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S

nel groeien is geen
ambitie in zichzelf.
Het is voor bedrijven
ook zeker niet altijd
de belangrijkste
maatstaf voor hun
prestaties. We hebben het de afgelopen jaren bij de uitreiking van de Gazellen vaak gehoord.
Maar omzetgroei is wel een van de
weinige objectieve criteria waarmee we
bedrijven de maat kunnen nemen. Als
we de stand opmaken over 2009, het
verslagjaar voor deze zevende editie van
de FD Gazellen, dan zien we een droge
Serengeti, waarin de kudde drastisch is
uitgedund. Over 2008 waren er nog 691
FD Gazellen. We hebben opnieuw één
miljoen bedrijven gescreend op hun
resultaat en er waren nu nog 267 die in
2009 voor het derde jaar meer dan 20%
omzetgroei hebben gerealiseerd.
Zij zijn de helden van deze speciale
Gazellen-uitgave. Dat wil niet zeggen
dat er niet veel meer helden zijn, die
volgens hele andere criteria in het
afgelopen jaar ook hun beste prestatie
ooit hebben geleverd. FD Entrepreneur,
onze speciale sectie over ondernemen-

de ondernemers, besteedt daar iedere
dag aandacht aan, in de krant en op
onze website. Maar FD Gazellen gaat
ook over hen. Omdat we met de Gazellen niet alleen groei in het zonnetje
willen zetten, maar vooral het ondernemerschap in al zijn facetten. Iedere
ondernemer die 2009 heeft overleefd,
verdient onze felicitatie, ook al krijgen
alleen de FD Gazellen die speciale plek
op het erepodium.
Dit jaar zien we het groene gras weer
tussen de dorre stekels opbloeien. Dat
is in de natuur noch in de economie
een garantie voor voorspoed. Het is wel
een reden voor hoop en een aansporing
om alle zeilen bij te zetten om mee te
gaan in het herstel. Het is weer tijd voor
groei.

Ulko Jonker
Hoofdredacteur

Sponsoren:

Gazellen het
hele jaar door.
fd.nl/entrepreneur
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De werkvloer
van Heatmaster
Fotograﬁe: Mark Horn
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Afvallers

Woelig jaar,
zonnige toekomst

Klimmen uit
het diepe dal

De schrik van de kredietcrisis zit
er nog goed in. Toch groeit het
vertrouwen in de toekomst.

Gazellen die uit de Top 100 zijn
gevallen, vechten zich terug na
een ‘annus horribilis’.

Winnaar

34

Werkvloer

26

Vijf beelden van fabrieken
en kantoren waar het geld
verdiend wordt.

Gazellen 100

53

De lijst

Webwinkels

Met stip op de
eerste plaats

Via het internet
de grens over

Tritel, de Gazelle van 2010, bestaat
vier jaar en moest even zo vaak
verkassen naar een groter kantoor.

Slechts een klein aantal websites
weet ook in het buitenland
successen te boeken.

De snelst groeiende
ondernemingen
binnen het mkb
op een rij.

100

16

22

Financiering

40

Crisisbestendig
groeien kan

Ze zijn weer te vinden: ondernemers
die een min of meer goede relatie
met hun bank hebben.

Zelfs binnen de bouw, het vastgoed
en het transport zijn er bloeiende
bedrijven te vinden.

Groeistuipen

46

Met z’n allen een dagje
uit naar Gazellenland.

Overlevers

De grootste
irritaties voorbij

Strip

102

Overzicht
Alle Gazellen, van groot
tot klein, per provincie
uitgesplitst.

Jonkies

Risico’s voor
snelle jongens

Groeien op
eigen kracht

Drie bedrijven leggen uit hoe ze
in de bocht blijven terwijl ze links
en rechts rivalen inhalen.

Ze zijn nog geen dertig, maar hebben
geen bank nodig om een miljoenenbedrijf uit de grond te stampen.
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De Gazellen hebben weer vertrouwen
in de toekomst, ook al zit de schrik van
de kredietcrisis bij velen nog in de benen.
door Louis Hoeks en Pim Kakebeeke · infographics Rémy Jon Ming

Woelige
tijden,
zonnige
toekomst

V

orig jaar waren we
er al bang voor, en
nu is het in de
cijfers te zien: de
crisis heeft ook de
FD Gazellen
getroffen. Telden
we bij de vorige editie nog 691 snelgroeiende bedrijven, nu is dit geslonken tot 267. Ook hun groei is teruggevallen. De ondernemers in deze bijlage
groeiden gemiddeld 205%, tegen 282%
vorige keer. Het komt allemaal door het
rampjaar 2009. De kredietcrisis sloeg al
in 2008 toe, maar de eerste klappen
werden door grote internationale ondernemingen opgevangen. Pas in 2009
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blijkt deze storm ook het vaderlandse
midden- en kleinbedrijf in volle hevigheid te hebben getroffen.
Het was geen optie om de FD Gazellen-criteria aan te passen (de belangrijkste: een omzetgroei van minstens
20% in drie jaar tijd). Dat betekent dus
minder FD Gazellen — ook wij kunnen
de conjunctuur niet veranderen —
maar gelukkig net zulke goed gevulde
zalen bij de zeven Gazellen-bijeenkomsten als bij de vorige editie.
Zoals een oude ondernemerswijsheid luidt: het glas is altijd halfvol. De
bedrijven die dit keer de FD Gazellenstatus wisten te bereiken, beheersen
het kunstje beter dan de rest van onder-

nemend Nederland. Helemaal als dat
in een sector gebeurt die harder te
grazen is genomen dan gemiddeld.
Zoals de bouw, de transportsector of de
reiswereld. FD Gazellen weten om te
gaan met zulke moeilijke tijden. Door
zich daarop voor te bereiden, door de
durf te hebben hun strategie te veranderen of door simpelweg de mouwen
op te stropen. Soms worden bedrijven
een handje geholpen, omdat ze in een
sector actief zijn die het tij meeheeft.
Zoals de zorg, de kinderopvang, de ICT
of een branche die profiteert van donkere tijden. Denk bij dat laatste onder
meer aan incassobureaus, busvervoerders (goedkoper) of verkoopadviseurs

analyse

Gouden
Gazelle
Blijdschap
bij Maurice
Lemmens van
bouwbedrijf
ASK Romein.
Foto: Jeroen
Oerlemans

Naar provincie
Totaal 267
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(kostenbesparend). De branche alleen
verklaart natuurlijk niet alles. Uiteindelijk is de ondernemer zelf aan zet, samen met zijn personeel.

V

oor het derde jaar op rij brengen wij onder de naam FD
Gazellen 100 een selectie van
alle FD Gazellen. Bij de FD Gazellen
kijken we wie de snelste groeiers zijn
per provincie en per omzetcategorie
(klein, midden of groot). De FD Gazellen 100 zet de honderd snelste Gazellen
van heel Nederland op een rij en beperkt zich tot mkb-bedrijven. De resultaten van deze succesnummers mogen
er zijn. De nummer 100 van de ranglijst,

softwarebedrijf Anachron, groeide nog
altijd 78%. Dat is 58% meer dan nodig is
om een FD Gazelle te worden. De winnaar van de FD Gazellen 100 van dit
jaar, het Alkmaarse telecombedrijf
Tritel, trekt zich niks aan van alle rampspoed. Het groeide met maar liefst
1420%, ofwel 269% meer dan de winnaar van de vorige editie, uitzendbureau Eurotemp.
De winnaar van de vorige editie en
van dit jaar danken beide hun groei aan
de economische situatie in het jaar van
hun succes. Eurotemp, de leverancier
van Poolse werknemers, werd winnaar
door de economische voorspoed. De
huidige nummer 1 doet het zo goed,
omdat hij slim inspeelt op het toegenomen kostenbewustzijn onder mkbondernemers. Die willen in economisch slechte tijden goedkope ICT
die niet ingewikkeld is (zie verder
pagina 13).
Opvallend is dat de Alkmaarders
hun groei vooral financieren met een
investeerder, omdat de banken erg
moeilijk deden. Dat beeld was vorig
jaar overheersend, in interviews en op
de FD Gazellen-bijeenkomsten, of we
nu in Groningen, Amsterdam of Maastricht waren. Ondernemers waren boos
en teleurgesteld, omdat de banken nu
de stormbal werd gehesen ineens niet
thuis gaven, ook niet bij snelle groeiers.
Dit jaar is dat anders. Steeds meer
FD Gazellen kunnen weer bij de bank
terecht, een enkeling laat hen zelfs
opdraven voor een ‘beauty contest’ om
vervolgens zelf het aantrekkelijkste
voorstel te kiezen. Het groeiend enthousiasme bij de banken geldt niet
voor iedereen (zie pagina 17). Voor
bedrijven die er minder goed voorstaan, zit de deur nog steeds potdicht.
Ook als de bank wel thuis geeft,
heeft snel groeien zijn schaduwzijden.
Het is niet zonder risico om rap nieuw
personeel nodig te hebben, of een
groter pand, zwaardere IT-systemen of
meer cash. Adviesbedrijf Naumac,
intermediair Proud Company en entertainmentonderneming Emesa leggen
uit hoe zij daarmee omgaan. Hun
belangrijkste les: het loont om zich al
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Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Omzetgroei

1420%
Tritel
De Nederlandse Energie Maatschappij 832%
794%
Proud Company
725%
Rorix (sanitairwinkel.nl)
710%
Naumac
577%
Calco MasterClass
574%
Emesa
432%
Orangebag.nl
399%
Clansman E-Mail Media
397%
Das Personeelsdiensten

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Voiceworks
Focus Cura Zorginnovatie
Cortex Group
Logomotion
Eetgemak
Workbus Dienstverlening
ION-Audio Nederland (Itronic)
Launch Holding
ZON Energie Beheer
Kleertjes.com

375%

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2moso
The Wolf
Catom Enterprises
LetmedoIT
Alphacomm Prepaid Services
ASK ROMEIN Bouw
Max Ernst
Beslist.nl
Morphis
Van Loman & Co

231%

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Amazingkids (Kiddoos)
4Kids
Snoozebaby
Gebr. Reimert Beheer
The Mbuyu Community (M4N)
Aircargo.nl
Payroll Company Holding
Medisol
Professional Capital
Fonq.nl

192%

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

P5COM
Sales Improvement Group
Kiddoozz
YMOR Group
Fier Fryslan
Koopjeskampioen
TalentExcellence
VerzuimReductie
V.D.S. Staal- en Machinebouw
Huybregts Relou Groep

155%

365%
335%
323%
318%
293%
283%
268%

1400

De weg naar de
FD Gazellen lijst 2010
Van 1,5 mln Nederlandse
bedrijven heeft 17.000 tijdig
jaarstukken gedeponeerd
Hiervan boekte slechts 1170
bedrijven een omzetgroei

1300

1200

1100

1000

248%
240%

600 voldeden op het eerste
gezicht ook aan de nevencriteria

900

229%
228%
225%
220%

Na kwalitatief onderzoek
resteerden 267 FD Gazellen

800

218%
204%
196%

700

194%
192%
600

191%
185%
181%

500

177%
172%
166%
158%

400

157%
156%
300

154%
148%
147%

200

145%
142%
138%
138%

100

138%
134%
Procentuele omzetgroei 2007-2009
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Omzetgroei

1400

1300

Gazellen spreiding

Rang

134%
Mobile Communications (MCH+)
132%
Store Support
132% Elitech Group (Selfservice Company)
130%
Global Collect Services
129%
AKtrans
128%
Unitron Holding
126%
Dutchband
126%
Webservices.nl
125%
Click Value
124%
Taxi Nelissen

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

123%
122%
119%
116%
115%
115%
114%
112%
112%
111%

Taxperience
Unibouw
Day Creative Business Partners
NXS Internet
Xelvin Noord
Silk Pack
Redkiwi
Heatmaster
P.P. Personeelsdiensten
Applicationnet

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

110% Beins Travel Group (CheapTickets.nl)
105%
BMK Travelgroup (Eliza was here)
103%
F & M Solutions
103%
Talent & Result
102%
Wijcker Infra
99%
Rood Wit Blauw Holding
98%
Small Society
97% Houdstermaatschappij W.J. van Bentum
97%
OBEC Software Engineering
97%
Van Schijndel Connections

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1200

1100
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900

800

700
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500

Criteria
Omzetgroei van 2007 tot en met 2009 van
20% of meer. Daarnaast worden bedrijven
beoordeeld op winstgevendheid, financiële
positie en betaalgedrag.

400

De FD Gazellen 100 zijn de honderd snelst
groeiende bedrijven met maximaal 250
werknemers in dienst

96%
96%
95%
95%
94%
93%
93%
90%
90%
88%

MTTM Partners
PKM Solutions
Profin Sustainable Energy Solutions
TransIP
Maatschap Sorensen Weijers & Ko
TopBI
Rokade Advies
Camelot Vastgoed Nederland
VME (Ridderinkhof)
Avics

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

87%
84%
82%
81%
81%
80%
80%
80%
78%
78%

SecondFloor
Willems Vastgoedonderhoud
ECW Gas
TopCollect
CRI-Service
Scheepswerf Damen Hardinxveld
GOED 4U
Infraflex
Soledad Senlle
Anachron

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

300

200

100
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in een vroeg stadium op snelle groei
voor te bereiden (zie pagina 23).

O

m ook in 2009 snel te groeien,
moest een ondernemer wel uit
het juiste hout zijn gesneden.
Maar om die spurt te verwezenlijken in
een branche die zucht onder de malaise is helemaal een opmerkelijke
prestatie. Het lukte onder meer FD
Gazellen in de bouw, het transport en
het vastgoed. Terwijl branchegenoten
bij bosjes omvallen, groeide Gebr.
Reimert Beheer uit Almere met 181
procent. Directeur Herman Reimert
schrijft dat toe aan zijn strategie van
diversiﬁcatie. Door een mix van activiteiten kan zijn bedrijf de klappen van
de conjunctuur veel beter opvangen.
Transporteur Aircargo dankt zijn anticyclische succes vooral aan een grote
meevaller. Concurrent DHL stopte met
het vervoer van bloemen en planten en
veel klanten belandden bij Aircargo.
Camelot Vastgoed Beheer ﬂoreert, net
als FD Gazellen 100-winnaar Tritel en
een aantal andere uit de lijst, dankzij
de economische neergang. Camelot
beheert leegstaande panden met beveiligers en antikraakbewoners. De toegenomen leegstand in het vastgoed verklaart niet alles. De Brabanders zijn
ook in hoog tempo elders in Europa
kantoren aan het openen. Zoals ooit
het kraken een vaderlands exportproduct was, wordt de antikraak dat nu,
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dankzij Camelot (zie verder pagina 41).
Camelot is niet de enige FD Gazelle
met internationale ambities. Maar
succes in eigen land biedt geen garantie op slagen over de grens, zo vertellen
twee succesvolle onlinewinkeliers,
Raymond Vrijenhoek van Cheaptickets.nl en Claudia Willemsen van
kleertjes.com. CheapTickets wil actief
worden in zeker zes Europese landen
en betaalde drie jaar geleden al leergeld
in Duitsland. Ook kleertjes.com wil de
grens over, maar overdenkt het juiste
moment en het juiste land (lees verder
op pagina 35).

E

en lijst met honderd winnaars
betekent dat er ook verliezers
zijn. Waarom behoren bedrijven
niet meer tot de snelste groeiers van
Nederland? Wat is hen overkomen? Bij
twee afvallers, detacheerder Arrange (in
2008 30ste) en uitzendorganisatie Cova
(vorig jaar 87ste) heeft het veel te maken met hun sector. De uitzendwereld
loopt altijd voor op hoog- of laagconjunctuur. In 2009 voelden zij de pijn
van de krimpende economie, nu merken zij hoe de economie weer aantrekt.
De kans is niet denkbeeldig dat beide
over een paar jaar weer op de lijst staan.
Het verhaal van de derde afvaller is
anders. Waar veel FD Gazellen uit de
ICT-branche de crisis ongeschonden
doorkwamen, heeft ICTroom het moeilijk. Het Amsterdamse bedrijf richt
computerruimtes en datapakhuizen in
en juist zulke kapitaalintensieve investeringen worden door potentiële klanten uitgesteld. Daarom verzet directeur
Chris Galenkamp de bakens om zich
meer op dienstverlening te richten.
Ook hij verwacht over een paar jaar
terug te zijn in de ranglijst (zo leest u op
pagina 26).
Dat optimisme geldt ook voor veel
FD Gazellen. Een grote meerderheid
verwacht dat de grootste pijn achter
ons ligt en ziet haar omzet in 2010 met
dubbele cijfers toenemen. Voor hen
geen dubbele dip van de economie.
Toegegeven, voorgaande jaren waren
de snelle groeiers ook gunstig gestemd
over de toekomst en onderschatten ze

Naar sector
zakelijkedienstverlening
transportsector
groothandel
retailsector

17

27

14 10

88
Totaal
267

28
34

49

ict-sector
maakindustrie
bouwsector
consumentendiensten

de effecten van de economische crisis.
Maar het zou zomaar kunnen dat ze nu
wel gelijk hebben. Ander goed nieuws
is de opmars van het aantal jeugdige
groeiers. De meeste bedrijven uit de
FD Gazellen 100 zijn veertigers, maar
de twintigers komen eraan. En ze doen
het bijna allemaal goed en staan hoog
op de lijst. Wat maakt de twintigers
achter FD Gazellen als Rorix, Nxs Internet en LetmedoIT zo succesvol? Belangrijk is hun vertrouwdheid met
internet en IT, maar minstens zo bepalend zijn hun jeugdige energie, leergierigheid en eigenwijsheid (zo leest u op
pagina 47). ‘Ik onderneem op gevoel’,
vertelde mede-eigenaar Rob van Laarhoven (26) van Rorix (dat sanitair verkoopt in showrooms en op internet)
bij de uitreiking van de Brabantse FD
Gazellen. Met zo veel jong talent en een
economie die weer voorzichtig aantrekt, ziet de toekomst van de FD Gazellen er zonnig uit. O

LAAT 180 JAAR
INTERNATIONALE
ERVARING VOOR U
WERKEN
400 internationale relatiemanagers en kantoren in 28 landen.
Met Access Online altijd en overal toegang tot al uw buitenlandse bankrekeningen.
Met Extradeal zelf uw internationale handelstransacties in gang zetten, aanpassen en volgen.
Met DealStation zelf 24 uur per dag handelen op de geld- en valutamarkten.
ABNAMRO.nl/internationaal

Fortis Bank Nederland en ABN AMRO bundelen dit jaar hun krachten onder de naam ABN AMRO.

Belbedrijf
Arjen Milhous:
‘Dankzij onze
investeerder
konden we snel
grote stappen
zetten.’

12

· FD GAZELLEN 100 · 2010

winnaar
Nog maar een paar jaar geleden runde de winnaar van de FD Gazellen
zijn telecombedrijf Tritel vanuit zijn zolderkamer in Alkmaar. Nu is hij
een geduchte concurrent van bedrijven als Ziggo en KPN.
door Jan Verbeek · fotografie Mark Horn

Vanuit het
niets op
nummer 1
• bedrijf Tritel • groei 1420% • omzet ¤ 1,9 mln • ranking 1

B

ij Tritel schrikken ze
niet meer van een
stapel verhuisdozen.
Het jonge telecombedrijf uit Alkmaar is
sinds de oprichting
eind 2006 al vier keer
verhuisd. ‘We begonnen bij mij thuis
op zolder met een laptop. Veel meer
hadden we niet’, zegt mede-eigenaar
Arjen Milhous die met twee partners de
onderneming runt.
Doordat de formule van het startersbedrijf aanslaat, wordt er veel personeel geworven en moet het management keer op keer op zoek naar nieuwe
huisvesting. Inmiddels heeft Tritel een
vaste basis gekregen op een bedrijfsterrein op een steenworp afstand van het
AZ-stadion in Alkmaar.
De laptop is ingeruild voor een

*

volwaardige organisatie met projectmanagers, monteurs, een servicedesk
en een eigen administratie. Tritel is een
groeibedrijf en zal eind dit jaar 25
mensen in vaste dienst hebben. Die
kunnen voorlopig goed uit de voeten in
het vier verdiepingen tellende kantoor
van 650m2. Het kantoor oogt professioneel en beschikt zelfs over een eigen
ontvangst- en presentatieruimte. ‘Hier
kunnen we verder groeien tot een
bedrijf van veertig mensen’, schat
Arjen Milhous.
Dat de onderneming ook de komende jaren zal expanderen, daar lijkt de
jonge ondernemer (36) niet aan te
twijfelen. Tritel heeft in korte tijd een
positie verworven op de ICT-markt
waar het als nieuwkomer moet concurreren met giganten als KPN, Tele2 en
Ziggo. Deze gevestigde bedrijven rich-

*Groei is steeds gemeten over 2007 t/m 2009. Omzet betreft het resultaat over 2009

ten zich vooral op de grote klanten en
laten daarbij volgens Milhous een
interessant marktsegment liggen: de
tienduizenden mkb-bedrijven.
De uitvalsbasis van het bedrijf is Alkmaar, maar recent werd ook een vestiging geopend in Drachten: Tritel
Noord. Er bestaan plannen om in
Limburg en Zeeland regionale vestigingen te starten. ‘Doel is om uiteindelijk
ook landelijk onze diensten te gaan
aanbieden.’
Tritel richt zich op mkb-bedrijven
met maximaal 150 werkplekken die nu
nog gebruikmaken van meerdere
aanbieders van telefoondiensten,
toestellen, internet, datanetwerken en
servicecontracten. ‘We horen dat veel
ondernemers gek worden van al die
facturen en contracten. Bovendien
klagen ze dat de dienstverlening bij
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winnaar
storingen vaak erg traag is.’
Tritel werft klanten die een groot
deel van hun telecommunicatie, internet en servicecontracten willen onderbrengen bij één aanbieder. Bedrijven
die huiverig zijn om te investeren in
een eigen telefooncentrale en liever
lijnen huren of capaciteit gebruiken in
de centrales en netwerken van derden.
Grote klanten zijn bij voorbeeld de
Beurs van Berlage, enkele makelaarskantoren uit de regio, Inventum en
Giant. Nieuwe klanten worden via een
callcenter geworven, die bedrijven

zegt veel klanten te winnen. ‘De klant
krijgt hier direct iemand aan de lijn.’
De voorspoedige start staat in schril
contrast met de moeite die Milhous en
zijn partners hadden toen zij in 2006
bij enkele financiële instellingen aanklopten om een startkapitaal te krijgen.
Zij legden diverse banken het ondernemingsplan voor, maar ontmoetten veel
scepsis. Tritel had een ton nodig als
rekening-courantkrediet en de drie
oprichters zouden het eerste jaar werken zonder salaris. Eén bank verklaarde ‘niets met starters te doen’, andere

‘Het zijn vaak pittige discussies.
Maar we zijn het eens over
de richting van het bedrijf’
benadert die hun oude centrale moeten vervangen of waarvan de abonnementen op mobiele telefonie aflopen.
Die formule van alles-in-een-aanbieder op de ingewikkelde telecommarkt
werpt zijn vruchten af. In het tweede
jaar na de oprichting kroop de omzet al
dicht tegen een miljoen euro aan en
was er zelfs een bescheiden winst. In
2009 zette Tritel € 1,9 mln om, dit jaar
groeien de opbrengsten naar € 2,7 mln
en staat er onder de streep een nettowinst van anderhalve ton. Die winst
blijft in de onderneming.
Wat is de sleutel voor het huidige
succes? De recessie heeft er zeker aan
bijgedragen. Het mkb is daardoor
meer kostenbewust geworden, zegt
Milhous. Ook met de dienstverlening
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waren zeer terughoudend. Zelfs met
borgstellingen wilden ze geen starterslening geven. Alleen de lokale vestiging
van ING zag de businesscase wel zitten
en verschafte een lening van een ton.
Amper een jaar later — Tritel telt
dan vijf werknemers — stapt een externe financier aan boord: Grey Road
Ventures. Deze investeringsmaatschappij is eigendom van Hans Sleeuwenhoek, oud-eigenaar van Bell Sell en een
bekende van een van de Tritel-oprichters. In ruil voor aandelen geeft hij een
kapitaalinjectie van enkele tonnen
waarmee het ICT-bedrijf kan investeren in personeel en huisvesting.
Milhous: ‘Het was niet alleen het
geld waarmee Grey Road ons hielp. Ze
gaven ook bruikbare adviezen over het
opzetten van een organisatie en uitleg
over zaken als een grootboek voor de
administratie. Daardoor konden we
snel grote stappen zetten.’ Grey Road is
nog steeds eigenaar van 22% van de
aandelen, de drie directeuren houden
de overige aandelen.
De oprichters van Tritel hebben geen
uitgesproken ondernemersachtergrond,
wel veel commerciële ervaring in de
telecommunicatie. Milhous (mavo,
meao en heao) werkte onder meer bij
KN Minolta en Versatel. Zijn partners

Raymond Looze (40) en Humbert Loth
(34) kent hij van studie of werk.
Milhous is een rappe prater die
enthousiast vertelt over zijn onderneming. Hij typeert zichzelf als een rasoptimist die veel waarde hecht aan sfeer
en collegialiteit. ‘We hebben veel plezier met elkaar en dat moet ook zo
blijven.’ ’s Middags wordt er gezamenlijk gegeten aan een grote tafel. Het
managementteam heeft elke maandagavond ‘pizzaoverleg’: dan gaan de
smartphones uit en worden er besluiten genomen die van belang zijn voor
de toekomst van Tritel. ‘Het zijn vaak
pittige discussies. Er zijn drie kapiteins, maar we komen er steeds uit. We
kennen elkaar goed en zijn het eens
over de richting van het bedrijf. Dat
scheelt natuurlijk.’
Milhous werkte een groot aantal
jaren in commerciële functies in de
buitendienst. Na tien jaar, in 2003,
besloot hij resoluut te breken en kiest
definitief voor het ondernemerschap.
‘Ik was toen nog vrijgezel en kon me
helemaal storten in een ondernemersavontuur.’ In eerste instantie kiest hij
niet voor ICT-dienstverlening, maar
samen met zijn huidige zakenpartner
Loth begint hij een bedrijf in pensioenadvies: Complementum. Na drie jaar
werd de onderneming weer opgeheven,
als de overheid de regels voor een aanvullende pensioenregeling beperkt.

