden
die een link hebben met de naam of
smaak van de gin. Zo staat op de
Duivelskral-gin, wat de oude naam
is voor jeneverbes, de katholieke
Haarlemmer Laurens Janszoon 
Coster. De tweede gin die Benno

produceerde heet Doornroosje, de
oude naam voor sleedoornbes. Op
die fles prijkt schrijver Godfried 
Bomans, die naar Haarlem verhuisde
toen hij een paar maanden oud
was. Op de Spaanse Furie staat de
Haarlemse heldin Kenau Simons-
dochter Hasselaer die tegen de
Spanjaarden vocht en op de bier-gin
Janneman staat Malle Babbe, de
vrouwelijke figuur op het gelijk-
namige schilderij van Frans Hals
waarop ze een bierkroes vastheeft.
Het kunstwerk is ook bekend onder
de naam Heks van Haarlem.

Verkoop
Net zoals veel andere bedrijven
voelt Benno de klap van de corona-
crisis. ,,Mijn verkoop aan de horeca
ligt helemaal stil, net als de proeve-
rijen en workshops die ik geef. Een
voordeel is dat de verkoop via de
slijterij nog wel doorging, maar het
is pittig. Gelukkig ben ik inmiddels
bezig met bestellingen van vóór de
crisis die de klanten graag willen
doorzetten. Ik ben dus weer op
stoom aan het komen.’’ Lachend:
,,In mijn vak mag je die uitspraak
letterlijk nemen.’’

Aan Benno’s flessen is te zien waar ze vandaan komen. Op de
etiketten van Stokerij Klopman prijken Haarlemse beroemd -
heden als Godfried Bomans en Malle Babbe. 

Nieuwe passie Benno begon
tweede carrière als ginmaker
Benno Klopman (60)
moest niets hebben
van sterke drank.
Totdat de voormalig 
hr-manager
kennismaakte met
de smaak van gin. 
Nu maakt hij het
drankje zelf en
verpakt hij de 
flessen in een
Haarlems jasje.

‘Mijn eerste
recept was 
al kruidig te

noemen. Ik vond
hem af. 

Tót ik de Nepalese
timutpeper

proefde’ 

Nadat Benno in 2015 zijn baan verloor, wist hij niet wat hij wilde doen, tot hij een gin-tonic proefde tijdens
een weekendje golfen in België. Nu heeft hij een eigen stokerij. FOTO INDEBUURT HAARLEM
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