Klein maar fijn
Tritel maakt een vliegende start, maar
de eigenaren willen geen bedrijf bouwen van honderden werknemers. Het
bedrijf moet zich wel ontwikkelen tot
een totaalleverancier die ook werkplekkenbeheer gaat aanbieden en in heel
Nederland actief wordt.
De toekomstige groei tot pakweg
honderd werknemers moet vooral
beheerst plaatsvinden. ‘We nemen per
kwartaal nieuwe mensen aan. Daarbij
kijken we wel steeds naar onze liquiditeit, orderpositie en de cashflow. Er
moeten voldoende financiële middelen
zijn. We moet niet te snel willen gaan.
Dan krijg je ontevreden klanten en
managementproblemen.’ O

‘Altijd overal
de beste in
willen zijn’
Vernieuwing. Het woord blijft terugkeren. Gerard de Zwart is er vol van. Je
zou bijna zeggen: hij leeft er voor.
Vernieuwing betekent voor hem
nieuwe uitdagingen, nieuwe paden
bewandelen, nieuwe kansen op succes. “Onze drang naar innovatie heeft
Climate Control door zware tijden heen
geholpen”, herinnert Gerard de Zwart
zich. “In tijden van economische
recessie hebben wij niet, zoals
zoveel bedrijven, ons personeelsbestand gereduceerd. Wij hebben die
jaren juist gebruikt om te investeren in
innovatie. Dat was soms best moeilijk,
maar het was noodzakelijk om klaar te
zijn voor de economische voorspoed
die volgde”. Gerard de Zwart’s aanpak
werkt: de technologische voorsprong
die Climate Control had opgebouwd in
de ‘magere’ jaren vertaalt zich nu in een
gezonde orderportefeuille en omzet
groei.

INDUSTRIËLE MILIEU EN ENERGIE TECHNIEK
car park ventilation systems
industrie, marine & offshore
service & maintenance
WWW.CLIMATECONTROL.NL

Recycling
Willem van
Bentum: ‘De
afgelopen jaren
kon elke knurft,
met dank aan
de bank, ondernemer worden.’
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ﬁnanciering
Na twee jaar van tieren en ingehouden woede, zijn ze toch weer
te vinden: ondernemers die een min of meer goede relatie hebben
met hun bankier. De scherpe kantjes van de kredietcrisis zijn eraf.
door Hans de Jongh · fotografie Mark Horn

Haat-liefde
verhouding
• bedrijf W.J. van Bentum • groei 97% • omzet ¤ 99 mln • ranking 78

G

ert-Jan Nell legt
tevreden de telefoon neer. De
medeoprichter van
Eetgemak, een
producent van
kant-en-klaarmaaltijden, heeft net met zijn bankier gesproken. Het was het afsluitende gesprek waarmee beide partijen een
belangrijk akkoord bezegelden. Eetgemak uit Katwijk kan vanaf nu rekenen
op een kredietfaciliteit van een kleine
€ 3 mln. ‘Ik heb ze net mijn jawoord
gegeven. Eigenlijk is het erg gemakkelijk gegaan’, aldus Nell (32).
Zijn ervaring laat zien dat banken
de kredietkraan niet helemaal hebben
dichtgedraaid. Voor gezonde groeiers
is er nog steeds geld. Of, zoals Gertjan
Nell zegt: ‘Als je wat te eisen hebt, dan
is er nog veel mogelijk.’

Door verschillende banken tegen
elkaar op te laten bieden, slaagde
Eetgemak erin om verschillende bestaande kredieten tegen gunstigere
voorwaarden onder te brengen in een
pakket. Bovendien houdt het bedrijf,
dat in vier jaar geleden werd opgericht,
geld over voor verdere uitbreiding.
Dat neemt niet weg dat het voor
andere bedrijven een stuk moeilijker
geworden is om krediet aan te trekken.
Dan gaat het echter vooral om de zwakkere broeders. De bedrijven die er niet
zo sterk voor staan merken wel degelijk dat het bankwezen de teugels heeft
aangetrokken.
Gazellen-ondernemers als Willem
van Bentum (zie foto) zijn daar niet
rouwig om. Integendeel, de baas van
een van Nederlands grootste recyclingbedrijven juicht het juist toe. ‘Het is
heerlijk’, aldus Van Bentum (57), ‘want

dat werkt alleen maar mee aan een
gezondere markt.’
Het probleem, volgens Van Bentum, was dat de banken voorheen veel
te snel en te gemakkelijk geld uitleenden. ‘Toen financierden ze iedereen’,
aldus de man die begin jaren tachtig in
de recycling stapte. ‘De bank vroeg wel
eens aan mij: wie is uw grootste concurrent? Dan zei ik: die zit nu tegenover mij.’
Doordat elk bedrijf lange tijd altijd
en overal op krediet kon rekenen,
kampt de recycling van bouw- en
sloopafval nog steeds met een grote
overcapaciteit. De prijzen staan onder
druk, terwijl het aantal opdrachten is
geslonken.
Deze beroerde marktomstandigheden hebben de ondernemers in de
eerste plaats aan zichzelf te wijten. Zij
hebben tegen de klippen op geïnves-
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ﬁnanciering
teerd. Maar de banken treft ook blaam,
zegt Van Bentum. ‘Zij boden het handvat. Ik zeg wel eens: elke knurft kon
ondernemer worden. De afgelopen
jaren zijn er puinbrekers van een miljoen en meer in de markt gezet, zonder
een euro aanbetaling en met een topfinanciering. Al had je geen roebel, alles
werd gefinancierd. Daarmee is eigenlijk de hele markt kapot gegaan.’
Van Bentum zelf gaat het desondanks voor de wind. Hij heeft de afgelopen jaren zijn kaarten gezet op de
verwerking van een specifiek product:
teerhoudend asfalt. Als eerste zag hij
een gat in de markt toen dit mogelijk
kankerverwekkende asfalt van de Nederlandse wegen werd geweerd. Van

De investeringen in Rotterdam
waren echter niet zonder risico. Van
Bentum heeft er flink voor moeten
investeren in de vette jaren. Daarna
heeft hij andere activiteiten moeten
afstoten om zijn balans gezond te
houden. Met name buiten de Randstad, waar de marges vooral onder druk
zijn komen te staan, heeft hij afscheid
genomen van vestigingen in onder
meer Steenwijk, Wateringen en Venlo.
‘Rotterdam heeft me € 125 mln gekost.
De portemonnee was leeg en ik moest
de spaarpot bijvullen.’
Dit jaar was die pot alweer zó vol,
dat Van Bentum zich heeft gewaagd
aan een grote overname. Twee maanden geleden sloeg hij toe met de over-

‘Al had je geen roebel, alles werd
geﬁnancierd. Daarmee is de hele
markt kapot gegaan’
Bentum zag aankomen dat er speciale
eisen zouden worden gesteld aan de
verwerking. Met het oog daarop investeerde hij vanaf begin deze eeuw in
veilige opslag en in een speciale
recyclinginstallatie in Rotterdam.
Het heeft hem geen windeieren gelegd.
Vorig jaar groeide de omzet van € 55
mln naar € 99 mln.
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name van Steenkorrel, een Amsterdams recyclingbedrijf dat door
opvolgingsperikelen in zwaar weer was
terechtgekomen. Het was een zet die
vriend en vijand verraste. ‘Omdat ik
kort daarvoor nog van alles had afgestoten, dacht iedereen dat ik juist aan
het cashen was.’
Steenkorrel, dat 150 werknemers
telt tegen grofweg 100 voor Van Bentum Recycling, moet in de plannen van
de nieuwe eigenaar de afnemer worden van het eindproduct dat in Rotterdam ontstaat bij de asfaltverwerking.
Het gaat om granulaten, oftewel grindvervangers. In Amsterdam moet dat
worden gebruikt om duurzaam beton
van te maken.
De aankoop van Steenkorrel is nog
niet afgerond, maar van de zijde van
de bank verwacht Van Bentum geen
tegenwerking. ‘Die werkt helemaal
mee. Die ziet ook dat dit de beste
oplossing is.’

Ineens was het uit
• bedrijf Wijcker Infra
• jaarlijkse groei 102%
• omzet ¤ 4,7 mln
• ranking 75

V

eel minder meegaand was de
bank van Jaap van Driel. Als
mede-eigenaar en -oprichter
van Wijcker Infra uit Beverwijk stootte
Van Driel (37) dit jaar zijn neus toen hij
een kapitale villa wilde kopen. De Rabobank, die hem de afgelopen paar jaar
zakelijk zeer ter wille was geweest, liet
het afweten. Het was een onaangename
verassing. De aankoop van een shovel
en enkele bestelwagens had de bank
eerder zonder problemen voorgeschoten. Hetzelfde gold voor een paar vakantiehuisjes die Van Driel en zakenpartner
Jim Raaijmakers privé hadden aangeschaft. ‘Alles konden we ﬁnancieren. De
sky was the limit.’ Maar opeens liet de
Rabo het afweten toen Van Driel zijn
bank vroeg om de hypotheekoffertes te
‘matchen’ die hij van drie andere instellingen op zak had. Tot zijn grote ergernis kreeg de Noord-Hollander geen
enkele opgaaf van reden. ‘Ze wilden
niets zeggen. Het sloeg nergens op.’
Van Driels bloed ging pas echt koken toen hij samen met de plaatselijke
Rabo-directeur op een ondernemersbijeenkomst was. Volgens Van Driel,
die met Wijcker Infra vooral straten
aanlegt en rioleringswerk doet, deed de
bankier die avond zijn uiterste best om
zijn ontevreden klant te mijden. Voor
de ondernemer voelde dat als een
persoonlijke belediging. ‘Dat die man
mij probeerde te ontwijken, dat vond ik
nog het ergst. Ik voelde me besodemieterd.’
Van de ene dag op de andere is Van
Driel dit jaar zowel zakelijk als privé
naar een andere bank overgestapt. Hij
zit nu tevreden bij ING en concludeert:
‘Ik heb een haat-liefdeverhouding met
banken. Maar het liefst heb ik weinig
met ze te maken. Een bank is vooral om
op te zitten.’

Payroll Company
groeit door
groeiende bedrijven
te helpen groeien.

Payroll Company verzorgt uw ﬂexibele personele schil - zonder risico’s - tegen gelijkblijvende kosten.
Tel. 0591 64 52 69

www.payrollcompany.nl
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ﬁnanciering
Kalverliefde
• bedrijf Eetgemak
• groei 318%
• omzet ¤ 5,2 mln
• ranking 15

G

ek genoeg leidde een ondernemersbijeenkomst in Katwijk
juist tot een toenadering tussen Eetgemak en de Rabobank. Dat
was des te opmerkelijker, omdat er
tijdens dat treffen ﬂink werd uitgehaald naar bankiers. Hennie van der
Most, de Overijsselse ondernemer die
bekend is van radio en tv, liet geen
spaander heel van met name de Rabo.
Nell vond het allemaal wat te kort door
de bocht, maar dat nam niet weg dat hij
aan het eind van de avond een trieste
mededeling had voor zijn man van de
Rabo: het snelgroeiende Eetgemak, dat
nu 65 werknemers telt, ging naar een
andere bank.
De reden was simpel. De huisbankier had geen interesse om mee te
werken aan een herfinanciering van
het bedrijf dat hij vier jaar geleden nog
met open armen had binnengehaald.
De Rabo vond dat er te weinig zekerheden waren. Voor Eetgemak, dat maaltijden maakt voor instellingen als bejaardentehuizen, was dat onverteerbaar.
Sinds de oprichting in 2006 was het
bedrijf conservatief gefinancierd. Dat
betekende veel eigen geld inzetten en
weinig lenen. De bank wist dat te waarderen, temeer omdat Eetgemak van
begin af aan uitstekend draaide.
‘Jaar na jaar gingen we over onze
prognose heen. Dan gingen we weer
naar de bank toe. We zeiden: het eigen
vermogen is gegroeid, we hebben winst
gemaakt, alleen blijft de cashflow
achter. We kwamen er dan altijd uit.’
Toen de bank dit jaar begon tegen te
sputteren, trok Eetgemak zijn conclusie. Het bedrijf ging meteen langs bij
andere financiële instellingen. Het idee
daarvoor was afkomstig van Deli XL. De
voedselleverancier voor groothandel en
horeca is sinds begin dit jaar aandeelhouder van Eetgemak. De voormalige

Kredietkraan
Voor gezonde
groeiers is er
nog steeds geld.

dochter van Ahold, die een belang van
40% heeft, had vaker met het bancaire
bijltje gehakt. Samen met Deli XL
gingen de drie oprichters van Eetgemak met ING en ABN Amro om de tafel
zitten. ‘Vier weken later hadden we
twee offertes’, zegt Nell. ‘Ik heb me wel
verbaasd over hun gretigheid.’
De ABN bleek het gretigst. Maar
toen Nell zijn Rabo-directeur op de
hoogte bracht van zijn overstap naar de
concurrent was ‘Leiden in last’. ‘De dag
daarop kwam hij met een tegenvoorstel
en bleek dat hij de oude klant niet
wilde laten vallen.’

De bank had van het ene op het
andere moment de aanvankelijke
onverschilligheid van zich afgeschud.
De Rabo was duidelijk wakker geschud door de ‘beauty contest’ die
Eetgemak had georganiseerd. ‘Ik denk
niet dat de Rabo verwacht had dat we
die kant zouden opgaan.’
Uiteindelijk heeft Nell zich laten
overreden en is hij met Eetgemak bij
zijn oude bank gebleven.
‘Er was ook een klik met de ABN,
maar ja, de Rabo heeft toch altijd wel
voor ons gewerkt.’ O
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Adviseur
Tjeerd Nauta:
‘Een snelgroeiend bedrijf is
niet alleen
rozengeur en
manenschijn.’

22

groeistuipen
Een succesvol en snelgroeiend bedrijf is prachtig, maar er zit ook een
risico aan. Bijvoorbeeld op het gebied van cashﬂow en rekrutering van
nieuw personeel. De groeistuipen van drie Gazellen.
door Simon de Wilde · fotografie Mark Horn

Risico’s
voor snelle
groeiers
• bedrijf Naumac • groei 710% • omzet ¤ 0,9 mln • ranking 5

T

jeerd Nauta is algemeen directeur van
Naumac, een bedrijf
dat is gevestigd in
Leiden en actief is op
het gebied van management, advies en
coaching. Hij runt het samen met zijn
partners Frederike Fennema en Henk
Jan van Zadelhoff. Volgens Nauta onderscheidt Naumac zich van zijn concurrenten, doordat het de fundamentele vraag aan de opdrachtgever stelt
waarom hij het werk doet zoals hij het
doet. ‘Soms doet een bedrijf of afdeling
het werk al jaren op een bepaalde
manier. Het middel is dan het doel
geworden’, zegt Nauta. Deze werkwijze
van Naumac heeft geleid tot zichtbaar
succes.

Nauta begon in 2006 voorzichtig
zijn teen in het water te steken. Hij
bleef bij zijn toenmalige werkgever in
dienst en werkte een dag in de week
aan het opzetten van Naumac.
Nauta constateert dat hij zelf voor
het grootste deel verantwoordelijk is
voor het binnenhalen van de opdrachten. ‘Dat zou meer gespreid moeten
worden, omdat het nu te veel aan mij
hangt’, vertelt Nauta. Hij inmiddels
dan ook niet meer ín het bedrijf, maar
áán het bedrijf, zoals hij zelf zegt. Ondanks dat dit declarabele uren kost.
‘Eind 2009 merkten wij dat er weer
beweging in de markt kwam, nadat die
stil was komen te liggen na de val van
zakenbank Lehman Brothers. Inmiddels zijn er zeven of acht mensen bij
gekomen’, zegt Nauta. Naumac werkt

met zelfstandigen en niet met vast
personeel, omdat het van mening is dat
hun drive groter is. In 2011 zullen
Nauta en zijn partners bepalen of zij
het bedrijf door laten groeien naar
vijftien man personeel of meer.
Dit is een lastige kwestie. Het karakter van het bedrijf zal door meer personeel onherroepelijk veranderen. ‘Je
kent niet iedereen meer persoonlijk.
Wij zijn een eigenzinnig bedrijf waar
zelfbewustzijn hoog in het vaandel
staat en waar het klantbelang vooropstaat. Een opdracht kan door twee of
drie handen gaan en dan kan er een
ruis in de relatie met de klant ontstaan’, zegt Nauta. Aan de andere kant
wil Naumac de opdrachtgever een
keuze voorleggen uit twee of drie verschillende adviseurs met wie zij kun-
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nen werken. ‘Nee, het is niet alleen
rozengeur en maneschijn, een snelgroeiend bedrijf.’
Nauta noemt zichzelf wel eens
gekscherend een belemmering voor
het bedrijf. Voor 2010 en daarna geldt
het adagium ‘kill the founder’. De
onderneming is volgens hem dan ook
als een kind dat je ziet opgroeien.
Soms worden aangeleerde dingen
overboord gezet. ‘Mensen pakken
zaken verschillend aan en dat is wel
eens lastig om te accepteren. Maar je
moet je niet overal tegenaan blijven
bemoeien, anders sta je zelf in de weg
van de onderneming.’

Cruciale vraag
• bedrijf Proud Company
• groei 794%
• omzet ¤ 9,7 mln
• ranking 3

D

e groeistuipen waar Naumac
mee te kampen heeft, zijn niet
uniek. Een bedrijf dat hard
groeit, loopt tegen problemen aan die
opgelost moeten worden. Elk bedrijf
zal dit op een andere manier opvangen. René Albers richtte
Proud Company
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op in november 2006, samen met partners Rob Blans en Wessel van Herwijnen. Proud, dat zetelt in Heemskerk, is
een intermediair die de huur van externen volledig overneemt voor zijn klanten. De drie partners waren eerder
werkzaam bij ICT-dienstverlener CMG,
dat in 2002 fuseerde met Logica.
‘Proud Company is geen detacheringsbureau zoals CMG of Logica. Wij
zijn een bemiddelaar of intermediair,
en dat is een essentieel verschil’, vertelt
Albers. De mensen die Proud naar de
klant stuurt, zijn dus niet bij het bedrijf
in dienst, maar zijn freelancers. Proud
neemt het inhuurrisico zo veel mogelijk uit handen van de klant die een
IT’er of groep IT’ers inhuurt voor een
bepaalde klus.
In de eerste vier jaar groeide de
omzet op autonome basis naar
€14 mln. De taken waren
goed verdeeld en het
bedrijf kwam
weinig obstakels

tegen. ‘Wij hadden redelijk wat ervaring met ondernemen, omdat we binnen CMG als ondernemer werden
behandeld en bovendien Independit
hadden opgezet, een detacheringsbedrijf dat exclusief aan Logica levert. Zo
hebben we problemen waar andere
startende

groeistuipen
ondernemingen tegenaan lopen,
kunnen omzeilen’, zegt Albers.
Heeft Proud als snelgroeiende
onderneming geen last van groeipijnen? Albers legt uit dat zijn
bedrijf op een belangrijk
punt is aanbeland. ‘Wij
stellen ons de cruciale vraag
hoe we verder moeten. Gaan
we meer klanten werven en dan
personeel zoeken? Of eerst meer
personeel aannemen en dan klanten werven? Of gaan we samen met
een andere partij? Wij zijn nu te klein
om zelfstandig grote aanbestedingen
binnen te halen. En via autonome groei
duurt het jaren voordat zoiets lukt.’ Een
laatste optie is om overgenomen te
worden.
‘Het is een lastige fase waarin we nu
verkeren’, zegt Albers. Volgens hem
zitten er aan alle drie de mogelijkheden
— autonome groei, een overname of
overgenomen worden — voor- en nadelen. Proud Company heeft daarom
advies gevraagd bij een bank en bij
accountants- en adviesorganisatie
KPMG. De directeur van Proud geeft
aan dat hij de gevolgen van vier jaar
groei niet had voorzien. Externe adviseurs helpen de onderneming bij het
nemen van de volgende stap. Ook sluit
Albers het instellen van een raad van
commissarissen niet uit.

Gecontroleerde groei
• bedrijf Emesa
• groei 574%
• omzet ¤ 4,8
• ranking 7

H

et in Amsterdam gevestigde
Emesa is uitgever van verschillende websites waar consumenten een vakantie of uitje kunnen boeken. In het portfolio zitten onder meer
Vakantieveilingen.nl, Actievandedag.nl
en Inpakkenenwegwezen.nl. ‘Wat vaak
bij kleine ondernemingen gebeurt, is
dat ze ten onder gaan aan hun eigen
groei. Emesa heeft goed gezien dat

extra expertise nodig is om het bedrijf
gecontroleerd te laten groeien, zonder
dat er iemand over de kookt raakt’, zegt
ceo Marc Muller van Emesa. Hij legt uit
dat de groei van een kleine naar een
middelgrote onderneming een lastige
fase is voor een onderneming. Net als
Proud Company is Emesa bezig aan
een nieuwe fase, alleen is Emesa al een
stapje verder. Emesa heeft de keuze
gemaakt om op autonome basis verder
te groeien.
Emesa is in 2004 opgericht door de
drie ondernemers Michael van Beers,
Dirk Jan Koekoek en Marcel Beemsterboer. Het bedrijf begon als een avon-

om de grote volumes aan te kunnen.’
De ceo somt op: tussen eind 2009 en
eind 2010 is het personeel verdubbeld,
we hebben meer etages in het bedrijfspand betrokken, meer systemen
in gebruik genomen, de boekhouding
en de marketing zijn verder geprofessionaliseerd en er is zelfs een bedrijfsrestaurant. Kortom, alles staat er anders bij.
Bij het opnieuw inrichten van de
organisatie is drie jaar vooruitgekeken,
wat lang is voor een bedrijf dat op
internet actief is, zegt Muller. ‘Groter
groeien is daarbij geen doel op zich, we
hebben gekeken naar wat we zouden

‘Wat vaak bij kleine bedrijfjes
gebeurt, is dat ze ten onder
gaan aan hun eigen groei’
tuur vanuit de logeerkamer en richt
zich op de markt voor ‘leisure’. Voor
2010 verwacht het bedrijf naar eigen
zeggen zo’n 950.000 aanbiedingen op
het gebied van stedentrips, hotelovernachtingen, lastminutevakanties,
concertkaartjes en zakendiners via één
van de websites te verkopen aan klanten. Het bedrijf groeide snel uit zijn
jasje en Marc Muller, eerder bij de
onderneming betrokken als adviseur,
is per 1 januari 2010 aangetreden als
ceo om de organisatie ‘groeiproof’ te
maken.
In 2009 groeide Emesa met 400% en
ook voor 2010 wordt een enorme groei
voorzien. En dan moet de organisatie
‘schaalbaar’ worden. Met schaalbaar
bedoelt Muller dat de organisatie het
groeitempo aankan. ‘De groei moet
bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van
de grootte van de systemen.’ Daarom is
Muller begonnen met het opnieuw
inrichten van de organisatie. Dit is een
ﬂinke investering en het proces is naar
verwachting aan het einde van het jaar
klaar.
‘Het hele landschap is dan ook
veranderd’, legt Muller uit. ‘Allemaal

willen omzetten en hoeveel transacties
we aankunnen in 2013. Daar is de
organisatie op ingericht.’
Daarbij zijn meerdere scenario’s
geschetst, omdat de markt op het
internet snel verandert. Om dit risico af
te dekken, wil Emesa flexibel zijn en in
kunnen spelen op nieuwe kansen.
Muller licht toe dat Emesa zich momenteel ook richt op de entertainmentmarkt. Je kunt hierbij denken aan
concertkaartjes, kaartjes voor feesten,
dance-events en films. Dit is een trend
die snel is opgekomen en waar Emesa
op ingespeeld heeft. Het levert grote
volumes op en met een aandeel van
17% van de totale omzet in 2010 noemt
Muller de groei dan ook ‘explosief’. De
verwachting is dat deze groei door zal
zetten. ‘Om deze kans te grijpen, moet
je je telkens afvragen of het organisatiemodel past bij de groei. Een markt
binnenhalen zonder kennis van zaken,
is praktisch zelfmoord.’ O
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Kantoortuin
Op bezoek bij de klantenservice van De Nederlandse Energie
Maatschappij (NEM). Recent stelde de NEM zijn toekomst veilig
door met het Deense Dong een overeenkomst te sluiten voor
de levering van gas en stroom. De NEM is op zoek naar verdere
groei en jaagt al een jaar op concurrent Oxxio — dat door
het Britse moederconcern Centrica in de etalage is gezet.
Fotograﬁe: Mark Horn
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Uitzenden
Azur Ozkul:
‘Binnen tien
dagen verloor
ik een half
miljoen euro
omzet.’

28

afvallers
De weg terug naar boven: drie voormalige FD Gazellen leggen uit
hoe ze het verschrikkelijke jaar 2009 achter zich laten.
door Clemens van Herwaarden · fotografie Mark Horn

De klim
uit het
diepe dal
• bedrijf Cova Personeelsdiensten • groei 30% • omzet ¤ 3,0 mln • ranking 2009 87

A

sur Ozkul (38),
mede-eigenaar
van Cova Personeelsdiensten,
legt trots de
uitdraai van de
recente omzetcijfers op tafel. Na een omzetdip in
2009 heeft de Turks-Limburgse uitzendondernemer weer bedrijfsgroei te
pakken. ‘We hebben er hard voor moeten knokken, maar dit jaar is er gelukkig weer groei’, zegt Ozkul in zijn zeer
sobere kantoor in Blerick. Dat was in de
zomer van 2009 wel anders. Toen vielen
in korte tijd drie tuinbouwbedrijven
om die voor hun tijdelijke krachten
altijd bij Cova aanklopten. Hierdoor is
de nummer 87 uit de top 100-lijst van
vorig jaar niet meer terug te vinden in
de FD Gazellenlijst van 2010.

‘Binnen tien dagen tijd verloor ik
een half miljoen euro omzet. Het waren
drie mooie klanten uit dezelfde sector.’
Behalve met het wegvallen van nieuw
werk, wordt de ondernemer ook nog
geconfronteerd met een ton aan rekeningen die bij de twee komkommerkwekers en paprikateler uitstaan.
Voordat hij polshoogte neemt bij de
voormalige klanten moeten eerst de
veelal buitenlandse uitzendkrachten
worden gerustgesteld. ‘Er stonden hier
twintig uitzendkrachten voor de deur,
die geen werk meer hadden en bang
waren dat ze konden fluiten naar hun
achtergebleven salaris.’ Het bedrijf dat
in de jaren 2006, 2007 en 2008 met
144% naar een omzet van € 3,3 mln was
gegroeid, spreekt in 2009 noodgedwongen de debiteurenverzekering bij Atradius aan, zodat de achtergebleven

inkomens kunnen worden uitbetaald.
‘Jaarlijks had ik voor die verzekering
€ 8000 euro aan premie betaald en
uiteindelijk heb ik een vergoeding van
€ 80.000 euro gekregen op de uitstaande debiteurenrekening van een ton.’
Nadat de ABN-dochter morrend het
bedrag uitkeerde, bieden ze Ozkul een
nieuwe offerte aan, waarin het verzekerde debiteurenbedrag wordt verlaagd van € 3,5 mln naar € 1,5 mln.
Maar dat is nog niet alles. ‘Het verzekerde bedrag was lager en de premie
ging met 50% omhoog naar € 12.000.’
Ozkul schudt meewarig zijn hoofd. Hij
kan het gedrag van Atradius nog steeds
niet begrijpen. ‘Toen heb ik natuurlijk
andere offertes bij concurrenten aangevraagd. Nu zit ik voor € 6000 euro bij
Rabobank-dochter Interpolis.’
Het vergelijken van verschillende
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offertes is na de tegenslag in 2009 een
tweede natuur geworden voor de financieel directeur. Zo worden tegenwoordig vanwege kostenbesparingen de
leasecontracten van de bedrijfswagens
via Duitsland afgesloten. ‘Een grote bus
kost mij hier € 500 euro en in Duitsland
€ 250. Ze hebben daar geen bpm. Dat
scheelt een hoop.’ Ook voor de huisvesting van tijdelijke uitzendkrachten
gebruikt Ozkul de oosterburen. ‘In
Nederland zijn er veel strengere huisvestingsregels. In Duitsland doen ze
niet moeilijk als er tien mensen in een
ruim huis wonen. Hier wel. Dat scheelt
ook een hoop geld.’
Tevreden kijkt de ondernemer naar
buiten. Daar staat een gloednieuwe
bedrijfswagen met een Duits kenteken.
De wagen is bestickerd met tientallen
gele schoonmaakhandschoenen die
naar boven wijzen met eronder de
nieuwe bedrijfsslogan ‘Cova go. Cova
go.’
‘Tot 2009 was ik te afhankelijk van
de tuinbouw. Via een extra accountmanager wordt nu meer werk uit de
schoonmaakbranche gehaald. Daar
komt een gedeelte van de nieuwe omzetgroei vandaan. Dat laten die schoonmaakhanden mooi zien.’

Het roer om
• bedrijf ICTroom
• groei 71%
• omzet ¤ 18,9 mln
• ranking 2009 16

p het moment dat de omzetcijfers in de zomer van 2009
onder druk komen te staan,
gooit ICTroom-directeur Chris Galenkamp (44) het roer volledig om. In de
laatste drie jaar is er door de inrichter
van computerruimtes en datapakhuizen een omzetgroei van 400% gerealiseerd, maar nu moet er bij de FD Gazellenwinnaar uit 2009 een cultuuromslag
plaatsvinden. Tijdens een algemene
vergadering vertelt de directeur aan
zijn personeel dat de jaardoelen niet

O
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‘Straks ren ik meteen naar
de werkvloer met drie vragen:
wie, wat en hoeveel?’
worden gehaald en dat het zo niet
langer kan. De € 24 mln omzet uit 2008
zal door de vijftig werknemers in de
verste verte niet worden benaderd.
‘Voor sommige mensen was mijn
strategiewijziging wel even slikken.
Vooral degenen die afkomstig zijn uit
kleine bedrijven vinden veranderingen
lastig’, zegt Galenkamp in zijn strakke
kantoor in Lijnden bij Amsterdam.
Voor de econometrist, die pas sinds
april 2009 de scepter zwaait, vormen de
dalende omzetcijfers een mooie kans
om aan de twee aandeelhouders te
laten zien wat hij kan. ‘Ik had een verwacht scenario en een worstcasescenario op de plank liggen. Uiteindelijk is
2009 met een omzetdaling van 24%
tussen beide scenario’s in gaan zitten.’
Via de nieuwe bedrijfsstrategie die
luistert naar de dwingende naam Futurum, probeert Galenkamp de schade
beperkt te houden. Behalve computergerelateerde materialen verkopen en
grote datacenters inrichten, doet het
bedrijf na 2009 steeds meer aan dienstverlening. Het gebrek aan kapitaal bij
klanten zoals ministeries en ziekenhuizen stimuleert deze koerswijziging.
Omdat grote kapitaalintensieve investeringen steeds meer uitblijven, is er
volgens de directeur in de markt een
vraag ontstaan naar goedkopere oplossingen die op de lange termijn voor
mooie omzetten moeten gaan zorgen.
‘Vroeger kochten klanten een nieuwe computerruimte, maar nu willen ze
een maandabonnement op een pand
met onze mensen, computers, genoeg
stroom en koeling.’ Naast een verbreding van de bedrijfsactiviteiten heeft de
directeur, die voorheen voor Britse en
Amerikaanse automatiseerders werkte,
ook een andere bedrijfsmentaliteit op
de werkvloer ingevoerd.
Zo klinkt er tijdens het gesprek
opeens een luid luchtalarm. De ogen

van Galenkamp twinkelen. ‘Nu weet
iedereen dat er een order van onder de
1 miljoen is binnengehaald. Voor orders
boven 1 miljoen euro gebruiken we een
bel. Straks ren ik meteen naar de werkvloer met drie vragen: wie, wat en hoeveel?’
Dat er vijf werknemers zijn ontslagen
omdat ze niet pasten bij de nieuwe
aanpak, vindt de directeur spijtig. ‘Dat is
nooit leuk om te doen, maar ik heb
geprobeerd zo eerlijk en duidelijk mogelijk mijn ontevredenheid uit te leggen.’
Het verwijt dat Galenkamp zich als
directeur maakt, is het feit dat hij tijdens
het lastige jaar 2009 soms te lang vertrouwen heeft gehad in de goede bedoelingen van sommige werknemers.
‘Te lang ben ik ervan uitgegaan dat
bepaalde mensen hun werk zouden
verbeteren, maar dat gebeurde dan
helemaal niet.’ Door de tegenvallende
omzetcijfers in 2009 wint het bedrijf dit
jaar geen Gouden Gazelle. De ondernemer heeft goede hoop dat met de nieuwe werkwijze in de toekomst weer
mooie groeicijfers zullen worden gehaald. Wijzend naar de trofeeënplank

afvallers
spreekt Galenkamp een wens uit: ‘In de
categorie klein en midden zijn we al
Gouden Gazelle geweest. Over een paar
jaar moet de categorie Groot maar eens
worden binnengehaald.’

Een halfuurtje extra
• bedrijf Arrange
• groei 0%
• omzet ¤ 5,3 mln
• ranking 2008 30

itgerekend het jaar dat Sander
Koop (34) samen met compagnon Arjan Elst (32) volledig
eigenaar wordt van detacheringbedrijf
Arrange daalt de omzet. Jarenlang is de
markt goed geweest voor het wegzetten
van interim-inkopers en facilty managers, maar in 2009 zijn die gouden
tijden voorbij. ‘Tot 2008 kwamen de
klanten naar ons toe en waren we een
beetje lui geworden. Dat is nu wel
anders’, zegt Koop. De tegenvallende
omzetcijfers komen niet als een verrassing voor de dertiger, die al sinds 2003
als algemeen directeur bij het bedrijf
uit Leusden werkt.
Als hij 18 maart 2009 Arrange van
moederbedrijf Talent&Pro koopt en
daarmee een lang gekoesterde wens in
vervulling ziet gaan, weet de ondernemer dat de vette detacheringjaren
voorbij zijn.
‘Wij klopten midden in de bankencrisis bij drie banken aan, omdat we
een miljoenenbedrag wilden lenen
voor een bedrijfsovername. Dat de
crisis ook onze bedrijfstak zou raken,
was toen wel duidelijk.’ Tot zijn grote
verbazing willen alle drie de aangeschreven banken met de dertigers in
zee gaan. ‘Omdat het economisch zo
slecht ging, hadden we een steengoed
en uitgebreid financieringsmemorandum van 75 pagina’s in elkaar gezet.
Dat verhaal en ons succesvolle verleden
deed de rest’, zegt Koop.
Zelf heeft hij samen met zakenpartner Elst een halfuurtje extra nodig
gehad om de al lang geplande bedrijfs-

U

Hoop
Een cultuuromslag moet
in de toekomst
tot groei en een
nieuwe Gazelle
Award leiden.

overname nog even door te spreken,
omdat de mondiale crisis was uitgebroken. Ontwikkelingen op de lange termijn geven bij de ondernemers de
doorslag om door te gaan met de koop
van de bedrijfsaandelen.
‘Op korte termijn raakt een recessie
ook de interim-markt, maar ontwikkelingen op de lange termijn laten zien
dat veel bedrijven zoals TNT naar een
steeds grotere flexibele schil van werknemers streven.’
Nadat het contract is getekend,
verwacht Koop dat de crisis medio 2009
wel zal losbarsten, maar de dreun laat
nog even op zich wachten. ‘September
2009 kregen we opeens 25 aanvragen.
Dat was tien meer dan normaal. We
begrepen er niets van.’ Dan wordt het
herfst en komen er in oktober slechts
vijf aanvragen binnen in Leusden.
‘Toen wisten we dat de crisis ook bij
ons was aanbeland.’ In goede tijden bij
Arrange zit ongeveer 10% van de interim facility managers tijdelijk zonder
werk. ‘Eind 2009 liep het aantal werknemers dat geen klus buiten de deur
had op tot 25%. Dat is voor ons een
kritische grens, omdat we dan verlies
draaien.’ Omdat de traditioneel rustigste uitzendmaand januari nadert en
70% van de bedrijfskosten personeelsgebonden zijn, weet Koop wat hem te
doen staat: mensen noodgedwongen
laten vertrekken.‘In korte tijd heb ik
afscheid moeten nemen van twaalf
mensen. Het waren moeilijke gesprekken, maar als we dat niet hadden gedaan, zouden er later meer werknemers hun baan hebben verloren.’ Koop
vindt het niet vervelend om over het
moeilijke jaar 2009 te praten, maar
liever kijkt de ondernemer vooruit. Er
zijn plannen voor twee nieuwe bv’s op
het gebied van interim-management
en werving en selectie. Hierdoor moet
de huidige omzet van € 5 mln worden
opgestuwd. ‘Een ondernemer moet
niet altijd blijven terugkijken. Er zijn
nog steeds mensen die met de gulden
rekenen. Dat is zinloos. We hebben al
tien jaar de euro.’ O
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Bruggenbouwer
ASK Romein doet
meer dan staal aan
elkaar lassen. Het
bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen
van bedrijfsruimtes.
Van een simpele
loods, tot complexe
logistieke centra.
Directeur Maurice
Lemmens heeft
een voorkeur voor
projecten die vanaf
de tekentafel tot de
laatste schroef in huis
ontwikkeld worden.
Fotograﬁe: Mark Horn
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Uitbreiding
Claudia
Willemsen: ‘Je
moet de fysieke
en commerciële
taal van een
land beheersen
om niet in een
wespennest
te belanden.’
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webwinkels
Maar weinig Nederlandse websites doen het internationaal ook goed.
‘Ga niet te vroeg, want je kan maar één keer een eerste indruk maken.’
door Francisca Mebius · fotografie Mark Horn

De digitale
grens over
• bedrijf Beins Travel Group • groei 110% • omzet ¤ 149 mln • ranking 71

O

nline aanbieder
van vliegtickets
CheapTickets.nl,
onderdeel van
Beins Travel
Group, is één van
de weinige Nederlandse webwinkels die in het buitenland voet aan de grond heeft gekregen. Volgens ceo Raymond Vrijenhoek
(47) is het helemaal niet zo moeilijk als
je vanaf het begin af aan een internationale visie hebt. ‘Als het dan eenmaal
in een land draait, is het schaalbaar
en gemakkelijk in andere landen toe
te passen.’
Toen zakenpartners Lex Beins en
Ton Berends in 1996 het reisbureau
van de ouders van Beins overnamen,
werd de internationale visie van de
twee heren direct duidelijk. Beins en
Berends besloten dat het bedrijf moest
worden uitgebreid met een wereldwijde online aanbieder van vliegtickets’, aldus Vrijenhoek, die sinds 2008
ceo van het bedrijf is. Ook de internationale naam van de website was al snel
duidelijk. ‘De naam moest in alle lan-

den ter wereld te gebruiken zijn.’
In 2001 vond de ‘zachte’ lancering
plaats van CheapTickets.nl. De jaren
daarna werd achter de schermen aan
hard aanhet bedrijf gewerkt. ‘De interne organisatie moet op orde zijn
voordat de website bekend wordt gemaakt bij het grote publiek. Dit geldt
ook voor een expansie naar het buitenland. Dat kan pas als de onderneming
echt staat’, vertelt de ceo. Bovendien
werd met de ‘harde’ lancering gewacht
tot de consument er klaar voor was.
Vrijenhoek: ‘Dat geluk hadden we in
2006. Toen werden, met de introductie
van iDeal, de betaalmogelijkheden op
internet beter. Dat was het moment om
te beginnen. En het sloeg aan. In vier
jaar tijd zijn we razendsnel gegroeid.’
De eerste introductie in het buitenland volgde al snel. Maar deze lancering in Duitsland in 2007 ging niet
zonder horten en stoten, ondanks het
feit dat de organisatie intern goed was
georganiseerd. Vrijenhoek wijst op de
verschillen in gedrag en cultuur die het
bedrijf onderschat had. ‘Duitsers kijken standaard om 8 uur ’s avonds naar

een avondfilm. Nederlanders kruipen
dan achter de laptop om vliegtickets te
boeken. Bovendien lopen ze er enorm
achter qua betaalmiddelen en zijn ze
minder frivool dan de Nederlander,
waardoor een meer zakelijke nieuwsbrief beter aanslaat.’
De lancering in Duitsland smaakt
naar meer voor de ceo. In december van
dit jaar wordt CheapTickets in België
geïntroduceerd. In januari 2011 volgen
Frankrijk, Zwitserland en Groot-Brittannië. Spanje en Italië komen in 2012 aan
de beurt. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n
zeventig medewerkers in dienst. De
omzet van Beins Travel groeide in de
periode van 2007-2009 met 110% naar
ruim € 149 mln in 2009.
Beins Travel kijkt nu of er een bruggetje kan worden gemaakt over de
Atlantische Oceaan. Vrijenhoek: ‘We
willen internationaal een grote speler
worden, dus na Europa is de rest aan de
beurt.’ Wat Vrijenhoek heeft geleerd
van de eerste stapjes over de grens, is
dat je keuzes moet laten maken door
lokale mensen. ‘De Nederlandse school
werkt in veel landen niet en lokalen
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webwinkels
kennen de consument.’ Dit houdt in
dat CheapTickets in elk nieuw te introduceren land een nieuwe vestiging
opent. De IT-ondersteuning wordt
vanuit Nederland geregeld.
Volgens de ceo is de sleutel van het
succes van CheapTickets.nl de combinatie van een IT-bedrijf met slimme
marketing. ‘Als je de juiste doelgroep
weet te vinden, kan het concept in elk
land werken.’

In de kinderschoenen
• bedrijf Kleertjes.com
• groei 240%
• omzet ¤ 10,7 mln
• ranking 20

C

heapTickets.nl heeft een voordeel dat de onlineverkoper van
kinderkleding kleertjes.com
niet heeft. De aanbieder van vliegtickets verkoopt geen fysieke producten en 90% van de transacties gaat
automatisch. Oprichtster van kleertjes.
com, Claudia Willemsen (37), ambieert
ook een buitenlandse carrière, maar
moet met meer zaken rekening houden, zoals logistiek en andere regels
omtrent verzending en zichttermijnen.
Ook de naam is op nog een discussiepunt. ‘De vraag is of een Nederlandse
naam ook in het buitenland werkt.’
Willemsen begon in 2003 uit pure
frustratie met de verkoop van baby- en
kinderkleding. ‘Ik werkte 40 uur per
week voor mijn eigen IT-bedrijf en had
twee kleine kinderen. Ik merkte dat er
op internet weinig te koop was voor
kinderen.’ Toen Willemsen stopte met
haar baan, was de keuze voor een website voor kinderkleding snel gemaakt.
‘Ik wist weinig van kleding. Het enige
wat ik wist, was dat er weinig professionele sites waren.’
Willemsen kocht een partij kleding
op via Marktplaats, maakte foto’s en
liet een website bouwen. Binnen twee
maanden was kleertjes.com geboren.
‘De verkoop ging erg hard. Na een
halfjaar hadden we een omzet van
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€ 186.000. Begin 2004 werd kleertjes.
com een bv, huurde ik mijn eerste pand
en nam ik de eerste werknemer in
dienst.’ Tot dat moment kocht Willemsen alles nog in via Marktplaats. ‘Hier
wilden we niet meer afhankelijk van
zijn en ben ik op zoek gegaan naar een
kinderkledinglabel.’
Niet veel later is kleertjes.com ook
de nieuwe collectie van kledingmerk
Bo Dean gaan verkopen en kreeg het er
twee nieuwe leveranciers bij. Daarvoor
moest wel een fysieke winkel in Doetinchem worden geopend. ‘Vijf jaar geleden wilden leveranciers alleen leveren
als er ook een winkel was. Nu zien ze in
dat een webwinkel ook werkt. Dat is
onze corebusiness, dus nu is de winkel
weer gesloten.’ Inmiddels verkoopt
kleertjes.com 100 merken van zo’n
vijftig leveranciers en zijn er honderdtien medewerkers in dienst. Het bedrijf heeft in de periode van 2007-2009
een omzetgroei van 240% gerealiseerd.
Tot ruim € 10,7 mln in 2009.
Willemsen wil kleertjes.com graag
introduceren in het buitenland, maar
plannen hiervoor staan nog in de kinderschoenen. Net als Vrijenhoek wijst
zij erop dat de interne organisatie goed
moet zijn. ‘We zijn de afgelopen jaren
zó snel gegroeid dat we soms stappen
hebben overgeslagen. Intern moeten
we nog een goed geoliede machine
worden, voordat we gaan uitbreiden.’
Een eerste stap om de organisatie op
orde te krijgen, is de verkoop van twee
derde van de aandelen van Willemsen,
een derde aan een investeringsmaatschappij en een derde aan twee ondernemers. Daarnaast is er door Willemsen een interim-ceo aangenomen, die
ook na de aandelentransactie interim
is gebleven. Willemsen treedt slechts
nog adviserend op en behoudt hiermee
de moederrol. ‘De nieuwe ceo begrijpt
goed waar de handel om gaat en wil
eerst het huis op orde hebben. Je kan
maar één keer een eerste indruk maken. Mede daarom staat het bedrijf
nu aan de vooravond van een nieuw
e-commerce-platform, dat ook geschikt
is voor het buitenland. ‘De basis van de
website die we nu gebruiken, stamt nog

uit 2003. Deze moest sneller zijn en op
de eisen van de consument afgestemd
worden.’
Welk land Willemsen eerst gaat
‘inpalmen’, is nog niet duidelijk. ‘Dat
onderzoeken we nu’, zegt zij doelend
op de verschillen in gedrag, cultuur en
wetgeving. ‘Je moet de fysieke en commerciële taal van een land beheersen
om niet in een wespennest te belanden. Die is zelfs in België anders dan in
Nederland. Een Belg noemt een capuchon bijvoorbeeld een kapje. Het is
handig als je dit soort termen kent.’
Daarnaast wijst Willemsen op de vastgestelde uitverkoopperiodes in België,
waar je je ook online aan moet houden,
en op de hogere verzendkosten bij onze
zuiderburen. ‘Wat dat betreft zou het
voor ons beter zijn om vanuit Nederland de Belgische markt te betreden,
maar vanuit cultureel oogpunt is het
beter om vanuit België te opereren.’
Volgens Willemsen willen Duitsers
bij voorkeur zakendoen met Duitsers,
dus daar wil ze een GmbH oprichten,
net als CheapTickets.nl heeft gedaan.
Groot-Brittannië lijkt ook een interessante markt voor kleertjes.com. ‘De
grootste kinderkledingaanbieder op
internet daar is net gestopt, dus er zijn
zeker mogelijkheden voor ons. Alleen
de verzendkosten zijn daar veel hoger
dan hier.’ Het bedrijf uit Doetinchem
hoopt in 2012 de stap naar het buitenland te kunnen maken. O

ALS FD GAZELLE ZIJN
WE BEKEND MET DE
ICT UITDAGINGEN VAN
SNELLE GROEIERS.
Quanza Engineering levert ﬂexibele oplossingen voor
netwerken, security, Unix servers, storage en virtualisatie.

ICT INFRASTRUCTURE
For your Professional Datacenter

QUANZA.NET
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werkvloer

Magazijnwerk
Claudia Willemsen begon met ¤ 2.400 een babyklerenhandeltje
op Marktplaats. Het was het begin van webwinkel Kleertjes.com.
Zeven jaar later zet ze ¤ 10,7 mln om en zijn er plannen om
over de grens te gaan. Willemsens huidige rol als adviseur bij
het bedrijf is een stuk kleiner dan voorheen — onlangs verkocht
ze 66% van haar aandelen. Fotograﬁe: Mark Horn
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Constructie
Herman
Reimert: ‘In
deze tijden is
groei al gauw
snelle groei.
Tenminste, in
deze branche.’
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overlevers
Het is moeilijk groeien in een sector die zwaar te lijden heeft onder
de kredietcrisis. Flexibiliteit, goede service en uitbreiding naar het
buitenland zijn de sleutels tot succes.
door Robert Mulders · fotografie Mark Horn

Groeien
tegen de
stroom in
• bedrijf Reimert Beheer • groei 181% • omzet ¤ 24,4 mln • ranking 34

V

oor de bouwsector is 2009 een
jaar om snel te
vergeten. De werkgelegenheid
daalde met 8%, de
productie met 5%.
En alle signalen wijzen erop dat 2010
nog ongunstiger zal uitpakken. Niet
alleen is de woningbouw tot stilstand
gekomen, de kantorenmarkt kampt
met overcapaciteit en een aantal grote
gemeenten, Amsterdam voorop, heeft
besloten een bouwstop af te kondigen.
Tienduizenden banen zullen dit jaar
verdwijnen.
Toch zijn er bouwbedrijven die
tegen de trend in zijn gegroeid. Gebr.
Reimert uit Almere wist de omzet de
afgelopen drie jaar met 181% op te
stuwen. ‘In deze tijden is groei al gauw

snelle groei’, zegt een bescheiden
directeur Herman Reimert (65), gezeten in zijn werkkamer in Almere. ‘Tenminste, in deze branche.’
Hij schrijft de mooie resultaten niet
toe aan één grote order, maar aan een
jaren geleden ingeslagen weg van
diversificatie. Gebr. Reimert is in de
jaren zeventig en tachtig groot geworden met het aanleggen van viaducten,
wegen en andere infrastructurele werken. Herman Reimert en zijn broer Gijs
zijn letterlijk de grondleggers van de
stad Almere. In 1989 nam Reimert met
vier aannemersbedrijven het initiatief
tot Vijfhoek Flevoland, een recyclingbedrijf dat bouw- en bedrijfsafval verwerkt tot herbruikbare bouwmaterialen. Beton bijvoorbeeld, wordt tot
korrels gemalen waarna er weer bruggen en viaducten van kunnen worden

aangelegd. Reimert Beheer houdt een
belang van 20% in deze gezond groeiende onderneming. Daarnaast heeft
Reimert de laatste decennia een positie
verworven in de woning- en utiliteitsbouw.
Deze mix van activiteiten leidt er
volgens Reimert toe dat zijn bedrijf de
klappen van de conjunctuur kan opvangen. ‘We zijn niet gegroeid door
overnames, maar door verbreding. Het
maakt ons flexibeler. Een uitvoerder in
de woningbouw die voor ons werkt,
moet bij ons ook in staat zijn een betonnen brug of viaduct aan te leggen.’
De klappen die de woning- en utiliteitsbouw sinds 2008 krijgt te verduren,
heeft Reimert kunnen opvangen met
infrastructurele werken. Dit zijn vooral
meerjarige overheidsprojecten die
ondanks de crisis doorlopen.
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Dat Almere een bouwstop zal afkondigen, zoals Amsterdam onlangs deed,
ligt volgens Reimert niet in de lijn der
verwachtingen. Dit jaar haalt hij nog
veel omzet uit een project waar hij drie
jaar geleden zijn handtekening onder
zette: de bouw van Almere Poort, het
vierde stadsdeel van de stad. Ook staan
veel gebouwen in Almere er al langer
dan dertig jaar. Reimert verwacht dat
noodzakelijke renovatie- en vervangingsprojecten niet zullen worden
geschrapt. Gelukkig heeft hij zijn actieradius uitgebreid naar Amsterdam,
‘t Gooi en Amersfoort.
Al met al ziet 2010 er rooskleurig uit
voor Reimert, ook al wordt het voor de
sector als geheel een zwaar jaar. ‘Ik heb
de indruk dat we de omzet van 2009 wel
gaan halen. En dat er zelfs nog een
beetje groei in zit. Alleen hoeveel kan ik
niet zeggen.’ Ook al gaat het beter dat
verwacht, Reimert heeft dit jaar toch
één grote tegenvaller te verwerken. Het
bezwaar dat hij tegen een boete van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit
had aangetekend is afgewezen. Hij
moet €431.072 betalen voor deelname
aan een bouwerskartel.

Bosje bloemen
• bedrijf Aircargo
• groei 172%
• omzet ¤ 3,2 mln
• ranking 36

I

n tegenstelling tot bouwbedrijf Reimert is de snelle groei van expediteur
aircargo.nl vooral toe te schrijven aan
één meevaller. Aircargo heeft zich
gespecialiseerd in het vervoer van
bloemen en planten en zit daarom in
een pand op het terrein van de bloemenveiling Aalsmeer. Concurrent DHL
stopte recentelijk met het vervoer van
bloemen en planten, waarna veel klanten overstapten naar het kleinere Aircargo. ‘Bloemen pasten toch niet in het
DHL-systeem’, zegt Carl Haspels (41),
een van de twee directeuren-eigenaren.
‘Zij zijn goed in bulkvracht en in het
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van deur tot deur vervoeren van kleine
pakketjes. Bloemen passen daar niet
goed bij. Ze moeten gekoeld vervoerd
worden.’
Aircargo.nl is een expediteur, dat wil
zeggen dat Haspels en Van Soest ‘doen’
vervoeren. Eigen transportmiddelen
hebben ze nauwelijks. Zij en hun zes
medewerkers boeken vracht, maken
transportdocumenten op en geven
indien nodig exportgoederen aan bij de
douane. Luchtvracht is een sector van
kleine marges. Daarom is het belangrijk veel volume te verwerken, zegt Van
Soest. ‘Ik schat dat we jaarlijks 1,8 à 2
miljoen kilo vervoeren.’ Dit komt neer
op ongeveer 5000 luchtvrachtzendingen per jaar. De bloemen komen van
groothandelaren in de omgeving en
vliegen vooral naar Amerikaanse en
Aziatische bestemmingen. New York,
Dallas, Tokyo, Alma-Ata.
De wereld van de bloemenluchtvracht is een beperkte
markt met een handvol
spelers. Haspels’ mede-eigenaar Andre van Soest (41) noemt
Aramex, Rhenus, Kuehne + Nagel als
belangrijkste concurrenten. Ze hebben
net als Aircargo een kantoor op de
bloemenveiling. Aircargo heeft
één groot voordeel, zegt hij. ‘Wij
zijn met Van de Put de enige
particuliere bloemenexpediteur.
Alle andere partijen zijn
onderdeel van grote
concerns. Wij kunnen daardoor meer
persoonlijke service
bieden. We zijn
flexibeler. Grote
partijen zijn als
olietankers, die
kunnen niet alles

Doorbraak
‘Zonder ons
extra in te
spannen,
hebben we
klanten erbij
gekregen.’

overlevers
omgooien voor een spoedklus.’ De
tarieven van Aircargo moeten wel
concurreren met die van grote jongens
als DHL. ‘De grote partijen hebben
inkoopvoordelen’, legt Haspels uit. ‘Ze
hebben wereldwijd deals gemaakt met
luchtvaartmaatschappijen. Hoe meer
volume ze boeken, hoe hoger de bonus die ze aan het einde van het jaar
krijgen.’
Niettemin is de omzet de afgelopen
drie jaar met 172% gestegen naar €3,1
mln, een groeispurt die ook koepelorganisatie IATA niet is ontgaan. In de
jaarlijkse ranglijst van grootste honderd luchtvrachtvervoerders is Aircargo in een jaar tijd gestegen van de
73ste naar de 30ste plaats. ‘Vorig jaar
hadden we ons voorgenomen niet te
groeien maar te consolideren’, verzucht Haspels. ‘Da’s niet gelukt. Zonder dat wij ons daar extra voor hebben
ingespannen hebben we klanten erbij
gekregen, en zijn bestaande klanten
meer gaan vervoeren.’

Export van antikraak
• bedrijf Camelot
• groei 90,3%
• omzet ¤ 9,4 mln
• ranking 88

O

ok Camelot Vastgoed Beheer
heeft het economische tij
mee, al klinkt dat cru voor
bedrijven die zuchten onder de crisis.
Het in Den Bosch zetelende bedrijf
beheert leegstaande panden van klanten. Camelot zet beveiligers in om
vandalisme tegen te gaan, of zet er
tijdelijk antikraakbewoners in. Directeur Joost van Gestel (42) verklaart de
omzetgroei van 90% door de internationalisatie. Camelot heeft de
afgelopen jaren in een
razend tempo vestigingen geopend in
Brussel, Londen,
Manchester en Dublin.
Dit jaar nog gingen kantoren

open in Düsseldorf en Glasgow. ‘Langzamerhand wordt antikraak een Nederlands exportproduct’, constateert
Van Gestel. ‘In Nederland wonen ongeveer 50.000 mensen antikraak op een
bevolking van 16 miljoen. In het buitenland zijn die aantallen veel kleiner,
maar daar zit wel de groei.’ Op de thuismarkt is antikraak zelfs zo gemeengoed geworden, dat Van Gestel zowaar
spreekt van marktverzadiging. ‘Ik zag

het ministerie van huisvesting werden
uitgenodigd om in Charleroi en Brussel
te komen kijken hoe Camelot werkt.
Dat sorteerde effect, meent Van Gestel.
‘Ze hebben in maart 2009 een wet
aangenomen die tijdelijke bewoning
mogelijk maakt. De eerste panden
hebben we nu in beheer.’
Camelot is blij met het in oktober
ingevoerde kraakverbod. Gemeenten
worden gedwongen om leegstand

‘Grote bedrijven zijn als olietankers. Die kunnen niet alles
omgooien voor een spoedklus’
die al aankomen. Er zijn meer toetreders en de marges staan onder druk.
Daarom zei ik: laten we naar het buitenland gaan. Pandeigenaren zijn
overal hetzelfde.’
In Londen heeft Camelot actief
naamsbekendheid gegenereerd met
advertentiecampagnes. Er is woningnood in Londen, maar er staan ook veel
panden leeg omdat de eigenaren failliet zijn gegaan of hun hypotheek niet
meer konden betalen. De lokale pers
heeft volgens Van Gestel veel aandacht
besteed aan Camelots nieuwe concept
om vandalisme te voorkomen. ‘Live-in
guardians’ is de Engelse term voor
antikraakbewoners. Terreinbeveiliging
is omgedoopt tot ‘vacant site protection’. Van Gestel heeft goede afspraken
gemaakt met verzekeraar Chartis. Een
pandeigenaar die een verzekering bij
Chartis afsluit, kan tegen bijzondere
tarieven antikrakers of beveiligers van
Camelot inzetten.
Niet alles lukt. In Frankrijk bleek,
ondanks een financiële crisis, dat er
weinig sprake is van leegstand. Wanbetalers genieten er veel bescherming. Ze
kunnen moeilijker uit hun huizen
gezet worden dan in andere landen en
tijdelijke bewoning van leegstaande
huizen was er tot voor kort niet toegestaan. Van Gestel heeft actief gelobbyd
om dat veranderd te krijgen. Franse
parlementariërs en ambtenaren van

tegen te gaan. Van Gestel verwacht dat
de vraag naar tijdelijke antikraakbewoners zal toenemen. ‘Bedrijven en verzekeraars zijn er meer mee bezig.’ Zo is
Interpolis in gesprek met Camelot over
samenwerking. De verzekeraar wil
klanten die leegstaande panden laten
beheren door Camelot belonen met
lagere premies. Wel verwacht Van
Gestel dat het kraakverbod slecht gehandhaafd zal worden. Hij heeft bij het
ministerie van Vrom gepleit voor een
belasting op leegstand, zoals in België
en Groot-Brittannië. Een belasting die
bovendien de gemeentekas instroomt
en niet die van het Rijk. ‘Dat werkt
beter dan boetes uitdelen’, zegt Van
Gestel. ‘Een eigenaar die een pand niet
aanmeldt voor een leegstandsregister,
krijgt nu €7500 boete. Dat is geen prikkel om leegstand tegen te gaan.’ O
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werkvloer
Staalgigant
Is het te smelten, dan werkt VDS Staal- en
Machinebouw ermee. Het productiebedrijf
onder de rook van Borsele is een echte
staalexpert. Van bruggen tot machines en
van trappen tot scheepsbouw. Wat eenmaal
gebouwd is, wordt beschermd. De onderneming is zeer ervaren in het conserveren
van staalproducten. Fotograﬁe: Mark Horn
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Eigenzinnig
Sietse Daudey:
‘Alles wat
onderweg
misgaat is voor
onze rekening,
dat vinden concurrenten raar.’
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jonkies
Ze zijn nog geen dertig, maar toch leiden deze Gazellen al een miljoenenbedrijf. Opvallend is dat zij dit bereikt hebben op eigen kracht en zonder
hulp van een bank of investeerder.
door Annemieke Diekman · fotografie Mark Horn

Vliegende
start voor
jonkies
• bedrijf Rorix • groei 725% • omzet ¤ 31,8 mln • ranking 4

V

anuit een krap
bemeten kantoor
in een dorp onder
de rook van Rosmalen leiden de
broers Rob (26) en
Erik (29) van
Laarhoven het bedrijf Rorix. De werkruimte heeft veel weg van een studentenkamer met overal ﬂessen frisdrank
en dozen gevulde koeken, maar dat
staat een professionele bedrijfsvoering
niet in de weg. Rorix, het bedrijf achter
www.sanitairwinkel.nl, bestaat drie jaar
en laat een omzetgroei zien waar menig
starter en gevestigde partij jaloers op
kan zijn. Zelf lijken ze ook enigszins
beduusd over het snelle succes. ‘We
staan ervan te kijken dat we zo hard
groeien. Gisteren nog, op een doodgewone zondag, wordt er zomaar sanitair

voor vier hele badkamers besteld en
meteen betaald.’
Beide broers vullen elkaar goed aan.
Rob van Laarhoven heeft interactieve
media gestudeerd en is de rustige,
bedachtzame internetprofessional.
Erik is de meer gepassioneerde en
emotionele installatietechnicus. Hij
heeft het verkopen in zijn vingers.
Voor de start van Rorix handelde
Erik al in airco’s via internet. Die importeerde hij zelf uit het Verre Oosten,
vooral uit China. Op zijn zoektocht
langs producenten stuitte hij ook op
sanitairproducten. Dat bracht hem op
het idee een webshop te openen voor
de verkoop van losse sanitairproducten
van uiteenlopende merken. Www.
sanitairwinkel.nl is gestart met een
handjevol producten, zoals douchedeuren en badmeubels, maar uitgegroeid

tot een goed gesorteerde internetwinkel met 60.000 producten. Er werken
nu achttien mensen bij het bedrijf. De
beide broers zijn dag en nacht bezig
met hun onderneming, waarbij ze de
verantwoordelijkheden goed hebben
afgebakend. ‘En natuurlijk zijn er
discussies, maar we komen er altijd
uit’, aldus Rob.
Ze weten inmiddels waar ze hun
producten goed en goedkoop kunnen
inkopen, maar in het begin hebben ze
net als veel andere starters wel eens een
zeperd gehad. Zo bleek een partij badkuipen uit China een te dunne bodem
te hebben, waar geen poten onder
konden worden gezet. ‘Daar zijn we
mee het schip in gegaan’, vertelt Erik.
‘Ook hebben we in het begin pech
gehad door diefstal van een container
met producten. Die stond opgeslagen
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in een loods die wij net hadden gehuurd. De verzekering was nog niet
ingegaan, dus dat was dubbele pech.
Zeker omdat we net onze eerste centen
hadden verdiend. Zo’n gebeurtenis kan
de nekslag zijn voor een startend bedrijf, maar door de snelle groei hebben
wij het kunnen opvangen.’
Rorix heeft al vanaf het begin, naast
de webwinkel, ook een showroom. Een
douchedeur bestellen vanaf een plaatje
is voor mensen met weinig inbeeldingsvermogen namelijk vaak een brug
te ver. ‘We zagen meteen het belang in
van een showroom, maar hadden geen
geld en ruimte om complete luxebadkamers te showen’, zegt Erik. ‘Toch is
het een goed besluit geweest, want er
komen dagelijks mensen kijken. Sommigen zijn wel een beetje teleurgesteld
als ze onze ‘schuur’ zien, zegt hij er
eerlijk bij. ‘Die hadden een luxe showroom in gedachten.’ Binnenkort kan
Rorix ook die klanten tevreden stellen,
want het huurcontract voor een grotere
showroom annex kantoorpand even
verder in het dorp, is getekend. De
verbouwing van het pand wordt zelf
gefinancierd, wat tekenend is voor de
manier van ondernemen van de broers.
Er is tot nu toe geen enkele externe
financiering aan te pas gekomen. ‘Al
het geld gaat terug in het bedrijf en zo
kunnen we ook de nieuwe vestiging in
België bekostigen.’
Vooruitkijkend naar de toekomst
denken ze heel voorzichtig aan de
Amerikaanse markt. ‘Het lijkt ons echt
ontzettend gaaf en boeiend om onze
American Dream uit te zien komen.’

Dromen en doen
• bedrijf Nxs Internet
• groei 116%
• omzet ¤ 5,4 mln
• ranking 64

S

iemon van den Berg (28) en
Raymond Kasiman (28), oprichters van hostingbedrijf Nxs Internet hebben hun droom al wel verwe-
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zenlijkt. Ruim een jaar geleden zijn zij
teruggetreden uit het bedrijf en hebben
de dagelijkse leiding overgedragen aan
algemeen directeur Hermen van Dalen
(36). Zelf fungeren zij nog als grootaandeelhouder en sparringpartner en
denken hard na over de oprichting
van een nieuw bedrijf. ‘We zijn
meer ondernemers dan bestuurders’, vertelt Van den Berg. ‘Na
negen jaar buffelen heeft het
bedrijf nu een levensfase bereikt waarin een ervaren directeur nodig is om de groei verder
te stroomlijnen. Je moet doen
waar je goed in bent en altijd op de
automatische piloot leven is ook zo
wat.’
Even terug naar het begin van Nxs
Internet zo’n tien jaar geleden. Van den
Berg en Kasiman zijn klasgenoten op
het vwo, en staan te boek als whizzkids.
Als zij een ingewikkeld computerprobleem thuis bij de wiskundeleraar
binnen vijf minuten oplossen, begint
het heel voorzichtig te dagen dat ze wat
met hun kennis moeten gaan doen. Ze
stappen naar de Kamer van Koophandel, waar ze wordt gevraagd om met
hun vader terug te komen, omdat ze
nog minderjarig zijn. Als ze 18 zijn,
proberen ze het opnieuw en gaan aan
de slag met Nxs Internet, dat websites
ontwikkelt en daarnaast al snel hosting
voor bedrijven gaat verzorgen. Ondertussen wordt er ook nog informatiekunde gestudeerd aan de UvA, hoewel
dat neerkomt op af en toe op de
fiets een uurtje naar college. De
rest van hun tijd stoppen ze in
het bedrijf, dat meteen al een
snelle omzetgroei laat zien.
Van hun jonge leeftijd ondervinden ze nadat hun bedrijf
eenmaal is ingeschreven bij de
KvK, niet veel last meer. ‘Wel kregen
we een keer limonade aangeboden bij
een gesprek met een potentiële klant.’
Na drie jaar stopt Nxs Internet met
het ontwerpen van websites en richt
zich volledig op hosting, een dienst
waar een snelgroeiende vraag naar is.
Het bedrijf, dat in 2010 45 mensen in
dienst heeft, werkt vooral voor

Succes
Jonge Gazellen
rukken hard
op in 2010.

jonkies
bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en voor businessunits van grote
bedrijven en multinationals.
Vanaf het moment dat zij zich volledig op hosting richten, zien Van den
Berg en Kasiman de omzet jaarlijks
met 50 tot 60% stijgen tot op de dag
van vandaag. Vooral de eerste jaren
ging de groei hard, omdat concurrentie nog grotendeels ontbrak,
terwijl het marktpotentieel enorm
was. ‘Nu zijn er zo’n 2300 spelers,
waarvan 20 tot 30 serieuze partijen’, zegt directeur Van Dalen. ‘De
rest bevindt zich in de fase waarin
Siemon en Raymond ook ooit zijn
begonnen. Alle hostingbedrijven
hebben samen nog maar 3% van de
markt. Verreweg de meeste ondernemingen in Nederland voorzien met een
eigen beheerder zelf in hun IT-behoeften, maar door de economische recessie merken we wel een verschuiving in
de richting van outsourcing van dergelijke activiteiten.’
Om de verdere groei van het bedrijf
te financieren, heeft Nxs Internet niet
direct externe investeerders nodig. Van
den Berg en Kasiman zijn gestart met
wat eigen geld en hebben sindsdien
nooit aan hoeven kloppen bij bank of
investeringsmaatschappij. Niet dat er
geen interesse is uit de hoek van venture capital. ‘Zij staan wekelijks hier op
de stoep, maar als we al zouden besluiten om in zee te gaan met een externe
partij, dan moeten ze meer meebrengen dan een zak met geld.’

Uniek concept
• bedrijf LetmedoIT
• groei 225%
• omzet ¤ 0,9 mln ·
• ranking 24

I

n een zeventiger jaren bedrijfsverzamelgebouw aan de rand van het
centrum van Utrecht, huist IT-bedrijf
LetmedoIT. Eenmaal boven na een
tocht met een zeer dubieuze lift, merk
je binnen niets meer van het desolate

uiterlijk van het gebouw. Er heerst een
bruisende sfeer, die wordt versterkt
door de zwarte en rode accenten in de
kantoorinrichting. LetmedoIT verzorgt
de kantoorautomatisering voor middelgrote bedrijven van 20 tot 250 werknemers, vooral in de zakelijke dienstverlening en de non-proﬁtsector.
‘Bedrijven die te klein zijn voor een
eigen ICT-afdeling’, vertelt Sietse Daudey (28), oprichter van LetmedoIT . Hij
is vijf jaar geleden alleen gestart, maar
inmiddels werken er vijftien mensen
bij het bedrijf.
Het idee voor LetmedoIT ontstaat

concept, dat nog steeds weinig navolging heeft gekregen. ‘Concurrenten
vinden het raar, ik word regelmatig
voor gek verklaard. Waarom ik toch in
godsnaam zulke risico’s wil lopen.’ Ook
potentiële klanten blijken niet altijd
makkelijk te overtuigen. Het neemt in
ieder geval veel tijd om een klant binnen te halen. ‘Deze manier van werken
vraagt om wederzijds vertrouwen en
dat moet je opbouwen’, aldus Daudey.
Toch heeft dit concept hem geen
windeieren gelegd, zo blijkt uit de forse
groei van de onderneming de afgelopen
jaren. De groei heeft zich in de luwte

‘In de ICT-branche werd heel
gemakkelijk geld verdiend,
en vaak ten koste van klanten’
tijdens zijn studententijd. Daudey is
net geswitcht van cognitieve kunstmatige intelligentie naar rechten en werkt
daarnaast als gedetacheerd systeembeheerder bij verschillende bedrijven. ‘Ik
merkte toen dat in de ICT-branche heel
gemakkelijk geld werd verdiend en niet
zelden ten koste van de klanten. Klanten weten vaak zo weinig van ICT dat ze
slecht kunnen beoordelen of en welke
investeringen nodig zijn. In veel gevallen waren ze veel meer geld kwijt dan
noodzakelijk was. Dat moest anders
kunnen en ik besloot zelf een bedrijf
op te zetten.
De manier van werken van LetmedoIT wijkt sterk af van die van de concurrentie. ‘Wij worden niet beloond
voor inspanningen, maar afgerekend
op het eindresultaat: een zo goed mogelijke IT-omgeving met zo min mogelijk storingen. Er worden geen uren
gedeclareerd, evenmin als voorrijkosten. LetmedoIT sluit contracten af
waarin een kader wordt geschapen.
Daarbinnen vullen wij zelf de details in,
zolang die maar leiden tot het eindresultaat dat je hebt afgesproken met de
klant. Alles wat er onderweg fout gaat,
is voor risico van LetmedoIT.’
Naar zeggen van Daudey een uniek

afgespeeld, zonder gelikt marketingplan en publiciteit. ‘We krijgen er drie
tot vier klanten per jaar bij en we zijn
nog nooit een klant kwijtgeraakt. LetmedoIT doet heel veel voor een klant,
vaak het outsourcen van een hele ITafdeling en de IT-infastructuur. Dan heb
je niet veel klanten nodig om te groeien.’
Daudey heeft op deze wijze een
duurzame organisatie kunnen opbouwen, maar vindt het nu tijd voor de
grote sprong voorwaarts. Met een
nieuwe bedrijfsidentiteit en huisstijl
wil hij met LetmedoIT meer naamsbekendheid genereren. ‘Eventueel met
hulp van een investeerder, maar met
mijn eigenwijsheid en perfectionisme
zal het nog lastig zijn om een goede
match met een partij te vinden.’ O
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werkvloer

Productenproducent
Op de werkvloer bij Unitron. De Zeeuwse onderneming
ontwikkelt en produceert (delen van) machines. Het gaat
onder meer om de elektronica voor windturbines en
ﬁjngevoelige medische apparatuur. Fotograﬁe: Mark Horn
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Gaat u als
ondernemer
wel met uw tijd
mee?

Hosted VoIP voor het MKB
Met de Hosted VoIP oplossingen van TRITEL
beschikt u over een compleet telefoniesysteem.
Geen aanschaf van een kostbare telefooncentrale,
een veelvoud aan functionaliteiten èn aanzienlijke

....besparing op de belkosten!

Winnaar 2010

TRITEL BV: Robijnstraat 76 | 1812 RB Alkmaar | postbus 9434 1800 GK Alkmaar | t 072 - 711 2 711 | e-mail: info@tritel.nl
TRITEL NOORD: Zonnedauw 16 | 9202 PA Drachten | t 0512 - 820 282 | e-mail: info@tritel.nl

fd gazellen 100
Succesverhalen van de grootste Nederlandse groeiers binnen het
mkb van de laatste drie jaar op basis van gegevens tot eind 2009.
door Karin Quint

Top 100
van snelste

groeiers
1
Tritel
Groei*:

1420%

Omzet: ¤ 1,9 mln
Werknemers: 17
Ceo: Arjen Milhous
Opgericht: 2006
Plaats: Alkmaar
www.tritel.nl

Telecombedrijf Tritel is sinds
de oprichting in 2006 maar
liefst vier keer verhuisd. Het
bedrijf is begonnen op de
zolder van ceo Arjen Milhous
en is onlangs verhuisd naar
een ﬂink kantoorpand, niet
ver van het AZ stadion in
Alkmaar. Door zich, in tegenstelling tot de grote concur-

renten als KPN, Tele2 en
Ziggo, te richten op klanten
in het midden- en kleinbedrijf, bedient Tritel een segment dat eerder maar weinig
aandacht kreeg van de grote
bedrijven. Het telecombedrijf
kon daardoor de afgelopen
drie jaar ﬂink groeien. De
recessie deed de rest, want
het mkb werd kostenbewuster en ging op zoek naar
goedkopere oplossingen voor
bellen en internet. Bij Tritel
krijgen ze bovendien direct
een medewerker aan de lijn.
Dit heeft volgens Milhous ook
bijgedragen aan de groei van
de onderneming. Die gaat
ook de komende jaren doorzetten, voorspelt Milhous.

2
De Nederlandse Energie
Maatschappij
Groei:

832%

Omzet: ¤ 280 mln
Werknemers: 192
Ceo: Harald Swinkels
Opgericht: 2004
Plaats: Rotterdam
www.nlenergie.nl

Pas in 2004 van start gegaan
en nu al een van de bekendste energiemaatschappijen
van Nederland. De Nederlandse Energie Maatschappij
heeft laten zien wat onderscheidende en assertieve
marketing- en verkoopcampagnes kunnen doen. De

*Groei is steeds gemeten over 2007 t/m 2009. Omzet betreft het resultaat over 2009

laatste drie jaar is het bedrijf
de ‘switch-marktleider’ in de
energiemarkt: tot wel 50%
van de consumenten die in
een jaar overstappen, doet dit
naar De Nederlandse Energie
Maatschappij. Het verslechterde economische klimaat
heeft consumenten meer
prijsbewust gemaakt en dat
is goed nieuws voor de ‘prijsbreker’, die al drie keer tot
goedkoopste werd getest
door de Consumentenbond.
Er staat de energiemaatschappij niets in de weg om
nog groter te groeien, want zij
is niet afhankelijk van bancaire ﬁnanciering, maar heeft
met een aantal voorname
leveranciers overeenkomsten
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De Nederlandse
Energie Maatschappij,
niet voor niets de
winnaar van de FD
Gouden Gazellen2010.

Ik zeg doen.

Stap óók over naar de
snelst groeiende energieleverancier van
Nederland.
Meer dan een half miljoen
klanten gingen u voor.

Bel gratis 0800-4664
nederlandenergie.nl
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gesloten die de maatschappij
in staat stellen vanuit haar
eigen cashﬂow te groeien.

3
Proud Company
Groei:

794%

Omzet: ¤ 9,7 mln
Werknemers: 125
Ceo: René Albers
Opgericht: 2006
Plaats: Mijdrecht
www.proudcompany.nl

Proud Company bemiddelt
en regelt voor bedrijven de
inhuur van freelancers en vast
personeel op het gebied van
ICT. Een uitgekiend businessmodel, dat ervoor gezorgd
heeft dat Proud de afgelopen
drie jaar een forse groei heeft
doorgemaakt. Zelfs tijdens de
recessie is Proud gegroeid,
vertelt directeur René Albers.
‘Ook onze klanten werden
getroffen door de kredietcrisis, maar omdat we een aantal nieuwe klanten hebben
kunnen werven, realiseerden
we toch een bescheiden
groei.’ Ook voor de komende
jaren verwacht Albers groei,
hij denkt dat het einde van de
recessie in zicht is. In het
beleid van het nieuwe kabinet
ziet hij voor zijn sector een
vooruitgang. ‘De plannen van
het kabinet zijn voor ons
positief, want die zorgen voor
aandacht voor zzp’ers en
ondernemers.’

De bekendste webwinkel van
de broers Rob en Erik van
Laarhoven van webwinkelbedrijf Rorix is de sanitairwinkel. Aan het oprichten
van die website ging geen
uitgebreid marktonderzoek
vooraf. De broers importeerden verschillende producten
uit China en ondervonden al
snel dat ze het sanitair het
snelst kwijtraakten. Het
starten van twee showrooms
in Nederland en België heeft
een belangrijke bijdrage
geleverd aan de grote groei
van Rorix. ‘De consument
heeft toch de behoefte om
een bad te zien of een la open
te trekken, voordat hij de
deﬁnitieve aankoop doet’,
zegt Rob van Laarhoven.
Bovendien vond mede-eigenaar Erik van Laarhoven het
wel prettig om toch face-toface-contact te hebben met
de klanten. Het was geen
verkeerde beslissing, want
het succes van de combinatie
webwinkel en showroom
zorgt in 2010 voor een omzetgroei van 100%, zo schatten
de broers.

5
Naumac
Groei:

710%

Omzet: ¤ 0,9 mln
Werknemers: 5
Ceo: Tjeerd Nauta
Opgericht: 2006
Plaats: Oegstgeest

In beweging

Het ongelijk
van de
bank
‘Iedereen
die we
opleiden,
krijgt een
urengarantie’
Philip Jonk

W

orkbus is niet de eerste
onderneming van Philip
Jonk (47). Eerder, in 1999,
zette hij twee vergelijkbare uitzendorganisaties op, voor de bouw en de
transport. Dat ging niet zonder slag
of stoot. ‘De bank vond dat er genoeg
uitzendbureaus waren en zag er geen
brood in.’ MetWorkbus bewijst hij
het ongelijk van zijn beoogde geldschieter. Al in het eerste jaar van de
oprichting (nu vier jaar geleden)
boekte Workbus een omzet van € 1,4
mln. Drie jaar later is dat ruim € 5,5
mln. Jonk investeert fors in zijn
mensen. Meer dan honderd man
heeft het busrijbewijs gehaald op
kosten van Workbus. ‘Iedereen
die we opleiden, krijgt een
urengarantie. Het is een dure
oplossing, maar je kan mensen
langer aan je binden.’ Naast
touringcarvervoer, werkt Workbus voor ov-bedrijven en evenementen. Het succes komt
Jonk niet ongelegen.
Zijn andere onderneming Worktrans
– uitzendbureau
voor de transportsector – zag de
omzet in 2009
met 35%
teruglopen.

www.naumac.nl

Foto: Jacqueline Dubbink

4
Rorix
Groei:

725%

Omzet: ¤ 1,8 mln
Werknemers: 4
Ceo: Rob en Erik van Laarhoven
Opgericht: 2002
Plaats: Rosmalen
www.sanitairwinkel.nl

De goede dienstverlening die
Naumac Management, Advies en Coaching naar eigen
zeggen levert, zorgt voor
aanbevelingen naar andere
mogelijke opdrachtgevers en
dat zorgt weer voor nieuwe
opdrachten. Naumac helpt
organisaties, teams en indivi-

Philip Jonk is
oprichter van
Worktrans,
Workbouw en
Workbus. Hij
richtte de
onderneming
samen met
zijn broer op.
Sinds 2006
is hij 100%
eigenaar.
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Be Proud!
www.proudcompany.nl
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duele medewerkers bij het
drastisch verbeteren van hun
prestaties. Waarin Naumac
zich onderscheidt van concurrenten in de markt? ‘Wij
stellen de fundamentele
vraag aan de opdrachtgever
waarom die een bepaalde
werkwijze hanteert. Soms is
de opdrachtgever uit het oog
verloren hoe het komt dat ze
het werk doen zoals ze het
doen. Het middel is het doel
geworden’, zegt ceo Tjeerd
Nauta. De afgelopen drie jaar
is Naumac met 710% gegroeid.
S

classes heeft wel even te
lijden gehad onder de recessie. Zo haakte een grote
opdrachtgever af. Maar inmiddels zijn de masterclasses niet meer aan te slepen,
vertelt directeur Robert
Gravekamp. ‘In september
van dit jaar begon het weer
aan te trekken.’ Zodanig dat
Calco-IT veel nieuwe mensen
nodig heeft. ‘Ongeveer tachtig medewerkers zullen aangetrokken moeten worden.’
Hij verwacht voor 2010 een
omzetstijging van 60%.

7
Emesa
Groei:

574%

Omzet: ¤ 13,3 mln
Werknemers: 43
Ceo: Marc Muller
Opgericht: 2004
Plaats: Amsterdam Zuidoost
www.emesa.nl

6
Calco MasterClass
Groei:

577%

Omzet: ¤ 4,8 mln
Werknemers: 81
Ceo: Robert Gravekamp
Opgericht: 2004
Plaats: Amersfoort
www.calco-it.nl

Calco-IT is gespecialiseerd in
de detachering van zowel
jonge als ervaren ICT-professionals. Voor de Calco MasterClass ɔ een van de bekendste producten van Calco-IT ɔ
werft het bedrijf afstudeerkandidaten en alumni op
hbo- en wo-denkniveau, leidt
hen op tot gespecialiseerde
ICT-experts en begeleidt hen
in een tweejarig traject van
junior professional tot medior en senior professional.
De vraag naar deze master-

Emesa is uitgever van websites voor het zoeken en
boeken van een goede deal
voor een vakantie of een
dagje weg. Daarvan is Vakantieveilingen.nl de bekendste
en de belangrijkste voor de
groei van het bedrijf. Het
spelconcept van de website ɔ
bezoekers die tegen elkaar
opbieden ɔ zorgt voor een
goede klantenbinding. Van
de recessie heeft de onderneming niet veel gemerkt, want
de verre vakanties werden
vervangen door korte vakanties. En dat is precies wat
Vakantieveilingen.nl te bieden heeft. Die groei zal nog
zeker doorzetten, vermoedt
Muller. De omzetgroei zal in
2010 ongeveer uitkomen op
110 % en om al die groei op te
vangen, verwacht Muller het
komende halfjaar dertig
mensen aan te nemen.

8
Orangebag.nl
Groei:

432%

Omzet: ¤ 1,7 mln
Werknemers: 6
Ceo: Tineke Sluiter
Opgericht: 2005
Plaats: Veghel
www.orangebag.nl

Orangebag.nl richt zich op
mannen en vrouwen die geen
zin of tijd hebben om te gaan
shoppen voor kleding. De
website van onderneemster
Tineke Sluiter, die dit jaar
zijn vijfjarig jubileum viert,
biedt dames-, heren- en
kinderkleding in het hogere
segment. Zelf bestelde Sluiter
in het verleden regelmatig
kleding in buitenlandse
webwinkels, maar toen ze er
achter kwam dat Nederlandse vrouwen dat niet altijd
durfden, startte ze haar eigen
webshop. De professionele
W
uitstraling zorgde er al snel
voor dat Orangebag.nl in
modebladen werd genoemd.
Het persoonlijke, handgeschreven briefje dat iedere
klant bij zijn bestelling vindt,
zorgt ervoor dat internetshoppen toch persoonlijk
wordt. Misschien een handig
marketingtrucje, maar, zo
zegt Sluiter, het maakt haar
werk ook een stuk leuker.

de klant afrekent per lead,
klant of abonnee en dus niets
betaalt als de campagne niets
oplevert. Dat slimme businessmodel heeft Clansman bijzonder goed door de recessie heen
geholpen. Bedrijven willen
vooral in tijden van recessie
precies zien wat hun investering in een marketingcampagne oplevert. De klanten van
het Utrechtse bedrijf zijn
bijvoorbeeld het AD en Telegraaf, telecombedrijf Vodafone, TNT en bioscoopketen
Pathé. Opdrachten van deze
en andere klanten leverden
het Utrechtse bedrijf de afgelopen drie jaar een groei van
399% op. Die groei kan nog wel
even doorzetten, want ceo
Jeroen Ligthart liet eerder dit
jaar al weten een toename in
opdrachten te zien. ‘Bedrijven
durven de consumenten
langzaamaan weer aan te
sporen om te kopen.’

10
Das Personeelsdiensten

9

Groei:

Clansman E-mail Marketing

Omzet: ¤ 1,7 mln

399%

Werknemers: 26

Groei:

397%

Omzet: ¤ 1,1 mln

Ceo: Job Das

Werknemers: 5

Opgericht: 2003

Ceo: Jeroen Ligthart

Plaats: Badhoevedorp

Opgericht: 2008

www.daspersoneelsdiensten.nl

Plaats: Utrecht
www.clansman.nl

Clansman is gespecialiseerd
in onlinecampagnes, waarbij

Vorig jaar stond Das Personeelsdiensten nog op de
58ste plaats in de FD Gazellen top 100. Een ﬂinke tegen-
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Winnaar

Gouden Gazelle Overijssel 2010
Aluminium, kunststof staal, composiet en glas. De Rollecate Group is de dynamische group
specialisten die als gevelpartner samen met u de meest optimale gevelinvulling bepaald.

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij verwijzen u naar de juiste divisie binnen onze group:
H.G. Zwerusstraat 3, 7951 CZ Staphorst
Postbus 3, 7950 AA Staphorst
(T) +31 (522) 467000 (E) mail@rollecate.nl
(W) www.rollecate.nl
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valler ɔ een opdrachtgever
die failliet ging en een onbetaalde rekening van € 150.000
achterliet ɔ had het resultaat
ﬂink gedrukt. Maar directeur
Job Das liet zich niet uit het
veld slaan en daardoor zette
de groei van zijn onderneming onverminderd door.
Het uitzendbureau is gespecialiseerd in het bemiddelen
van privétaxichauffeurs,
ﬂexibel personeel voor hospitality services en zzp’ers in de
bouw. In die laatste sector
heeft ook Das Personeelsdiensten gemerkt dat er een
recessie gaande is. Door de
crisis in de bouw is veel omzet blijven liggen. ‘Maar dit
jaar gaan we die omzet alsnog binnenhalen’, aldus Das.

een vraag van een klant. En
dat wordt zodanig gewaardeerd, dat de onderneming
de afgelopen drie jaar een
omzetgroei van 375% doormaakte.

tot Emerging Entrepreneur
Of The Year.

13
Cortex Group
Groei
Werknemers: 4
Ceo: Robert Schurink
Opgericht: 2007
Plaats: De Bilt
www.cortexgroup.nl

T

12
Focus Cura Zorginnovatie
Groei:

365%

Omzet: ¤ 4,5 mln
Werknemers: 56
Ceo: Daan Dohmen

11

Opgericht: 2005

Voiceworks
Groei:

Plaats: Zeist

375%

www.focuscura.nl

Omzet: ¤ 2,1 mln
Werknemers: 11
Ceo: Ruud van der Aar
Opgericht: 2005
Plaats: Almere
www.voiceworks.nl

Voiceworks biedt telefonieen dataoplossingen en maakt
hierbij gebruik van de nieuwste ontwikkelingen en technieken op het gebied van de
nieuwe standaard voor telefonie: Voice over IP (VoIP).
Sinds de oprichting is het
bedrijf ieder jaar meer dan
verdubbeld in omzet, ondanks het verslechterde
economische klimaat. Hoe
dat kan? Door niet afhankelijk te zijn van externe investeerders heeft het bedrijf juist
in deze periode ontwikkelingen en onderzoek verder
uitgebouwd. Door zelf een
platform te ontwikkelen, kan
Voiceworks snel reageren op

335%

Omzet: ¤ 1,1 mln

Voor het derde jaar op rij
haalt Focus Cura de Gazellen
top 100. In 2008 stond het
bedrijf op de 33ste plaats en
vorig jaar eindigde het op de
18de plaats. Het niet is zo
vreemd dat Focus Cura maar
door blijft groeien, recessie of
niet. Focus Cura ontwikkelt
installatietechniekconcepten
waardoor zorginstellingen
efﬁciënter kunnen werken en
waardoor ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen.
Daarmee bedient ceo Daan
Dohmen ɔ die zelf ooit werd
uitgeloot voor de studie
geneeskunde, maar toch in
de zorg wilde werken ɔ een
alsmaar groeiende markt.
Dat doet hij goed, want niet
alleen de omzet van het
bedrijf blijft groeien, Dohmen werd onlangs ook nog
door accountantskantoor
Ernst en Young uitgeroepen

Cortex Group is een gespecialiseerd adviesbureau voor de
gezondheidszorg. Het biedt
ondersteuning aan zorgorganisaties in transitie en zorgt
voor interim-management en
werving en selectie van executives en topkader. In een
nieuwsbrief die directeur
Robert Schurink onlangs nog
aan zijn contacten verstuurde, durfde hij te tellen dat de
crisis aan zijn bureau voorbij
lijkt te gaan. ‘De wijze waarop
wij werken, slaat blijkbaar
aan’, aldus de directeur.
Terwijl de grotere adviesbureaus het zwaar hebben, blijft
Cortex Group alleen maar
groeien, zowel in aantal
opdrachtgevers als in omzet.
Ook voor 2010 ziet het er
goed uit. Schurink verwacht
dan € 1,8 mln om te kunnen
zetten.

leverancier van bedrukte
bedrijfskleding, relatiegeschenken en werkschoenen
moest al snel op zoek naar
een ander, vooral groter,
onderkomen. Ook de recessie lijkt de harde groei niet te
stuiten. Logomotion, dat
onder andere TNT, Albert
Heijn en NS onder zijn klanten mag rekenen, groeide in
de afgelopen drie jaar met
323%. De oorzaak van deze
groei? Afspraken nakomen
en zorgen dat nieuwe klanten
je makkelijk weten te vinden
via internet. Ook al bestellen
bedrijven door de recessie
iets minder dan voorheen,
toch weet Logomotion ook in
2010 door te groeien in omzet en resultaat, naar verwachting zo’n 20%.

S

15
Eetgemak
Groei:

318%

Omzet: ¤ 5,2 mln
Werknemers: 50
Ceo: Gert-Jan Nell

14

Opgericht: 2005

Logomotion
Groei:

Plaats: Katwijk

323%

www.eetgemak.nl

Omzet: ¤ 0,5 mln
Werknemers: 4
Ceo: Guido Bos
Opgericht: 2005
Plaats: Almere
www.logomotion.nl

Logomotion ging in 2005 van
start in het woonhuis van
eigenaar Guido Bos. Maar de

Per week levert Eetgemak
zo’n honderdduizend versgekoelde maaltijden aan met
name ziekenhuizen en zorginstellingen. Als het aan
directeur Gert-Jan Nell ligt,
zijn dat er over enkele jaren
300.000. Dit zou haalbaar
kunnen zijn, want steeds
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‘ADVERTENTIE’

Innovatie aan de basis van snelle groei

Voiceworks hoogstaande aanbieder van
innovatieve bereikbaarheidsoplossingen

De directie van Voiceworks (v.l.n.r.): Egbert Groot, Stijn Nijhuis, Koen van Geffen en Ruud van der Aar.

(HQRSYDOOHQGKRJHQRWHULQJLQKHWNODVVHPHQWYDQGHC)'*D]HOOH LVZHJJHOHJGYRRU
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GHDOHUVHQZKROHVDOHSDUWQHUVDOVYRRU
HLQGNODQWHQ9DQ]HOIVSUHNHQGEHUHLNMHGLW
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GHVQHOKHLGHQEHWURNNHQKHLGZDDUPHHMH
PHQVHQRSZHJKHOSWy

Innovatie belangrijkste levensader
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VXFFHVYDQ9RLFHZRUNVHQGHVWHUNHIRFXVRS
LQQRYDWLHHQSURGXFWRQWZLNNHOLQJk2PGDW

YHHOHHUVWHOLMQVYUDJHQYDQHLQGNODQWHQ
YDNNXQGLJZRUGHQRSJHYDQJHQGRRURQ]H
SDUWQHUVNXQQHQZLMYHHOWLMGDDQGDFKWHQ
HQHUJLHEHVWHGHQDDQLQQRYDWLH,QQRYDWLH
LVDEVROXXWGHEHODQJULMNVWHOHYHQVDGHUYDQ
9RLFHZRUNVy+HWLVYROJHQV9DQ*HIIHQ
GDQRRNJHHQWRHYDOGDWGULHYDQGHYLHU
GLUHFWHXUHQYDQ9RLFHZRUNVHHQWHFKQLVFKH
DFKWHUJURQGKHEEHQk:HKHEEHQLHGHU
RQVHLJHQVSHFLDOLVPHZDDUELMRQ]HNHQQLV
HQH[SHUWLVHHONDDUPRRLDDQYXOOHQ$OVMH
KLHUGHFRPPHUFLºOHHUYDULQJYDQ5XXGELM
RSWHOWNRPMHWRWHHQXQLHNHFRPELQDWLHYDQ

FRPSHWHQWLHV,NEHQHUYDQRYHUWXLJGGDWMXLVW
GH]HEXQGHOLQJYDQNHQQLVHQHUYDULQJRQV
KHHIWJHEUDFKWZDDUZHQXVWDDQy

Veel aandacht voor partners
9DQGHU$DUEHQDGUXNWGHFUXFLDOHUROYDQKHW
SDUWQHUQHWZHUNDOVKHWJDDWRPGHEHUHLNWH
PDUNWSRVLWLHk:LMEHVFKLNNHQRYHUHHQ
ODQGHOLMNGHNNHQGGHDOHUQHWZHUNHQ]LMQYRRU
GLYHUVHZKROHVDOHSDUWQHUVKRpHYHUDQFLHUYDQ
EHWURXZEDUHEHUHLNEDDUKHLGVRSORVVLQJHQ
:LMJHORYHQLQHFKWSDUWQHUVKLSHQZHUNHQ
RSEDVLVYDQJHOLMNZDDUGLJKHLGVDPHQPHW
RQ]HSDUWQHUV:HKHOSHQRQ]HSDUWQHUVRP
]RJRHGPRJHOLMNEHVODJHQWHQLMVWHNRPHQELM
KXQNODQWHQ=REHVWHGHQZHRQGHUPHHUYHHO
DDQGDFKWDDQWUDLQLQJHQEHJHOHLGLQJ]RZHO
··QRS··QDOVLQJURHSVYHUEDQG'DDUQDDVW
KHOSHQRQ]HVSHFLDOLVWHQRQ]HSDUWQHUVELMKHW
XLWZHUNHQYDQFRPSOH[HYRRUVWHOOHQy

Whitelabel
'HSURGXFWHQHQGLHQVWHQYDQ9RLFHZRUNV
JHQLHWHQHHQKRJHSRSXODULWHLWRQGHU
GHSDUWQHUV9DQGHU$DUk(ONHSDUWQHU
KHHIW]LMQHLJHQVSHFLoHNHDFKWHUJURQGHQ
PDUNWEHQDGHULQJ:LMELHGHQHHQLQWHJUDDO
WRWDDOSDNNHWGDWPRGXODLUYDQRS]HWLV
2Q]HSDUWQHUVNXQQHQHUGXVMXLVWGLH]DNHQ
XLWOLFKWHQGLHYRRUKHQYDQEHODQJ]LMQRP
KXQNODQWHQHHQDIJHPHWHQRSORVVLQJWH
NXQQHQELHGHQ2PGDWZLMRQ]HRSORVVLQJHQ
ZKLWHODEHODDQELHGHQNXQQHQRQ]HSDUWQHUV
GHGLHQVWHQYDQ9RLFHZRUNVERYHQGLHQ
SRVLWLRQHUHQDOVKXQHLJHQRSORVVLQJy
'HGLHQVWHQYDQ9RLFHZRUNVNHQPHUNHQ
]LFKGRRUHHQKRRJJHEUXLNHUVJHPDN'H
VOLPPHIDFWXUDWLHWRROYRRUSDUWQHUVHQGH
RYHU]LFKWHOLMNHEHKHHUPRGXOH]LMQKLHU
H[SRQHQWHQYDQ

Ambities
'HPRRLHQRWHULQJYDQ9RLFHZRUNVLQKHW
NODVVHPHQWYDQ)'*D]HOOHLVYRRU9DQ
*HIIHQHQ9DQGHU$DUJHHQUHGHQRPRSGH
ODXZHUHQWHUXVWHQk2RNLQZLOOHQZLM
ERYHQJHPLGGHOGSUHVWHUHQ(HQVWHUNHIRFXVRS
LQQRYDWLHHQKHWUHDOLVHUHQYDQHHQPD[LPDOH
NODQWWHYUHGHQKHLG]XOOHQKLHUELMFHQWUDDO
VWDDQyDOGXV9DQ*HIIHQk2Q]HUHSXWDWLH
YDQKRRJVWDDQGHDDQELHGHUYDQGHPHHVW
LQQRYDWLHYHEHUHLNEDDUKHLGVRSORVVLQJHQ
ZLOOHQZHLQQRJYHUGHUYHUVWHYLJHQy

Voiceworks BV, (GLWLHVWUDDW1*$OPHUH
7HOq_)D[q_LQIR#YRLFHZRUNVQO_ZZZYRLFHZRUNVQO
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meer zorginstellingen kiezen ervoor om zich te beperken tot hun corebusiness:
het verzorgen van mensen.
Ze sluiten de keuken en
kopen de maaltijden in bij
Eetgemak. Om de groei aan
te kunnen, heeft Eetgemak
eerder dit jaar het pand dat
naast zijn bestaande bedrijfspand ligt, overgenomen. Door verschillende
banken tegen elkaar op te
laten bieden, slaagde Eetgemak erin om verschillende
bestaande kredieten tegen
gunstigere voorwaarden
onder te brengen in een
pakket. Daarbij houdt het
bedrijf dat vier jaar geleden
werd opgericht, geld over
voor verdere uitbreiding.

Workbus Dienstverlening
Groei:

293%

Omzet: ¤ 5,5 mln
Werknemers: 107
Ceo: Philip Jonk
Opgericht: 2006
Plaats: Purmerend

Foto: Jacqueline Dubbink

www.workbus.nl

Busvervoer is een van de
goedkopere manieren van
transport en daarom niet zo
gevoelig voor verandering
van het economische klimaat. Workbus, dat specialist is in het uitzenden van
buschauffeurs door heel
Nederland op lijndienst en
touringcar, heeft dan ook
niet veel last gehad van de
recessie. Via zijn bestaande
netwerk heeft het uitzendbureau nieuwe klanten weten
binnen te halen. Het gaat
zelfs zo goed in de bussector
dat Workbus is begonnen
met het opleiden van eigen
mensen. Binnen nu en een
halfjaar zullen dat er tussen

Alle
kansen
grijpen

‘I
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ION-Audio Nederland
Groei:

283%

Omzet: ¤ 4,5 mln
Werknemers: 5
Ceo: Konrad van den Bosch
Opgericht: 2003
Plaats: Almere
www.ion-audio.nl

16

In beweging

de vijftig en honderd zijn.
Het succes van Workbus
komt Philip Jonk niet ongelegen. Zijn andere onderneming Worktrans ɔ uitzendbureau voor de
transportsector ɔ zag de
omzet in 2009 met 35%
teruglopen. Een aantal
vrachtwagenchauffeurs
maakte de overstap naar
de bus.

Van oorsprong ontwikkelde
ION-Audio producten voor
de professionele dj-markt.
Inmiddels behoren ook
gewone consumenten tot de
doelgroep. ION-Audio onderscheidt zich met producten
die een link leggen tussen
het analoge en digitale tijdperk, zoals met apparatuur
dat het eenvoudig maakt om
videobanden te digitaliseren.
De bank werkte de afgelopen
tijd niet echt mee aan de
groei van ION-Audio, zegt
directeur Konrad van den
Bosch. ‘Maar dat heeft bij
ons voor extra enthousiasme
gezorgd om op eigen kracht
door te groeien.’ De branche
heeft het wel nog zwaar,
zegt hij. ‘Er zullen in 2011
waarschijnlijk meerdere
faillissementen in de branche volgen. Maar internetretailers zullen wel verder
groeien.’ Dat verwacht de ceo
voor zijn eigen bedrijf ook.
Over 2010 schat hij een omzetgroei van 25%.

‘Ik ben
blij dat
ik op mijn
dertigste al
zeven jaar
ervaring
heb’
Job Das

k ben altijd bezig met experimenteren’, zegt Job Das (30), oprichter
van Das Personeelsdiensten. ‘Wat
werkt wel, wat werkt niet. Alle kansen die ik krijg, grijp ik. Ondernemen leer je stapsgewijs. Ik ben blij
dat ik op mijn dertigste al zeven jaar
ervaring heb.’
Als student begon Das een
chauffeursdienst. Zijn kantoor
huisde in een hotel. Binnen korte
tijd regelde Das daar de chauffeurs
voor de shuttleservice en de nachtreceptionisten. Een paar jaar later
heeft Das de directeur van een
groot bouwbedrijf op de achterbank. ‘Hij vertelde me over de
behoefte aan betrouwbare bemiddelaars in de bouw. Bouwbemiddeling is nu de grootste businessunit van mijn bedrijf.’
In 2009 groeide de omzet
van Das Personeelsdiensten
met 397% naar € 1,66 mln.
Das reageert nuchter: ‘Als je
klein bent, groei je snel.’
Bovendien had het volgens
de jonge ondernemer
een mooier jaar
kunnen zijn. Door
de crisis in de
bouw is veel
omzet blijven
liggen. ‘Maar
dit jaar gaan
we die omzet
alsnog binnenhalen.’

Job Das
is oprichter
van uitzendbureau Das
Personeelsdiensten.

61

‘EXCELLENTE SERVICE
ZONDER OMWEGEN’
Nederlanders leggen ieder jaar samen in totaal 140 miljard kilometer af. Tijd is kostbaar en de beste kilometerkostprijs bereiken is een
uitdaging. Om die factoren beter te beheersen biedt Masters4Fleets.com, onderdeel van The Alwaysbemobile Company, verzekeringsmaatschappijen, fleetowners en leasemaatschappijen een gecombineerde autoservice en -onderhoud in één contract en op één locatie, centrale
rapportages, transparante facturatie en één aanspreekpunt. Kort samengevat: volledige ontzorging.
Om de wensen en behoeften van deze markt excellent te kunnen bedienen, hebben we alle gespecialiseerde fleetactiviteiten van onze
formules ondergebracht in één organisatie: Masters4Fleets.com. Dat stelt ons in staat maximale toegevoegde waarde aan onze klanten te
leveren. Masters4Fleets.com sluit duurzame, merkonafhankelijke onderhoudscontracten voor de personen- en bestelwagenparken van
verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en private fleetowners in de Benelux.
Masters4Fleets.com is de pionier op het gebied van bandencontracten, reparatie, onderhoud, autoglasservice, en schadeherstel.
Masters4Fleets.com werkt samen met de merkonafhankelijke retailformules Profile Tyrecenter, James Autoservice, 1,2,3///AutoService,
abc Autoservice, Autoglaz en AH Autoschade Herstel. Deze samenwerking waarborgt een hoge kwaliteit en een uniforme prijs van de
geleverde producten en diensten in heel Nederland en ver daarbuiten. Masters4Fleets.com staat garant voor excellente service zonder
omwegen en bespaart tijd en geld.
Meer informatie? Neem dan contact met ons op 0318-811 054 of per mail info@Masters4Fleets.com.

Masters4Fleets.com - Postbus 858 - 3900 AW Veenendaal - Tel. 0318-811 054 - info@Masters4Fleets.com - www.Masters4Fleets.com
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Launch!
Groei:

268%

Omzet: ¤ 8,4 mln
Werknemers: 34
Ceo: Joris Pronk
Opgericht: 2006
Plaats: Rotterdam
www.launch-hcm.com

Joris Pronk van Launch!
Holding werkte in loondienst
als consultant en adjunctdirecteur en zag hoe het
anders moest. Met een nieuwe kijk op werken en ondernemen startte hij Launch!,
een adviesbureau op het
gebied van SAP Human
Capital Management; de
consultants die voor Launch!
werken, richten zich met hun
advies op strategie-, regie- en
executierollen bij transformatie- en implementatietrajecten. Bij het bedrijf wordt
ook gewerkt aan de cultuur
binnen het bedrijf. Zo doen
medewerkers mee aan sportevenementen als de marathon van Rotterdam. Ieder
jaar organiseert Launch! tien
kennisdagen, waarbij alle
medewerkers bijgepraat
worden over het beleid. Deze
aanpak lijkt te werken, want
Launch! groeide de afgelopen
drie jaar 268% in omzet.

energieleveranciers had hij
ervaring opgedaan. Met zijn
bedrijf ontwikkelt en exploiteert hij duurzame energieoplossingen voor gemeenten,
projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en
verenigingen van eigenaren.
De groei van de afgelopen
drie jaar valt te verklaren
door de toenemende vraag
naar duurzame energie. Toch
had het nog harder kunnen
groeien als er geen economische crisis was geweest, zegt
Braakman. ‘Ons bedrijf is
afhankelijk van de woningmarkt en die zat tegen. Wel
was het gemakkelijker om
personeel aan te trekken.’
Dat wil Braakman in de
toekomst nog meer gaan
doen. De omzetgroei voor
2010 schat hij op 100%.
T

Opgericht: 2005
Plaats: Maassluis
www.2moso.com

Werknemers: 51
Ceo: Claudia Willemsen

ZON Energie Beheer
Groei:

Opgericht: 2003

248%

Omzet: ¤ 0,9 mln

Plaats: Doetinchem
www.kleertjes.com

Werknemers: 8
Ceo: John Braakman
Opgericht: 2006
Plaats: Obdam
www.zonenergie.nu

ZON Energie werd in 2006
opgericht door John Braakman. Bij verschillende grote

Om leveranciers gerust te
stellen, opende Claudia
Willemsen vijf jaar geleden
een fysieke winkel, als aanvulling op haar goedlopende
internetwinkel voor kinderkleren. Nu is die ofﬂine vestiging weer gesloten, want

www.fd.nl/
gazellen
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The Wolf
Groei:

229%

Omzet: ¤ 0,5 mln
Werknemers: 3

www.thewolf.nl

Ceo: René Knierim

240%

Î

231%

Werknemers: 5

Groei:

Meedoen?

Plaats: Amsterdam

Omzet: ¤ 1,1 mln

Kleertjes.com

Gazellen 2011

Opgericht: 2008

21
Groei:

20

rim ziet geen einde aan de
groei. Hij verwacht het komende half jaar het aantal
medewerkers met drie uit te
kunnen breiden.

Ceo: Frank van Min

2moso

Omzet: ¤ 10,7 mln

19

Willemsen heeft al lang
aangetoond dat haar bedrijf
dat helemaal niet nodig
heeft. Inmiddels verkoopt
Kleertjes.com 100 merken
van zo’n 50 leveranciers en
zijn er 110 medewerkers in
dienst. Willemsen wil kleertjes.com graag introduceren
in het buitenland, maar
plannen hiervoor staan nog
in de kinderschoenen. Want
eerst wil zij van haar bedrijf
een geoliede machine maken
voordat ze die stap zet. Aan
de ambitie zal het in ieder
geval niet liggen. Het uiteindelijk doel is om internationaal marktleider te worden
op het gebied van de online
verkoop van baby- en kinderkleding.

Gaat het goed met de verkoop
van mobiele telefoons en
gadgets, dan gaat het ook
goed met 2moso. Want dure
apparatuur moet beschermd
worden tegen vallen en stoten en dat is precies waar het
Maassluise bedrijf op inspeelt. 2moso importeert en
distribueert accessoires die
mobiele digitronica, zoals
telefoons en notebooks,
beschermen. De groei van de
afgelopen jaren valt te verklaren door een uitbreiding van
het assortiment. Ook de
populariteit van Apple-producten, die bescherming
behoeven, heeft eraan bijgedragen. Eigenaar René Knie-

Frank van Min werd ooit door
een vader van een vriend
gevraagd om antikraak te
wonen. Zo ontstond het idee
om zelf als tussenpersoon te
fungeren. Begin 2006 startte
hij The Wolf, een antikraakbemiddelingsbureau. In
oktober van dat jaar was het
bedrijf al dermate gegroeid
dat hij zich er fulltime op kon
gaan richten. Inmiddels doet
The Wolf meer dan alleen
bemiddeling in antikraak,
zoals leegstandsbeheer en de
exploitatie van vastgoed dat
gesloopt gaat worden. Het
resultaat van 2009 stond iets
onder druk vanwege een
investering in automatisering. Het binnenhalen van
een grote klus in 2010 was
erg welkom. Van de economische crisis merkt ook The
Wolf het nodige. Omdat er
minder wordt gebouwd,
komt er minder beschikbaar

2010 · FD GAZELLEN 100 ·
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voor sloop en daarmee voor
tijdelijke verhuur. Toch is dat
volgens Van Min geen belemmering voor verdere groei.
‘Het een kwestie van de mouwen opstropen om verder te
groeien.’

branche stabilisatie en een
licht stijgende trend.’

24
LetmedoIT

225%

Groei:
Omzet: ¤ 0,9 mln
Werknemers: 10
Ceo: Sietse Daudey
Opgericht: 2005
Plaats: Utrecht
www.letmedoit.nl
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Catom Enterprises

228%

Groei:
Omzet: ¤ 571 mln
Werknemers: 180

Ceo’s: Jan Willem Westerhuis en
Rik de Leeuw den Bouter
Opgericht: 1998
Plaats: Breda
www.catompdm.com

In 2008 was het Bredase
Catom al te vinden in de
Gazellen-lijst. Het oliebedrijf, dat de schakel vormt
tussen rafﬁnaderijen en
eindverbruikers, had een
ﬂink aantal overnames kunnen doen en was daardoor
met 142,3% gegroeid. Datzelfde jaar nam het bedrijf
van Jan Willem Westerhuis
en Rik de Leeuw den Bouter,
beiden oud-medewerkers
van Esso, het distributiebedrijf van Shell voor brandstoffen en smeermiddelen
over. Dat betekende opnieuw
een ﬂinke groei, in omzet en
aantal medewerkers. De
economische crisis had een
licht effect op de omzet,
maar inmiddels zien Westerhuis en De Leeuw den Bouter
verbetering. ‘We zien in onze

De manier van werken van
LetmedoIT, dat kantoorautoX matisering voor middelgrote
bedrijven verzorgt, is volgens
ceo Sietse Daudey de oorzaak
van de groei van zijn bedrijf.
Het declareert geen uren of
voorrijkosten, maar wordt
afgerekend op het eindresultaat. Als er iets fout gaat, is
dat voor risico van LetmedoIT. ‘Concurrenten vinden
het raar, ik word regelmatig
voor gek verklaard’, zegt
Daudey. Maar het concept
blijkt te werken, want zijn
bedrijf is in de afgelopen drie
jaar fors gegroeid. Ieder jaar
komen er drie tot vier klanten
bij, die vaak de hele IT-afdeling uitbesteden aan LetmedoIT. ‘En we zijn nog nooit
een klant kwijtgeraakt.’

online prepaid-beltegoed
verkoopt, zich focust op
kostenbeheersing zijn de
resultaten goed. De economische crisis bleek de groei niet
in de weg te staan. In tegendeel, de behoefte aan prepaid- beltegoed tegenover
een vast abonnement werd
alleen maar groter. Bang voor
een ‘double dip’ is Alphacomm daarom allerminst. De
overname van een Duitse
concurrent levert het bedrijf
alleen maar meer omzet op.
Daar heeft directeur Huub
Sparnaay grote verwachtingen van. ‘Het potentieel in
Duitsland is enorm, ook al
wordt in verhouding in Duitsland minder prepaid gebeld
dan in Nederland.’ Het is nog
even wachten bij de oosterburen op een handig betaalsysteem zoals iDeal. Dan
verwacht Sparnaay dat de
verkoop pas echt goed op
gang gaat komen.

26

S

27

ASK ROMEIN Bouw
Groei:

ciliteiten om te kunnen
opereren.’ Die vette jaren zijn
onder andere te verklaren
door het verleggen van de
focus naar de bouwactiviteiten. ‘Dit betreft een bewuste
strategische keuze om deze
groep van klanten speciale
aandacht te geven.’ Ondank
de effecten van de crisis, is
het bedrijf toch op zoek naar
nieuwe medewerkers, zoals
verkopers en calculators.
Want ondanks de lagere
omzet voor 2010 ziet de toekomst er goed uit met al
enkele miljoenenopdrachten
voor 2011 en 2012 in de
portefeuille.

218%

Max Ernst

204%

Omzet: ¤ 44,7 mln

Groei:

Werknemers: 27

Omzet: ¤ 4 mln

Ceo: Maurice Lemmens

Werknemers: 40

Opgericht: 1998

Ceo: Marcel Lekkerkerker

Plaats: Roosendaal

Opgericht: 1988

25

www.ask-romein.com

Plaats: Arnhem

Alphacomm Prepaid
Services

In de bouwsector is het dieptepunt nog niet bereikt, zo
merkt ASK Romein Bouw. Dit
bedrijf is gespecialiseerd in
het ontwikkelen, ontwerpen
en realiseren van bouwprojecten. Voor 2010 verwacht
het bedrijf dan ook een ﬂinke
daling in de omzet. Toch
maakt het bedrijf zich geen
zorgen. ‘We hebben tussen
2007 en 2010 goede jaren
gekend en hebben voldoende
vet op de botten en kredietfa-

Groei:

www.max-ernst.nl

220%

Omzet: ¤ 26,4 mln
Werknemers: 7
Ceo: Huub Sparnaay
Opgericht: 2002
Plaats: Rotterdam
www.acprepaid.com

Alphacomm Prepaid Services
heeft het in het verleden best
wel eens moeilijk gehad,
maar sinds het bedrijf, dat

De markt voor de psychische
gezondheidszorg is groeiende en Max Ernst, aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, groeit mee. De
afgelopen drie jaar met maar
liefst 204%. Deze landelijk
opererende instelling met
veertien vestigingen is afhankelijk van de budgetten die
opgesteld worden door de
zorgverzekeraars, die weer
afhankelijk zijn van de bud-
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getten van het ministerie van
Volksgezondheid. De afgelopen jaren zijn die toegenomen. Voor het komende jaar
weet Max Ernst dat er nog
gegroeid kan worden, omdat
al bekend zijn wat de geestelijke gezondheidszorg voor
die periode toebedeeld krijgt.
Maar de kans is groot dat de
budgetten in de toekomst
kleiner worden.

wacht Beslist.nl een omzetstijging van 50%.

29
Morphis
Groei:

194%

Omzet: ¤ 2,4 mln
Werknemers: 20
Ceo: Bert Haenen
Opgericht: 2005
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
www.morphis.net

Vorig jaar nog op 39 in de
Gazellen top 100, nu met tien
plaatsen gestegen. Voor
softwarebedrijf Morphis in
Den Bosch lijkt de economische recessie geen rol te
spelen. Hoewel, wellicht was
X het bedrijf bij het uitblijven
van een crisis nóg meer gegroeid, zegt directeur Bert
Haenen. De applicatie die
Beslist.nl
Morphis heeft ontwikkeld,
Groei:
196% waarmee bedrijven sneller
Omzet: ¤ 2,8 mln
klantprocessen kunnen
Werknemers: 21
afhandelen, spreekt erg aan
Ceo: Kees Verpalen
in crisistijd. ‘We hebben de
Opgericht: 2004
juiste keuze gemaakt om een
Plaats: Arnhem
product en oplossingen te
www.beslist.nl
bieden die leiden tot efﬁciency.’ Ook voor dit jaar verVorig jaar stond vergelijwacht Haenen een groei van
kingssite Beslist.nl op numde omzet met zo’n 30%.
mer 15 in de FD Gazellen top
100 en ook dit jaar bereikt het
een respectabele positie.
Dankzij de crisis, die het voor Van Loman & Co
Groei:
192,4%
consumenten alleen maar
Omzet: ¤ 0,8 mln
belangrijker maakt om prijWerknemers: 8
zen met elkaar te vergelijken.
Ceo: Teun Schoeman,
Iedere keer als een consuLaurens Lor, Ron van Steijn,
ment doorklikt naar een
Olaf van Grieken
onlinewinkel, wordt geld
Opgericht: 2006
verdiend bij Beslist.nl. Het
Plaats: Amsterdam
bedrijf maakt daarbij ook
www.vanloman.nl
gebruik van de mogelijkheden die social media bieden.
Fiscale kennis en ervaring
Bijvoorbeeld door bezoekers
de mogelijkheid te geven hun hebben de medewerkers van
belastingadvieskantoor Van
vrienden te informeren over
Loman & Co in het verleden
producten. Voor 2010 ver-

28

30

opgedaan bij grote partijen
als de Belastingdienst, het
ministerie van Financiën en
KPMG Meijburg & Co. De
afgelopen drie jaar hebben
ze die kennis ingezet om van
Van Loman & Co een snelle
groeier te maken. Het kantoor geeft ﬁscale adviezen
aan nationale en internationale ondernemingen. Dankzij enthousiast netwerken
hebben zij de afgelopen tijd
hun klantenkring fors kunnen uitbreiden. De economische recessie heeft daarbij
niet in de weg gezeten. Klanten zijn prijsbewuster geworden, wat Van Loman & Co
juist de mogelijkheid geeft
om te concurreren met de
‘big four’. Dat zorgde voor
een groei van 192%.

website. Van de economische recessie zegt het geen
last te hebben. Het komende
halfjaar verwacht Amazingkids het aantal werknemers
uit te breiden naar 23. De
omzet groeit zelfs nog harder: voor 2010 wordt deze
geschat op € 3,3 mln.

S

32
4Kids
Groei:

31

Werknemers: 18

Amazingkids (Kiddoos)
Groei:

191%

Omzet: ¤ 1,6 mln

192,3%

Ceo: Sebastiaan Dekkers
Opgericht: 2005

Omzet: ¤ 2 mln

Plaats: Heino

Werknemers: 19

www.4kids.nl

Ceo: Carin Kranendonk,
Wim Gerssen
Opgericht: 2001
Plaats: Anna Paulowna
www.amazingkids.nl

Amazingkids (Kiddoos)
stond vorig jaar op 17 in de
FD Gazellen top 100 en de
onderneming blijft onverminderd doorgroeien. Het
internetwinkeltje dat Carin
Kranendonk in 2001 als
hobby startte, heeft nu twee
online verkoopkanalen en
twee fysieke winkels, in
Anna Paulowna en Schagen.
Amazingkids is dealer van
merken als Vingino, Noppies en No-No en verkoopt
niet alleen in Nederland,
maar ook in Duitsland. Voor
de krappere beurzen is er nu
ook de Amazingkids outlet-

Flexibiliteit is een van de
eigenschappen die Sebastiaan Dekkers van 4Kids hard
nodig heeft gehad en zal
blijven hebben. Want als het
gaat om kinderopvang, vinden er elk jaar wijzigingen
plaats. Het bemiddelingsbureau voor gastouders blijft
voortdurend alert op wat politiek Den Haag nu weer beslist
over kinderopvang en past
daar zijn aanbod op aan. Zo
kunnen gastouders hun
vanaf 2011 verplichte EHBOdiploma via 4Kids halen.
Dekkers verwacht niets te
hoeven vrezen van het nieuwe kabinet. ‘Er zal eerder
bezuinigd worden op kinderopvang en buitenschoolse
opvang dan op gastouderschap’, zegt hij. Mocht het
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fd gazellen 100
gastouderschap toch ook in
bezuinigingen meegenomen
worden, dan kan dat wel
grote gevolgen hebben. ‘Dat
betekent dat er mensen gaan
stoppen met werken en dit
zal een directe invloed hebben op de organisatie.’

In beweging

34
Groei:

181%

Omzet: ¤ 24,4 mln
Werknemers: 108
Ceo: Herman Reimert
Opgericht: 1987
Plaats: Almere
www.reimert-almere.nl

33
Snoozebaby
Groei:

185%

Omzet: ¤ 0,5 mln
Werknemers: 2
Ceo: Marleen Rameckers
Opgericht: 2005
Plaats: Amsterdam

Foto: Rob Voss

www.snoozebaby.com

In haar zoektocht naar een
manier om haar zoontje te
troosten, zag Marleen Rameckers dat hij rustig werd
door te spelen met de zachte
labeltjes die aan kleding en
speelgoed zitten. Zo werd
het idee geboren voor een
eigen merk babyproducten,
gekenmerkt door veel kleurige labeltjes. De afgelopen
drie jaar groeide het bedrijf
mede dankzij nieuwe investeringen en productontwikkeling. Als er geen economische recessie was geweest,
was deze groei wellicht nog
groter geweest, volgens
Marleen Rameckers. ‘Klanten besteden door de crisis
minder.’ Maar er zit voor
Snoozebaby ook een positieve kant aan de recessie.
‘Er is een aantal merken
failliet gegaan en daar proﬁteren wij weer van.’ De groei
van het bedrijf moet voor
Rameckers wel verantwoord
zijn. Daarom sloot Snoozebaby zich aan bij Made-By,
een organisatie die zorgt
voor goede arbeidsomstandigheden van naaisters en
katoenplukkers.

‘Ik lever ook
aan multinationals’

Gebr. Reimert Beheer

Reimert Beheer stond aan de
wieg van het uitvoeren van
het eerste bouwrijpbestek in
vestigingsplaats Almere.
Naast het bouwrijp maken
van nieuwbouwlocaties en
het inrichten van openbare
ruimtes voert Reimert ook
civiele betonbouw uit. Dit
begon met het bouwen van
bedieningsgebouwen van
sluizen, bruggen en gemalen.
In 2002 is deze tak uitgegroeid tot een volwaardig
bouwbedrijf voor de woningen utiliteitsbouw. De groei
die de onderneming de afgelopen drie jaar doormaakte,
is voor een deel te danken
aan het opengaan van de
markt na de bouwfraudeaffaire. Maar die groei wordt
nu getemperd door de recessie, volgens Reimert. ‘De
infrastructuurmarkt is stabiel, maar de bouw is sterk
neergaand.’ Hij verwacht een
daling van het nettoresultaat
voor 2010.
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The Mbuyu Community
Groei:

177%

Omzet: ¤ 12 mln
Werknemers: 29
Ceo: Thomas Joosten
Opgericht: 1999
Plaats: Amsterdam
www.m4n.nl

‘Als het om
zulke grote
hoeveelheden gaat,
kan ik net
zo goed een
eigen in- en
verkoopbedrijf starten’
Berna Öztürk

D

e Nijmeegse Berna Öztürk
(31) is een rashandelaar.
Ook toen ze vijf jaar geleden
nog geen ondernemer was, maar
bedrijfsleider bij een vleesverwerkingsbedrijf. Ze was in China om
wegwerpmaterialen voor dat bedrijf
in te kopen. Latexhandschoenen
onder meer. Die bleken alleen per
container ingekocht te kunnen
worden, niet per palet. ‘Ik dacht, als
het om zulke grote hoeveelheden
gaat, kan ik net zo goed een eigen
in- en verkoopbedrijf starten’, lacht
Öztürk. ‘Dan kan ik ook aan andere
bedrijven beleveren. Mijn baas was
het met me eens en steunde me
ook.’ Zo gezegd zo gedaan. Op 6
juni 2006 schreef Öztürk Silk
Pack in bij de Kamer van
Koophandel. Een bedrijf
dat verpakkingen en
wegwerpartikelen, zoals
drinkbekers, handschoenen en schorten
levert. Aan kleine bedrijven, maar ook aan
multinationals als
AkzoNobel. De
omzet van Silk
Pack is in drie
jaar tijd met
115% gestegen.
Berna Öztürk
is oprichter van
Silk Pack, een
bedrijf dat wegwerpartikelen
importeert
uit China en
verkoopt aan
bedrijven in
Nederland.

M4N is een afﬁliate marketing netwerk, waarbij online-
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aanbieders van producten en
diensten (de adverteerders)
eigenaren van websites (de
afﬁliates) belonen voor het
vertonen van advertenties, en
voor het doorsturen van
klanten. Bij iedere verkoop
via een afﬁliate verdient niet
alleen de website-eigenaar,
maar ook M4N. In 2009
gaven adverteerders € 12 mln
uit bij M4N, maar
die bestedingen leverden
dezelfde adverteerders € 250
mln op. Door te investeren in
personeel en techniek, zoals
een iPhone-applicatie, is
M4N de afgelopen drie jaar
gegroeid met 177%. En het
bedrijf verwacht dat die groei
voorlopig nog niet voorbij is,
aangezien de Nederlandse
consument steeds meer
aankopen online doet. Een
lucratieve samenwerkingsovereenkomst met V&D, die
M4N afgelopen september
sloot, zou daar wel eens ﬂink
aan kunnen bijdragen.

S

Aircargo.nl besloten om de
groei van hun onderneming
even een halt toe te roepen.
Het was tijd voor consolidatie. Maar dat bleek onmogelijk voor de beide eigenaren ,
want nieuwe klanten bleven
zich aanmelden en bestaande klanten wilden meer
vervoeren. Deze luxepositie
heeft de expediteur voor een
te danken aan het feit dat
Aircargo een van de weinige
particuliere bloemenexpediteurs is. Alle andere partijen
zijn onderdeel van grote
concerns. ‘Wij zijn kleiner en
kunnen daardoor meer persoonlijke service bieden. We
zijn ﬂexibeler. Grote partijen
zijn als olietankers, die kunnen niet alles omgooien voor
een spoedklus’, zegt Van
Soest.

166%

36
Aircargo
Groei:

172%

Omzet: ¤ 3,2 mln
Werknemers: 8
Ceo: Carl Haspels,
André van Soest
Opgericht: 2006
Plaats: Schiphol
www.aircargo.nl

Vorig jaar hadden Carl Haspels en André van Soest van

157%

Omzet: ¤ 0,5 mln
Werknemers: 2
Ceo: Maarten Colijn
Opgericht: 1990
Plaats: Rotterdam
www.professionalcapital.nl

T

Groei:

158%

Omzet: ¤ 1,4 mln

Omzet: ¤ 7,7 mln

Werknemers: 3

Werknemers: 4

Ceo: Pieter Joziasse en

Ceo: Aqil Radjab

39
Groei:

Medisol

Payroll Company Holding

net, inmiddels ook in België
en Frankrijk. Tijdens de
economische crisis zagen ze
twee concurrenten ten onder
gaan. Medisol zelf verwacht
er zelf ongeschonden doorheen te komen. In 2010
wordt zelfs gerekend op een
omzetgroei van tussen de 20
en 30%.

Professional Capital

38

37
Groei:

neemt vaak het aantal werknemers dat via payrolling
wordt verloond, sterk toe.’
De recessie draagt alleen
maar aan de groei bij, zegt
hij. ‘De kredietcrisis heeft de
omzet doen versnellen.
Door toegenomen onzekerheid willen werkgevers bij
het aannemen van nieuw
personeel geen risico lopen
en daarom biedt payrolling
uitkomst.’

Edwin Roelse

Opgericht: 2005

Opgericht: 2001

Plaats: Emmen

Plaats: Middelburg

www.payrollcompany.nl

www.medisol.nl

Door zijn eigen ervaring met
het doen van loonadministratie bij een uitzendbureau, kwam Aqil Radjab op
het idee voor zijn Payroll
Company. In 2005 ging hij
van start ging met een vestiging in Emmen. Inmiddels
is het bedrijf, dat werknemers voor andere bedrijven
in dienst neemt en betaalt,
op vijf plaatsen in Nederland te vinden. Voor de
ambitieuze eigenaar stopt
het daar niet. ‘Ons businessmodel impliceert groei’, zegt
Radjab. ‘Als een bedrijf
eenmaal gecontracteerd is,

Het idee van Pieter Joziasse
en Edwin Roelse voor hun
bedrijf Medisol (afkorting
van Medical Internet Solutions) ontstond bij de ambulancedienst in Goes, waar
beiden in dienst waren. Ze
startten met een internetwinkel voor producten die een
relatie hebben met de medische hulpverlening. Dankzij
de opkomst van de Automatische Externe Deﬁbrillator
(AED) maakte het bedrijf een
grote vlucht en groeide het de
afgelopen drie jaar met 158%.
Belangrijkste pijler is nog
steeds de verkoop via inter-

Professional Capital is een
Europees trainings- en adviesbureau dat commerciële
professionals traint en begeleidt. Volgens managing
director Maarten Colijn is de
oorzaak van de groei van de
afgelopen drie jaar te vinden
in het onderscheidend vermogen van zijn onderneming. ‘We geven na de trainingen terugkoppeling over
de resultaten. Hierdoor
wordt inzichtelijk wat de
initiële investering bij Professional Capital voor de cliënt
oplevert’, legt eigenaar Maarten Colijn uit. Daarnaast is
groei bewerkstelligd door
partners te zoeken die onder
de franchisevlag van Professional Capital hun bedrijf
voeren. Last van de economische crisis heeft Professional
Capital volgens Colijn niet.
De onderneming is zelfs van
plan om binnenkort een
nieuwe werknemer aan te
nemen. ‘Zodat ik me kan
richten op verdere groei
van de onderneming’, aldus
Colijn.
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P5COM
Groei:

155%

Omzet: ¤ 3,1 mln
Werknemers: 11
Ceo: Paul Arakelian,
Peter Lamme
Opgericht: 2006

X Plaats: Blaricum
www.p5com.eu
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Fonq.nl
Groei:

156%

Omzet: ¤ 10,6 mln
Werknemers: 38
Ceo: Patrick Kerssemakers
Opgericht: 2005
Plaats: Utrecht
www.fonq.nl

Speciaalzaken mogen dan
verdwijnen uit de winkelstraten, ze zijn wel te vinden op
de website Fonq.nl. Het
bedrijf van Patrick Kerssemakers, beheert zo’n zeventig
webwinkels die ieder een
eigen specialisme hebben,
een apart internetadres en
medewerkers met veel productkennis. Het bedrijf levert
de goederen uit eigen voorraad. Van de 14.000 producten uit het assortiment heeft
het er 10.000 op de plank
liggen. Wanneer klanten de
producten toch even willen
vasthouden voordat ze het
kopen, kan dat in de showroom die Fonq.nl eerder dit
jaar opende aan de A2. Binnen twee jaar wil Kerssemakers vier showrooms hebben.
Wat groeiambities betreft:
die heeft Fonq.nl volop.
Kerssemakers verwacht
binnen een paar jaar op
tweehonderd webwinkels te
zitten. Voor het structureren
van die groei stelde hij afgelopen zomer een operationeel
directeur aan.

P5COM ondersteunt organisaties in het efﬁciënter en
effectiever inrichten van hun
bedrijfsprocessen en in het
verhogen van hun prestaties.
Het bedrijf heeft een eigen
aanpak en die lijkt te werken:
opdrachtgevers verdienen
een groot deel van hun investeringen al terug nog voordat
het project is afgelopen. Ook
P5COM zelf heeft door de
recessie de nodige operationele verbeteringen doorgevoerd. De grote groei die het
bedrijf de afgelopen drie jaar
doormaakte, lijkt dan ook de
beste reclame voor P5COM’s
manier van werken.

naar eigen zeggen onderscheiden van hun concurrenten. Dat heeft gezorgd voor
een groei van 154% procent
voor Sales Improvement
Group. De crisis heeft voor
een wat langzamere groei
gezorgd dan dat de drie
directeuren hadden gewild.
Maar het heeft ook een voordeel opgeleverd: mooie praatjes werken niet meer, het
gaat nu echt om de resultaten. Bovendien lijkt het ergste voorbij, want aan de
bovenkant van de markt
begint weer wat lucht te
komen. Reden voor de Sales
Improvement Group om nog
dit jaar de bezetting uit te
breiden met drie mensen.

Sales Improvement Group
Groei:

154%

Omzet: ¤ 0,6 mln
Werknemers: 3
Ceo: Paul Schmidt, Michel van
Hesse, Arie Meeuwissen
Opgericht: 2004
Plaats: Breda
www.salesimprovementgroup.
com

Paul Schmidt en Arie Meeuwissen begonnen in 2003
met het ontwikkelen van een
werkwijze voor het verbeteren van verkoopresultaten bij
organisaties. Ze bedachten
een gestructureerde aanpak
waarbij in vijf fasen wordt
gewerkt. Waarmee ze zich

T
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Ymor Groep
Groei:

147%

Omzet: ¤ 6,4 mln
Werknemers: 64
Ceo: Richard Budding
Opgericht: 2003
Plaats: Nieuwegein
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www.ymor.nl

Kiddoozz
Groei:

148%

Omzet: ¤ 4,6 mln
Werknemers: 70
Ceo: Jeannette Melief
Opgericht: 2006
Plaats: Rotterdam
www.kiddoozz.nl
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spelers in de branche en de
eenpitters zullen het vol
weten te houden.

Doelstelling van Kiddoozz is
om ieder jaar minimaal twee
nieuwe vestigingen te openen. Inmiddels heeft de
organisatie voor kinderopvang acht vestigingen in en
rondom Rotterdam. Van de
recessie heeft Kiddoozz tot
nu toe nog niet veel gemerkt,
maar daar zal volgend jaar
verandering in komen, verwacht het bedrijf. Kinderopvang zit aan de achterkant
van de economie. Het korten
op de toeslag voor de kinderopvang zal inslaan als een
bom. Dit jaar zal het nog wel
goed komen. In 2011 gaat de
branche het merken, maar
2012 wordt het erop of eronder. Alleen de zeer grote

Met de overname van ITdetacheerder Clientsoft in
2009 heeft Ymor zeer zeker
geen kat in de zak gekocht,
zegt Ymor-directeur Richard
Budding. ‘We zijn geslaagd
om direct zwarte cijfers neer
te zetten.’ De overname is
niet de enige oorzaak van de
groei van het IT-bedrijf uit
Nieuwegein, dat complexe
IT-systemen bewaakt. Wij
werken op een andere manier dan de meeste bedrijven,
vertelt Richard Budding.
Ymor werkt voor projecten
niet met uurtarieven, maar
werkt met een vast bedrag.
Hierdoor komen zijn klanten
nooit voor verrassingen te
staan. ‘We zijn buitengewoon
succesvol in het inschatten
van de hoeveelheid werk. En
we zijn een heel ﬂexibel
bedrijf.’ Toch heeft ook Ymor
gemerkt dat er een economische recessie is. ‘De gemiddelde orderwaarde is extreem
naar beneden gegaan, maar
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Fier Fryslân gaat niet voor de winst

‘We groeien omdat
de maatschappij
daar om vraagt’
De samenleving verandert. ‘Dit betekent dat wij ons
moeten aanpassen’, zeggen directeuren Anke van
Dijke en Linda Terpstra van Fier Fryslân. ‘We hebben
onze tentakels in de maatschappij, leggen culturele
sensitiviteit aan de dag. We kijken: wat zijn nieuwe
doelgroepen, waar zijn nog blinde vlekken in de
hulpverlening? En daar spelen we op in.’ Het gevolg?
Fier groeit.

Anke van Dijke en Linda Terpstra

Fier biedt hulp bij voorkomen, stoppen en gevolgen van geweld.

nodig. Voor ons nieuwe zorgconcept De Veilige Veste investeren

Denk aan slachtoffers, getuigen én plegers die te maken hebben

we bijvoorbeeld veel in onze relatie met politie en justitie. Samen

met geweld in een relatie, zoals kindermishandeling, jeugd-

hebben we ontzettend veel kennis en kunde in huis.’ Linda:

prostitutie of eergerelateerd geweld. ‘De kern en drijvende kracht

‘Momenteel zetten we sterk in op de verbinding met de profit-

achter onze groei zijn maatschappelijke vraagstukken’, zegt Linda

sector. De scheiding tussen profit en non-profit, vinden we

Terpstra. ‘Die staan bij ons centraal. Passen ze bij onze visie en

onzinnig. We moeten elkaar juist opzoeken, elkaar vinden en

missie, dan spelen we er op in. Om de winst gaat het ons niet;

versterken. Dat kan leiden tot grote successen.’

daar spreken we niet van in onze sector. We zetten geld om in
behandeling; meer mensen beter helpen, ontwikkelingen
inzetten, werkontwikkeling en onderzoek. Alles met het oog
op de beste zorg.’

Fier

‘Dat vraagt om ondernemerschap, creativiteit en heel veel

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het

doorzettingsvermogen’, vult Anke van Dijke aan. ‘Het gaat om

terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier biedt

discipline en onverschrokkenheid. De wil om middelmatigheid te

hulp bij:

doorbreken. We vragen van onze medewerkers ‘topsport’.

- Voorkomen van geweld

Daarnaast vragen we om lef. Het lef om kinderen, jongeren en

- Stoppen van Geweld

volwassenen écht centraal te stellen en niet het aanbod, eigen

- Gevolgen van Geweld

belangen of organisatiebelangen.’

Fier Fryslân bouwt aan een nieuw zorgconcept: De Veilige
Veste. Meiden die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld,

Duurzaamheid

loverboys, gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld
worden niet langer weggestopt in een anonieme opvang.

Terpstra: ‘Bij alles wat we doen, gaan we voor duurzaamheid in de
volle breedte. Er kloppen vrouwen en kinderen bij ons aan die al
drie keer eerder in een voorziening voor vrouwenopvang hebben
gezeten. Zoiets laat ons niet onverschillig. Wij willen hulp bieden
die in één keer goed is. Dat vereist kennisontwikkeling en innovatie.’
‘En samenwerking’, zegt Van Dijke. ‘Het opbouwen van externe
relaties is voor Fier een belangrijk speerpunt. Als we de zorg
effectiever en efficiënter willen maken, dan hebben we elkaar

Meer weten? www.fierfryslan.nl
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we hebben wel meer kleinere
opdrachten kunnen doen.’
De omzet groeit in 2010, met
zo’n 20 tot 25%, maar de
recessie moet niet al te lang
aanhouden, zegt Budding.
‘Anders voorzie ik in 2011 en
2012 wel een afvlakkende
omzet.

lijk geweld, loverboys, gedwongen prostitutie en
eergerelateerd geweld. Ook
gaat Fier Fryslan in Suriname
van start met hulpverlening
aan getraumatiseerde mannen die hun ouders zijn
verloren tijdens de binnenlandse oorlog tussen 1986 en
1992.

46
Koopjeskampioen
Groei:

142%

Omzet: 8,6 mln
Werknemers: 16
Ceo: Henk Pragt
Opgericht: 2004

Fier Fryslan
Groei:

Plaats: Hoogeveen
www.koopjeskampioen.nl

bovenop te zitten: al op de
eerste dag wordt met een
medewerker die zich ziek
meldt, afgesproken wat er
gedaan kan worden om het
herstel te bespoedigen. Bij
Verzuimreductie zelf schijnt
het verzuimcijfer zelfs onder
de halve procent te liggen.
Het bedrijf vaart er wel bij en
groeide in de afgelopen drie
jaar met 138%.

S

45

T

TalentExcellence maakt digitale beoordelingssystemen
die bedrijven ondersteunen
bij het voeren van beoordelingsgesprekken en het
verwerken van de resultaten
van die gesprekken. Het
bedrijf heeft slechts beperkt
last van de recessie gehad.
Want ook al zijn hr-budgetten ingekrompen, juist
tijdens een crisis zijn bedrijven op zoek naar manieren
om processen te kunnen
stroomlijnen. Het partnership dat TalentExcellence
heeft met organisatieadviesbureau Hay Group heeft
mede bijgedragen aan de
groei in de afgelopen drie
jaar. Inmiddels is het einde
van de recessie in zicht,
denkt Stephan Schwagermann, want zijn bedrijf
merkt dat de hr-budgetten
bij opdrachtgevers weer
vrijkomen. Daarom wil
TalentExcellence in het
nieuwe jaar uitbreiden met
drie tot vijf nieuwe medewerkers.

145%

Omzet: ¤ 11,8 mln
Werknemers: 98
Ceo: Linda Terpstra
Opgericht: 1978
Plaats: Leeuwarden
www.fierfryslan.nl

Fier Fryslan werd ruim dertig
jaar geleden opgericht als
een blijf-van-mijn-lijfhuis.
Inmiddels is de stichting een
landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De stichting
biedt hulp aan zowel slachtoffers als daders en omstanders van bijvoorbeeld huiselijk geweld, eerwraak of
loverboys. Door een hele
keten van zorgaanbod rond
dit thema op te bouwen, wist
Fier Fryslan de afgelopen
drie jaar met 145% te groeien. En Fier Fryslan is nog
lang niet klaar met het uitbouwen van het aanbod. In
2011 opent ‘Veilige Veste’,
een opvang voor vrouwen die
op de vlucht zijn voor huise-

Koopjeskampioen was in de
beginjaren een echte prijsvechter. Wit- en bruingoed
voor weinig geld, maar zonder enige service. In 2006
besloot Henk Pragt dat het
anders moest. Bezoekers van
de site kunnen er bijvoorbeeld een televisie, maar ook
een van de medewerkers
bellen voor advies. Als ze
willen, kunnen ze hun gekochte goederen afhalen in
een van de vier afhaallocaties.
Deze aanpak blijkt te werken,
want vorig jaar was Koopjeskampioen een van de winnaars van een FD Gazelle
Award. Toen stond het bedrijf nog op 93. Dit jaar is het
met stip gestegen naar 46.

47
TalentExcellence
Groei:

138,2%

Omzet: ¤ 0,3 mln
Werknemers: 4
Ceo: Stephan Schwagermann
Opgericht: 2007
Plaats: Utrecht
www.talentexcellence.com

49
VDS Staal- en
Machinebouw
Groei:

137,5%

Omzet: ¤ 23 mln
Werknemers: 27
Ceo: Marcel van Hee
Opgericht: 1981
Plaats: Middelburg

48

www.vdsstaalbouw.nl

Verzuimreductie
Groei:

137,6%

Omzet: ¤ 4,5 mln
Werknemers: 37
Ceo: Marcel Wenting
Opgericht: 2004
Plaats: Hengelo
www.verzuimreductie.nl

Minder verzuim, lagere
verzuimkosten: welke werkgever wil dat niet? Marcel
Wenting viel op hoe hoog
het ziekteverzuim was na
een voetbalwedstrijd van het
Nederlands elftal. Hij zag
daarin een kans. Met Verzuimreductie ondersteunt
hij werkgevers bij het terugdringen van verzuim door er

Voor een onderneming als
VDS Staal- en Machinebouw,
die zich richt op de bouw van
gespecialiseerde schepen,
grote brugdelen, palen voor
windmolens en speciale
machines, is bereikbaarheid
essentieel. Door te investeren
in een eigen laad- en loskade
kan VDS grotere schepen
tegelijkertijd ontvangen.
Daarin onderscheidt het
bedrijf zich van zijn concurrenten. Ook op andere gebieden loopt VDS voorop. Er
wordt veel gedaan aan duurzaamheid. Zo lopen er projecten voor inzet van zonneenergie, houtkachels op
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afvalhoutpallets voor de
conserveerafdeling en wordt
er op termijn gekeken naar
de toepassing van led-verlichting. Ondanks dat alles heeft
ook VDS last van de recessie.
De groei van de afgelopen
drie jaar met 138% is dit jaar
tot stilstand gekomen.

51
Mobile Communications
in Home Care (MCH+)
Groei:

133,7%

Omzet: ¤ 1,6 mln
Werknemers: 13
Ceo: Hereward Burgers
Opgericht: 2002
Plaats: Leiden
www.mchplus.nl

T
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Huybregts Relou Groep
Groei:

133,9%

Omzet: ¤ 51,7 mln
Werknemers: 125
Ceo: Hans Geertman
Opgericht: 2002
Plaats: Son
www.huybregts-relou.nl

Een reorganisatie, een nieuwe strategie en een nieuwe
leiding hebben ervoor gezorgd dat Huybregts Relou
Groep uit Son, actief in de
woning- en utiliteitsbouw, de
afgelopen drie jaar met 134%
groeide. De nieuwe directeur
Hans Geertman had bij een
vorige werkgever ervaring
opgedaan met het maken van
strategische keuzes. Actiever
worden op het gebied van
aanbestedingen was een van
die keuzes. De nieuwe koers
heeft het bouwbedrijf tot nu
toe aardig door de crisis heen
geloodst. ‘Het teruglopen van
de vraag in de woningbouw
hebben we kunnen opvangen
door een uitbreiding van
onze activiteiten in andere
sectoren’, aldus Geertman.

Mobile Communications in
Home Care is gespecialiseerd
in webbased software voor
planning- en tijdregistratie,
waarmee bedrijven en instellingen hun operationele
proces efﬁciënter kunnen
inrichten. Het bedrijf richt
zich vooral op de gezondheidszorg, een markt waarin
tijd steeds meer geld kost.
Terwijl er ﬂink bezuinigd
wordt op de thuiszorg, wordt
effciënter werken steeds
belangrijker. Het bedrijf van
Hereward Burgers is in de
afgelopen drie jaar met 134%
gegroeid. Maar ook buiten de
zorg sluit Mobile Communications in Home Care grote
contracten. Zo haalde het
Leidense bedrijf eerder dit
jaar nog energiemaatschappij Oxxio als klant binnen.

was een relatief nieuw begrip
toen Arjen van Hijum startte
met Store Support. In plaats
van zich te richten op een
enkele branche, koos hij
ervoor om de doelgroep te
verbreden. Banken, overheidsinstellingen, winkelketens en zorginstellingen
maken inmiddels gebruik
van de mystery shoppers van
Store Support. ‘Dat is een
goede strategie geweest,
vooral nu het economisch
minder gaat in bepaalde
branches’, zegt Van Hijum.
Hij ziet dat klanten die in
2009 wegbleven inmiddels
weer aan het terugkomen
zijn. ‘Dat is een goed teken,
want het betekent dat wij ons
werk goed deden, maar dat
ze vorig jaar gewoon geen
budget hadden.’ Voor zijn
onderneming betekent het
weer een forse groei in 2010.
‘Ik schat dat we uitkomen op
een omzet van minimaal
€ 1,1 mln.’

sparing voor bedrijven en
daar is juist nu vraag naar’,
licht medeoprichter Dirk-Jan
Dokman de groei toe. Het
nettoresultaat zal dit jaar wel
wat afnemen, maar dat komt
door de ﬂinke investeringen
die de Selfservice Company
van plan is te gaan doen. ‘We
maken nu bewust veel kosten
op innovatiegebied en uitbreiding van de markt over
de wereld, zodat we daar in
de toekomst de vruchten van
kunnen plukken.’

S

54
Global Collect Services
Groei:

53

Omzet: ¤ 126,2 mln

Elitech Group
(Selfservice Company)

Ceo: Jan Manten

Groei:

130%

Werknemers: 205

132,3%

Omzet: ¤ 3,1 mln

Opgericht: 2000
Plaats: Hoofddorp
www.globalcollect.com

Werknemers: 45
Ceo: Jaap van Gent

52

Opgericht: 2004

Store Support
Groei:

Plaats: Rotterdam

132,4%

www.selfservicecompany.com

Omzet: ¤ 0,8 mln
Werknemers: 9
Ceo: Arjen van Hijum
Opgericht: 2004
Plaats: Groningen
www.storesupport.nl

Mystery shopping, waarbij
mensen worden ingehuurd
om een aankoop in een winkel of andere dienstverlener
te doen en hun bevindingen
nauwgezet te beschrijven,

Vorig jaar eindigde de Selfservice Company op de veertiende plaats in de FD Gazellen top 100. Ondanks de
recessie groeit de onderneming, die voor bedrijven
vituele medewerkers ontwikkeld, nog volop. Dat komt
onder andere doordat er
weinig concurrentie is. ‘Bovendien betekent een virtuele
medewerker een kostenbe-

De markt van het online
betalingsverkeer is nog altijd
groeiende. Dit is erg gunstig
voor het bedrijf Global Collect Services. ‘Met de verdere
digitalisering van de wereldeconomie en van de maatschappij neemt de omvang
van het aantal online transacties alleen maar toe’, verklaart cfo Paul van Mierlo.
Global Collect Services werkt
voor grote organisaties die
wereldwijd opereren. Voor
deze bedrijven neemt Global
Collect Services het betalingsverkeer over. Voor alle
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wereldwijde activiteiten en
transacties vormen zij één
contractpartij. De gemiddelde online transactie bedraagt zo’n € 40 à € 50, kleine
uitgaven dus waarop de
consument ondanks de
recessie niet bezuinigt. Van
Mierlo verwacht dan ook dat
de groei onverminderd door
zal gaan en schat dit en volgend jaar uit te kunnen breiden met in totaal zo’n 120
nieuwe werknemers. De
omzet voor 2010 wordt geschat op € 180 mln, mede
door uitbreiding van activiteiten naar Azië.

ook ‘nee’ zeggen tegen een
klant.’ Volgens Koopman is
de groei te danken aan de
werkwijze van zijn bedrijf. ‘Ik
denk dat we een goede mix
hebben van kwaliteit en
prijs.’ Van de economische
recessie heeft transportbedrijf AKtrans geen last gehad.
‘We liften natuurlijk mee op
het toenemende aantal internetaankopen. Dat aantal is
de afgelopen jaren tegen de
stroom in gegroeid.’

56
Unitron Holding
Groei:

55

Werknemers: 51

AKtrans
Groei:

128%

Omzet: 22,4 mln
Ceo: Guust van Liere

129%

Opgericht: 1988

Omzet: ¤ 0,6 mln

Plaats: IJzendijke

Werknemers: 15

www.unitron.nl

Ceo: Alex Koopman
Opgericht: 2006
Plaats: De Wijk
www.aktransdewijk.nl

Al vanaf het moment dat Alex
Koopman zijn rijbewijs heeft,
is hij actief in het transport.
In 2006 startte hij zijn eigen
transportbedrijf AKtrans, dat
de afgelopen drie jaar met
129% groeide. Toch wil hij
niet te hard groeien, zegt
Koopman. ‘Ik wil geen gekke
sprongen maken, maar groeien en toch stabiliteit garanderen. Soms betekent dat

Foto: Jacqueline Dubbink
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gazellen

Unitron, ontwikkelaar en
producent van medische
apparatuur en speciﬁeke
industriële producten heeft
in de afgelopen drie jaar een
groei van 128% doorgemaakt.
Toch heeft het bedrijf geen
groeidoelstellingen, zegt ceo
Guust van Liere. ‘Onze strategie heeft een rendementsen continuïteitsdoelstelling,
groei is daar een afgeleide
van. Juist door op rendement
en continuïteit te sturen is
het beter mogelijk om een
duurzaam resultaat te realiseren.’ Een belangrijke bijdrage aan de groei is geleverd
door een toename in vraag
naar besturingssystemen
voor windturbines voor de
Chinese markt. De basis van
de continuïteit schrijft Van
Liere toe aan een aantal
innovatieve medische producten die Unitron in de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

In beweging

Klantenbinding is
de sleutel
‘Wij geven
creatief
advies,
maar brengen daarna
ook het
advies
tot leven’
Louk de Sévaux

D

esign is de activator voor
strategie, vindt Louk de
Sévaux (47), manager van
Day Creative Business Partners.
Samen met drie partners richtte hij
eind 2006 dit creatieve strategieadviesbureau op. De Sévaux heeft een
innovatief concept in handen. ‘Wij
geven creatief advies, maar brengen
het advies daarna ook tot leven.’
Inmiddels heeft Day vele projecten
gedaan voor bedrijven als Ziggo en
Bugaboo. Voor Bugaboo heeft Day
een ‘retail display’ bedacht en ontwikkeld, zodat alle dealers de kinderwagen op dezelfde manier presenteren. Het bedrijf zag de laatste
drie jaar de omzet groeien met 119%
naar €1,7 mln in 2009. Maar ondanks de groei heeft ook Day de
crisis gevoeld. ‘Nike heeft ons een
halfjaar laten wachten, omdat er
intern geen budget meer was.’ Day
blijft daarom op alle fronten actief
om klanten te binden en niet
afhankelijk te zijn van
één. ‘We houden de
groei dit jaar vast,
ook al trekt de
markt hier nog
niet echt aan.
Onze vestiging
in Dubai
groeit daarentegen
hard.’

Louk de Sévaux
is medeoprichter van Day
Creative Business Partners,
dat creatieve
strategieadviezen aan bedrijven geeft.
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57
Dutchband
Groei:

126,5%

Omzet: ¤ 2,4 mln
Werknemers: 17
Ceo: Ties en Taco Carlier
Opgericht: 2001
Plaats: Amsterdam
www.dutchband.com

Vorig jaar stonden de broers
Taco en Ties op 89 in de
Gazellen top 100 met hun
ﬁetsenbedrijf VanMoof. Met
hun onderneming Dutchband, fabrikant van polsbandjes voor evenementen,
doen ze het dit jaar nog beter.
De afgelopen drie jaar groeide de onderneming met
126%, dankzij innovatie en
productontwikkeling. Met
hun eigen interne productontwikkelingsafdeling bedachten ze de Sealstation.
Dat is een machine dat semiautomatisch bandjes rond de
polsen van evenementenbezoekers bevestigd. Ook ontwikkelden ze een consumptiemunt op rol, die daardoor
sneller kan worden verkocht.
Ze bereiden zich voor op nog
meer groei, want eerder dit
jaar verhuisde Dutchband
naar een groter kantoor
aan de Mauritskade in
Amsterdam.

geen grote gevolgen zou
hebben voor het bedrijf. Toen
eindigde de grootste aanbieder van online dataverrijkingsdiensten in Nederland
op 72 in de FD Gazellen top
100, dit jaar eindigt de onderneming op plaats 58. Webservices heeft inderdaad maar
weinig gemerkt van de kredietcrisis. Het gemiddelde
aantal klanten is afgenomen,
maar de webshopactiviteiten
namen juist weer toe. En de
branche lijkt nu goed aan te
trekken. Webservices.nl ziet
nog volop groeimogelijkheden en kansen om nieuwe
wegen in te slaan. De groei
voor 2010 wordt geschat op
20 tot 40%.
S

Groei:
Werknemers: 84
BCeo: Henk Lemmerling
Opgericht: 1962
Plaats: Cadier en Keer
www.taxinelissen.nl

59
Click Value
Groei:

125%

Omzet: ¤ 1 mln
Werknemers: 10
Ceo: Daniël Markus
Plaats: Amsterdam
www.clickvalue.nl

126%

Omzet: ¤ 1,3 mln
Werknemers: 6
Ceo: Jeroen Wolfs
Opgericht: 2005
Plaats: Haarlem
www.webservices.nl

Vorig jaar stelde algemeen
directeur Jeroen Wolfs van
Webservices.nl dat de crisis

124%

Omzet: ¤ 3,1 mln

Webservices.nl
Groei:

60
Taxi Nelissen

Opgericht: 2003

58

Markus: ‘We hebben een mix
van jonge medewerkers die
met het toetsenbord op
schoot geboren zijn en oudere medewerkers die veel
ervaring hebben opgedaan
bij grote bedrijven.’ De recessie heeft voor wat beweging
in de markt gezorgd. ‘Bij
klanten in de ﬁnanciële
sector ging de geldkraan
dicht. Maar we zien dat bij
veel andere opdrachtgevers
de budgetten juist naar hun
website gaan, omdat ze daar
een hoge return on investment per euro krijgen.’ Dat
heeft ervoor gezorgd dat ook
in 2010 de omzet van Click
Value weer is gegroeid.

Ondanks het feit dat er veel
concurrenten zijn in de branche, wist Click Value — door
te focussen op een gezonde
organisatie — in de afgelopen drie jaar ﬂink te groeien.
Het bedrijf is gespecialiseerd
in het optimaliseren van
conversie en usability door
analyse, advies en online
experimenten. Ceo Daniël

Een uitbreiding van de regiotaxi dankzij een overeenkomst met vervoersbedrijf
Veolia heeft ervoor gezorgd
dat Taxi Nelissen de afgelopen drie jaar fors is gegroeid.
Het Limburgse taxibedrijfheeft inmiddels zeven luxe
wagens en 22 achtpersoonsbusjes rijden in de omgeving
van Cadier en Keer, niet ver
van Maastricht. Eind 2009
sloten zorgverzekeraars
Univé, VGZ, IZA en Trias een
driejarig contract met Taxi
Nelissen. Van de kredietcrisis
heeft het bedrijf dan ook
relatief weinig gemerkt. De
omzetgroei blijft dit jaar wel
iets achter; die wordt door
directeur Henk Lemmerling
geschat op zo’n 4 %.

61
Taxperience
Groei:

123%

Omzet: ¤ 2,1 mln
Werknemers: 9
Ceo: Ramon van Aarle
Opgericht: 2005
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
www.taxperience.nl

Belastingadvieskantoor
Taxperience begon vijf jaar
geleden met een kantoor in
’s-Hertogenbosch als kleine
concurrent voor de ‘big four’.
De strategie die ze toen bedachten — goed advies tegen
een concurrerende prijs —
hanteren ze nog steeds. En
het werkt. Het kantoor groeide de afgelopen drie jaar met
123% en eerder dit jaar opende het een tweede vestiging
in Amsterdam. Van het verslechterde economische
klimaat in de afgelopen jaren
heeft Taxperience weinig
gemerkt. ‘Behalve dan het
betalingsmoraal, die is wel
iets verslechterd’, aldus ceo
Ramon van Aarle.

62
Unibouw
Groei:

122%

Omzet: ¤ 13,1 mln
Werknemers: 12
Ceo: Jeroen Verbakel
Opgericht: 2005
Plaats: Gemert
www.unibouwgemert.nl

De werkwijze van Unibouw,
namelijk het ontwikkelen en
realiseren van bedrijfspanden op basis van turnkey
systeembouw, is volgens
directeur Jeroen Verbakel de
reden voor de groei van zijn
bedrijf. ‘Daardoor kunnen
wij onderscheidend zijn in
deze markt. Verder passen we
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Imanol Alberdi Uria, Logistiek Directeur Distributiecentra (DC):

$AGELIJKS  KLAPKRATTEN
VIA AUTOMATISCHE ORDERPICKING´
In juni 2010 nam de Spaanse supermarktketen Eroski
als eerste keten in Spanje een automatische orderpickinstallatie van dit type voor verswaren in gebruik. Deze
stap is een onderdeel van de logistieke omwenteling die
het concern heeft ingezet. Die begon twaalf jaar geleden
met de standaardisatie van verswaren in de meermalige
verpakkingen van Euro Pool System. Inmiddels gebruikt
Eroski maar liefst 50 miljoen klapkratten per jaar. Imanol
Alberdi Uria, Logistiek Directeur Distributiecentra (DC):
“Vervolgens hebben wij de versstromen gecentraliseerd via
Madrid. Voorheen leverden namelijk honderden leveranciers

aan tien regionale DC’s, terwijl 80% van die logistieke
stromen Madrid passeerden.” Als sluitstuk volgde installatie
van de automatische orderpicker in het consolidatiecentrum
in Madrid. Imanol: “Euro Pool System had al veel ervaring
met automatische orderpicking en wilde haar service uitbreiden. Daarom zijn we tot een nauwe samenwerking
gekomen en huren wij de automatische orderpicker van
Euro Pool System.” Wat heeft deze logistieke efﬁciëntieslag
Eroski gebracht? 30% minder transportkilometers, snellere
doorloop van producten, 15% besparing op arbeidskosten,
minder fouten én betere productkwaliteit.

www.eroski.es / www.europoolsystem.nl

Euro Pool System, experience the beneﬁts

fd gazellen 100
een actief marketing- en
acquisitiebeleid toe en zorgt
onze organisatie ervoor dat
alle klanten tevreden zijn. Dit
is namelijk de beste reclame.’
Tot vorig jaar merkte Unibouw maar weinig van de
economische recessie. Nu
begint ook het Gemertse
bedrijf het te voelen. ‘Bedrijven investeren minder, dus
projecten worden uitgesteld’,
licht Verbakel toe. ‘Deels
kunnen we hierop inspringen door bedrijven ﬁnancieringsmogelijkheden te bieden, maar er zijn ook klanten
die op dit moment niet durven te investeren doordat
hun omzet ook terugloopt.’
Maar Verbakel ziet licht aan
het einde van de tunnel. ‘We
verwachten dat het volgend
jaar weer aantrekt.’

ook vestigingen in Dubai en
New York. De groei van de
afgelopen drie jaar verklaart
managing partner Louk de
Sévaux door de uitbreiding
van activiteiten in Dubai en
uitbreiding van naamsbekendheid en netwerk. Als
kleine, ﬂexibele partij heeft
Day tot nu toe minder hinder
ondervonden van de recessie
dan zijn grote concurrenten.
‘Wel is er een terugloop in
spontane acties en is de
besluitvorming bij klanten
trager’, stelt De Sévaux. Toch
ziet hij ook nu voldoende
groeimogelijkheden. De
meerjarenbegroting van Day
voor de komende vijf jaar zet
in op omzetverdubbeling.

zijn ze teruggetreden uit het
bedrijf en hebben ze de
dagelijkse leiding overgedragen aan algemeen directeur
Hermen van Dalen.

Groei:

Plaats: Nijmegen
www.silkpack.nl/

T
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Xelvin Noord
Groei:

115%

Omzet: ¤ 4,4 mln

Plaats: Groningen
www.xelvin.nl

Omzet: ¤ 5,4 mln
Werknemers: 27
Ceo: Hermen van Dalen
Opgericht: 2000
Plaats: Amsterdam
www.nxs.nl

T
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Day Creative Business
Partners
Groei:

119%

Omzet: ¤ 1,8 mln
Werknemers: 9
Ceo: Louk de Sévaux, Dennis
de Rond, Gesina Roters
Opgericht: 2007
Plaats: Amsterdam
www.day.nu

Day Creative Business Partners geef creatieve adviezen
op het gebied van bedrijf- en
merkstrategieën. Het bedrijf
beperkt zich niet tot de Nederlandse markt, maar heeft

Nxs Internet werd tien jaar
geleden opgericht door twee
vwo-scholieren die als hobby
websites wilden ontwikkelen.
Al snel verschoof het aanbod
naar het beheren van websites en sindsdien is Nxs niet
gestopt met groeien. Concurrentie was er in de begintijd
nauwelijks, maar inmiddels
wel. Toch hebben ze daar bij
Nxs niet al te veel last van,
veel concurrenten zijn nog in
de opstartfase en lopen jaren
van ervaring achter op Nxs.
Voor de twee voormalige
vwo-scholieren, Siemon van
den Berg en Raymond Kasiman is met het succes van
Nxs hun droom verwezenlijkt. Ruim een jaar geleden

114,7%

Omzet: ¤ 0,3 mln

Opgericht: 2006

Opgericht: 2006

116%

Groei:

Ceo: Berna Öztürk

Ceo: Ruud Pesch

Nxs Internet

Silk Pack

Werknemers: 1

Werknemers: 70

64

66

Flexibiliteit is een van de
paradepaardjes van Xelvin
Noord, zegt ceo Ruud Pesch.
Daarmee komt het groeiend
de economische crisis door.
‘We zijn goed met de markt
bezig en niet met onszelf.’
De detacheerder van technisch personeel heeft ervoor
gekozen om niet te voorzichtig te zijn. ‘We hebben een
overdachtrisico genomen. Je
ziet in het huidige economische klimaat dat veel bedrijven een stapje terug doen,
wij hebben juist personeel
binnengehaald.’ De markt is
ondertussen weer behoorlijk
aan het aantrekken, merkt
Pesch. ‘We hebben de laatste
maanden een forse volumegroei gehad. Eind van het
jaar verwachten we dat die
groei op 50% uitkomt.’ Wat
betreft omzet schat Pesch
voor 2010 uit te komen op
€ 5 mln.

Berna Öztürk wachtte tot
6 juni 2006 met het oprichten
van haar bedrijf Silk Pack,
ook al was ze al ruim daarvoor bezig met de voorbereiding. Drie keer haar geluksnummer 6 in de datum van
de oprichting, dat kon alleen
succes betekenen. Silk Pack,
dat verpakkingsmaterialen
en hulpmiddelen voor bijvoorbeeld de verf- en vleesindustrie in- en verkoopt, is de
afgelopen drie jaar met 115%
gegroeid. Dat heeft niet
alleen met geluk te maken,
maar ook met de werkwijze
van onderneemster Öztürk.
‘Ik heb zelf in de vleesindustrie gewerkt als bedrijfsleidster en ik behandel mijn
klanten zoals ik toen zelf ook
behandeld wilde worden. Het
draait niet alleen om verkoop, maar ook om eerlijkheid, dienstverlening, vragen
hoe het ermee is.’ Ze denkt
met haar klanten mee en die
waarderen dat. ‘Een klant
vraagt niet alleen om een
product, maar heeft ook wat
aandacht nodig.’
S
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Redkiwi
Groei:

114%

Omzet: ¤ 1,1 mln
Werknemers: 20
Ceo: Victor Straatman,
Jasper Verbunt
Opgericht: 2004
Plaats: Rotterdam
www.redkiwi.nl

van Heatmaster. Het bedrijf
uit Hendrik-Ido-Ambacht
ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt warmtetechnische systemen en
installaties voor de industrie
en de scheepvaart. China is
een van de nieuwe afzetmarkten waar Heatmaster voet aan
de grond heeft gekregen.
Daar heeft Heatmaster kunnen proﬁteren van de economische groei. Maar in het
Westen is de rek er inmiddels
wel een beetje uit. De economische recessie zorgt ervoor
dat de omzet en het nettoresultaat over 2010 met zo’n
15% zal dalen.

Al voor de derde keer op rij
staat internetbureau Redkiwi
in de FD Gazellen top 100. En
nog steeds groeit de onderneming door. Misschien niet zo
snel als ceo Victor Straatman
zou willen. Een groot deel
van de groei is te danken aan
W
het contentmanagementsysteem waar Redkiwi enkele
jaren geleden op heeft ingezet: Typo3, een systeem
waarmee websites heel gemakkelijk door klanten
onderhouden en beheerd
kunnen worden. ‘In de afgelopen jaren is het uitgegroeid
tot een van de populairste
beheersysteem’, zei Straatman eerder dit jaar in een
P.P. Personeelsdiensten
interview. ‘Een derde van
111,6%
onze omzet komt van klanten Groei:
Omzet: ¤ 2,2 mln
die speciﬁek op zoek zijn
Werknemers: 6
naar een Typo3-website.’
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Ceo: Peter Paul Geraeds
Opgericht: 2004

68

Plaats: Nijmegen

Heatmaster
Groei:

www.pponline.nl

112,4%

Omzet: ¤ 9 mln
Werknemers: 12
Ceo: Gert van den Hof
Opgericht: 1995
Plaats: Hendrik-Ido-Ambacht
www.heatmaster.nl

Voortdurende vernieuwingen, het goed onderhouden
van de contacten met opdrachtgevers en het vinden
van nieuwe afzetmarkten
hebben gezorgd voor de groei

Groei op zich is niet het doel
van P.P. Personeelsdiensten,
zegt eigenaar Peter Paul
Geraeds. ‘Het doel is het
leveren van kwaliteit.’ Blijkbaar gaat dit zijn bedrijf goed
af, want P.P. Personeelsdiensten, dat doet aan werving en
selectie, uitzending, detachering, payrolling en assessments, groeide de afgelopen
drie jaar met 112%. Door
continu te blijven kijken waar

de interessante markten
liggen, heeft het bedrijf nauwelijks iets gemerkt van de
recessie. Het afgelopen jaar is
met succes ingezet op de
energiemarkt en farmaceutische bedrijven en inmiddels
is P.P. Personeelsdiensten
preferred supplier van farmaciereus MSD. Het aantal uren
dat P.P. Personeelsdiensten
bij opdrachtgevers in rekening kan brengen, is ook dit
jaar weer toegenomen. Geraeds verwacht dan ook een
stijging in de omzet voor
2010 van zo’n 25%.

70
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Applicationnet
Groei:

teringen wat uitstellen.’ Ook
de huidige ﬁnancier ging
meer eisen stellen. Maar dat
moet geen problemen opleveren, want De Vries verwacht dat Applicationnet
volgend jaar alle schulden
kan aﬂossen.

111%

Beins Travel Group

110%

Omzet: ¤ 7,3 mln

Groei:

Werknemers: 35

Omzet: ¤ 149 mln

Ceo: Maarten de Vries

Werknemers: 46

Opgericht: 2002

Ceo: Raymond Vrijenhoek

Plaats: Groningen

Opgericht: 1971

www.applicationnet.nl

Plaats: Oosterhout
www.beins.nl

Als dochteronderneming
van KPN kan het Groningse
Applicationnet meeliften op
de goede naam van het
moederbedrijf. Ook levert de
relatie met KPN de nodige
leads op. Die twee factoren
hebben volgens directeur
Maarten de Vries een belangrijke bijdrage geleverd
aan de groei van zijn onderneming, die online applicaties en werkplekken aanbiedt. Van de kredietcrisis
heeft het bedrijf eerder
voordeel dan nadeel, stelde
De Vries vorig jaar, toen
Applicationnet op 23 stond
in de FD Gazellen top 100.
Dit jaar stelt hij opnieuw dat
het bedrijf weinig hinder
heeft ondervonden van de
recessie. ‘We hebben wel
gemerkt dat bedrijven inves-

Beins Travel Group, vooral
bekend van CheapTickets.nl,
wil in de ‘champions league’
van de reiswereld spelen, zegt
directeur Raymond Vrijenhoek. In 1971 begon Beins
als gewoon reisbureau, maar
door op tijd in te spelen op de
vraag naar het online boeken
van vakanties doet het reisbureau ook nu nog volop mee.
Ondanks de recessie maakte
Beins Travel Group, die vorig
jaar een Gazelle Award won,
een sterke groei door. Kosten
werden bespaard door in te
zetten op slimme IT. Volgens
Vrijenhoek is het einde van
de recessie voor zijn branche
in zicht en is dit een goed moment om uit te breiden in
andere landen. Nieuw personeel is daarvoor al aangenomen.
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wijckerinfra.nl

wijckergroen.nl

wijckertuin.nl
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BMK Travelgroup
Groei:

105%

Omzet: ¤ 15 mln
Werknemers: 15
Ceo: Koen Everink
Opgericht: 2004
Plaats: Utrecht
www.elizawashere.nl

In de begintijd van reisaanbieder Eliza was here ging
directeur Koen Everink zelf
nog op pad om originele,
kleinschalige vakantiebestemmingen te zoeken. Nu
heeft hij daar zijn personeel
voor. Zij zoeken en verkopen
vakanties naar bestemmingen die door de massa nog
niet ontdekt zijn. ‘Waar
iedereen rechtsaf slaat, gaat
Eliza linksaf’, is het motto
van Eliza was here. De groei
in Nederland ging zo hard
dat Everink zijn blik op het
buitenland liet vallen. Eerder
dit jaar ging Eliza daarom
ook in België van start. Everink koos niet voor de gemakkelijkste weg van het doorlinken van zijn bestaande
website, maar maakte een
Belgische site waar ‘aanbiedingen’ ‘promoties’ heten.
Hij opende een vestiging in
Deurne, niet ver van Antwerpen.

gelijkstaat aan het overtreffen van de verwachtingen.
Het bedrijf, dat zich richt zich
op interim- en projectmanagement en detachering op
het gebied van ﬁnance en
control, stond vorig jaar op
71 in de FD Gazellen top 100.
Het leveren van goede prestaties en het creëren van een
goede relatie met de opdrachtgevers heeft ervoor
gezorgd dat F&M Solutions
ook in 2009 is doorgegroeid.
De prijzen kwamen wel
enigszins onder druk te
staan, door opkomende
concurrentie van zzp’ers die
zich tegen lagere kosten
verhuurden. Maar dat zal
verder groei niet in de weg zitten, want F&M Solutions
verwacht ook dit jaar een
omzetgroei van 10 tot 20%.
S

Groei:
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Talent & Result
Groei:

103,2%

Plaats: Utrecht
www.talentenresult.nl

Werknemers: 6
Ceo: Robin van Veenhuisen,
Franklin Boot
Opgericht: 2005
Plaats: Amsterdam Zuidoost
www.f-msolutions.nl

Bij F&M Solutions hanteren
ze het motto dat kwaliteit

Wijcker Infra

Omzet: ¤ 15,2 mln

Groei:

76
Groei:

102%

99%

Werknemers: 45

Omzet: ¤ 4,7 mln

Ceo: André Reigersman

Werknemers: 9

Opgericht: 2001

Ceo: Jaap van Driel,

Plaats: Almelo

www.wijckerinfra.nl

Opgericht: 2007

Omzet: ¤ 1 mln

Rood Wit Blauw Holding

Plaats: Beverwijk

Ceo: Joost Spijker

103,3%

75

S

www.rwbwaterservices.nl

Opgericht: 2006

Werknemers: 8

F&M Solutions

ﬁnancieel gebied.’ In 2010 zal
er wel voorlopig een einde
komen aan de groei, verwachten ze. ‘We zijn afhankelijk van de bouwsector. We
zijn de sluitpost en verwachten de grote pijn dus nog.’

Jim Raaijmakers

Omzet: ¤ 0,7 mln
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beleven, maar ook voor klanten die behoefte hebben aan
personele krimp. Die breedte
van onze portfolio heeft ons
door de crisis geholpen.’
Voor de groei in de afgelopen
drie jaar heeft Spijker een
aantal verklaringen. ‘We
hebben een divers team met
een aantal 60-plussers, die
naar de klanten toe zorgen
voor vertrouwen en stabiliteit, en we hebben net afgestudeerden die actuele ICTideeën hebben geïntroduceerd. Er is veel onderling
vertrouwen, waardoor je je
beter op de klanten kunt
richten.’

Bij de start van zijn adviesorganisatie voor loopbaan- en
talentontwikkeling Talent &
Result hield Joost Spijker al
rekening met conjunctuurverschillen. ‘We hebben ons
aanbod ontwikkeld voor
bedrijven die goede tijden

Na een reorganisatie bij hun
werkgever besloten Jaap van
Driel en Jim Raaijmakers in
2006 zelf een aannemersbedrijf te beginnen, Wijcker
Infra. Niet zonder succes,
want de afgelopen drie jaar
groeide de Beverwijkse onderneming met 102%. Hard
werken en een goede klantenkring opbouwen, is volgens de directeuren het
geheim van hun succes. Ook
doen ze er veel aan om hun
medewerkers tevreden te
houden. ‘We besteden veel
aandacht aan de zachte kant.
Kratje bier op vrijdag, kofﬁe
staat ‘s morgens klaar en we
zijn er voor ons personeel.
Ook als er mensen problemen hebben, bijvoorbeeld op

RWB is een van Nederlands
grootste bedrijven die gespecialiseerd is in apparatuur
voor waterbehandeling. In
2006 won het Almelose bedrijf al een FD Gazellen
Award en de groei zet zich
onverminderd voort. Niet
vreemd, want gezuiverd
water is altijd nodig. Maar
met grote nationale en internationale klanten als Akzo,
Campina, Coberco, CocaCola en Corus heeft ook RWB
wel wat van de recessie gemerkt, want het duurt langer
voordat opdrachten groen
licht krijgen. Toch kan het
bedrijf zich verzekerd zien
van een mooie toekomst:
water wordt steeds schaarser
en er zal steeds meer apparatuur nodig zijn om uit een
relatief slechte bron toch
goed drinkwater te krijgen.
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(ADVERTENTIE)

Gedrag op de werkvloer
maakt het verschil.
In Nederland zijn ruim een miljoen mensen werkzaam op
de werkvloer, veelal bij arbeidsintensieve bedrijven. Denk
hierbij aan logistiek, productie, facilitaire dienstverlening,
zorg, etc.

Bij medewerkers met een hbo- of academische achtergrond
is het gebruikelijk dat er op gedrag wordt getraind. Gedrag
is een combinatie van vakkennis, attitude en vaardigheden.
Uitgebreide management development-programma’s vallen deze doelgroep ten deel. Als het gaat over het ontwikkelen van gedrag op de werkvloer is er nog veel te doen.
Althans, dat is de mening van Bart Godding en Jack de
Waard, beiden eigenaar van FairField Traning & Coaching.
FairField is gespecialiseerd in gedragstrainingen voor de
werkvloer, waarbij ongeschoolde medewerkers tot maximaal mbo-niveau worden opgeleid.
Gevraagd naar de verschillen ten opzichte van trainingen
van hoogopgeleiden antwoordt Godding: ‘Allereerst zijn
de taal en toon essentieel. Medewerkers op de werkvloer
worden graag rechtstreeks en direct aangesproken. Men
is niet van suiker en waardeert eerlijkheid en openheid. Als
er zaken op papier komen, moet er eenvoudig taalgebruik
worden toegepast. Interessante woorden en zinnen hebben geen waarde: weglaten dus.’
FairField voor de tweede maal FD Gazelle.
FairField is voor de tweede keer FD Gazelle geworden in de
categorie klein. Gezien de enorme kaalslag die heeft plaatsgevonden een prima prestatie. De Waard zegt hierover:
‘September 2008 werden we geconfronteerd met de bekende feiten. Ik ben toen met Bart met de voeten op tafel
kofﬁe gaan drinken. We hadden twee keuzes. Of uitgaan
van angst, of juist van kracht. We hebben besloten voor
het laatste te gaan en scoorden na vier maanden de eerste
megaopdracht. Toen we dat voor elkaar hadden, besloten

we serieus gas te gaan geven.’ Als puntje bij paaltje komt
blijkt dus ook voor deze ondernemer het omgaan met
uitdagingen het verschil te maken.
Managementboeken
Medio 2008 werd Godding en De Waard geadviseerd om
hun visie op opleiden om te zetten in een boek. Weer een
managementboek? Godding: ‘Jazeker, alleen nu geschreven op de praktijk van de voorman en niet op die van de
academicus. De gemiddelde voorman leest alleen iets wat
hem aanspreekt.’ Dat bleek te kloppen. De eerste week na
lancering van ‘coaching aan de lopende band’ werd een
verkoop-top 10 genoteerd onder de managementboeken.
Het boek is geschreven op basis van actuele thema’s op de
werkvloer. Verzuim en sfeer zijn bijvoorbeeld twee aansprekende onderwerpen. Twee jaar later verscheen ‘coaching
zonder grenzen’, een boek voor de werkvloer toegespitst
op het omgaan met culturele verschillen. De Waard: ‘Sommige klanten van ons hebben 45 verschillende nationaliteiten in dienst. Dit gaat vaak goed, maar soms ook stevig
fout. Analyse leert dat conﬂicten vaak zijn te herleiden tot
onbegrip op basis van culturele afkomst. We leren mensen
dat verschillen niet tot problemen hoeven te leiden als je er
op de juiste manier mee omgaat. Belangrijk is het opstarten van open communicatie. Geef aan dat je iets niet snapt
van een ander.’
Toegevoegde waarde FairField
Godding geeft aan drie zaken als belangrijkste toegevoegde waarde van FairField te zien. ‘Onze kennis over de
doelgroep is enorm. We weten de deelnemers te raken
en in beweging te krijgen. Als we tijdens een kennismakingsgesprek met een nieuwe klant na drie voorbeelden
een glimlach van herkenning zien, zitten we op het goede
spoor.’ Als tweede factor van het succes van FairField
noemt Godding het feit dat men zelf een erkende onderwijsinstelling is, een privaat ROC. ‘We moeten dezelfde
rekenschap aﬂeggen als iedere ROC. Het onderwijskundige
kader is bij ons echter een middel, en geen uitgangspunt.
Veel ROC’s kunnen of willen deze slag niet maken.’ Als
derde noemt Godding het snel kunnen schakelen. ‘Wij
bestaan bij de gratie van onze opdrachtgevers en weten
dat snel schakelen voor hen belangrijk is.’
Toekomst
Gevraagd naar de toekomst is Godding zeer positief:
‘We kunnen nu al zeggen dat we in 2011 wederom
FD Gazelle worden. Daarnaast hebben we de afgelopen
periode het vertrouwen gewonnen van een fors aantal
nieuwe klanten van naam.’ www.fair-ﬁeld.nl.
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Small Society

98%

Groei:
Omzet: ¤ 6,2 mln
Werknemers: 94
Ceo: Christiaan van Dijk
Opgericht: 2001
Plaats: De Bilt
www.smallsociety.nl

Vorig jaar was Small Society
ook een FD Gazelle, maar
haalde toen de top 100 niet.
De kinderopvangorganisatie
blijft echter doorgroeien,
hoewel er volgens ceo
Christiaan van Dijk wel een
einde aan die groei in zicht is.
‘Ook voor de komende jaren
verwachten we enige autonome groei, maar deze zal
waarschijnlijk afvlakken als
gevolg van het bereiken van
de grenzen van de bestaande
centrale organisatiestructuur.’ Het verslechterde
economische klimaat heeft
in ieder geval geen vat gekregen op de opvangorganisatie,
die zich gevestigd heeft in
wijken waar voornamelijk
tweeverdieners met een
bovenmodaal inkomen
wonen. Voor 2010 wordt
daarom een omzetstijging
van 20% verwacht.
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Houdstermaatschappij
W.J. van Bentum
Groei:

97,2%

Omzet: ¤ 99 mln
Werknemers: 133
Ceo: Willem van Bentum
Opgericht: 1982
Plaats: Vondelingenplaat
Foto: Rob Voss

www.bentumrecycling.nl

Bentum Recycling Centrale
(BRC), in 1982 gestart door
Willem van Bentum met een
brekerinstallatie in Bunnik,

heeft zich gespecialiseerd in
het verwerken van steenachtig bouw– en sloopafval en
het reinigen van teerhoudend asfalt. Inmiddels heeft
het bedrijf acht vestigingen
door heel Nederland. In 2008
en 2009 kreeg BRC de mogelijkheid om grote hoeveelheden asfalt te exporteren, wat
zorgde voor een ﬂinke groei.
De recessie zorgt echter voor
een stilstand van deze ontwikkeling. De bouw is hard
geraakt, er zijn maar weinig
nieuwe projecten en BRC
voelt dat ook. Het bedrijf
verwacht dan ook dit jaar
weer terug te vallen op het
niveau van 2008.
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Laat de
crisis maar
duren
‘We waren
net thuis
begonnen
met een
borduurmachine en
hadden nog
capaciteit
over’
Guido Bos

OBEC Software
Engineering
Groei:

In beweging

97,1%

Omzet: ¤ 1,1 mln
Werknemers: 10
Ceo: Ebo Dieben
Opgericht: 1989
Plaats: Eindhoven
www.obec.nl

Ebo Dieben ontwikkelde een
systeem waarmee organisaties alle informatiestromen
kunnen creëren, organiseren, distribueren, archiveren,
registreren en onderhouden.
Handig voor gemeentes of
maatschappelijke organisaties die uitgebreide dossiers
van cliënten moeten bijhouden. Voordeel is dat deze
klanten van OBEC tot nu toe
weinig last hebben gehad van
de recessie. Dat kan in de
nabije toekomst wel veranderen, realiseert Dieben zich.
‘Wanneer de overheid fors
gaat bezuinigen op het aantal
ambtenaren, bestaat er een
risico dat de omzet enigszins
stagneert. Maar er zijn nog

B

ij Logomotion uit Almere
zijn ze als de dood voor het
einde van de crisis. ‘Dan
wordt het nog drukker’, zegt Mireille
Bos (38), die het bedrijf vier jaar
geleden met haar man Guido (41)
oprichtte. Logomotion, dat kleren
voorziet van logo’s, kende een vliegende start, met dank aan het WK
voetbal. Tal van bedrijven besloten
om in 2006 op het laatste moment
hun relaties mee te nemen naar
wedstrijden. Maar dan wel in een
shirtje met hun bedrijfslogo. Omdat
hun vaste leveranciers te druk waren, klopten deze bedrijven aan bij
het echtpaar Bos. Ze waren net thuis
begonnen met één borduurmachine
en hadden nog capaciteit over.
De rest is geschiedenis. Binnen
no time groeide Logomotion het
huis uit. De banken voelden er niets
voor geld te verstrekken voor een
bedrijfspand. Maar toen een medewerker van Rabobank langskwam
om zijn besluit toe te lichten,
zag hij óveral dozen en
kleren. De bank ging
hierop overstag en
verstrekte alsnog
een lening. Inmiddels heeft Logomotion zeven
medewerkers
en is de omzet
de laatste drie
jaar met 323%
gestegen.

Guido Bos
en zijn
vrouw
richtten in
2006 samen
het bedrijf
Logomotion
op.
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“Aim for the moon, that way,
even if you miss you’ll still be
amongst the stars! “
MTTM, Message To The Moon, feliciteert alle FD Gazellen met het behalen van
hun eervolle vermelding in de lijst der lijsten. Natuurlijk staat de telefoon na zo’n
overwinning roodgloeiend. MTTM adviseert de winnaars graag over alle facetten
op zowel inkomende als uitgaande telefonie. Niet voor niets beheren wij meer
dan 20% van alle servicenummers in Nederland, en zijn reeds vele FD Gazellen
klant bij MTTM, dé specialist in zakelijke telefonie.
Voor iedere “FD Gazelle” registreren wij gratis een 0800 / 0900 of 088 nummer(blok).
Bel ons: 0800 - 0900 088 of mail: gazellen@mttm.nl

MTTM Partners B.V.
Tel: 088 - 8000 800
Fax: 088 - 8000 801
Joop Geesinkweg 901-999 - 1096 AZ Amsterdam
Postbus 59141 - 1040 KC Amsterdam

www.mttm.nl

www.zakelijkenummers.nl
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genoeg partijen die onze
software nog niet gebruiken.’
Met een nieuw pand en een
nieuw product is Dieben
klaar voor de volgende groeispurt. In 2010 verwacht hij
een omzetgroei van 50%.
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MTTM Partners
Groei:

96,4%

Omzet: ¤ 2,9 mln
Werknemers: 13
Ceo: Hans-Willem de Lint
Opgericht: 2006
Plaats: Amsterdam
www.mttm.nl

T
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Van Schijndel Connections
Groei:

97%

Omzet: ¤ 10,1 mln
Werknemers: 41
Ceo: Jarno van der Donk,
Dirk van Schijndel
Opgericht: 2001
Plaats: Rosmalen
www.schijndelconnections.eu

De banken zijn lastiger geworden als het gaat om het
verkrijgen van krediet. Voor
2010 verwacht Van Schijndel
Connections een omzetdaling van 50%. Het bedrijf dat
allerlei soorten bekabelingen
levert, installeert, aansluit en
controleert, voorziet dat de
grootste pijn nog moet komen. Van Schijndel blijft
desondanks investeren.
Onder andere in gekwaliﬁceerd personeel, dat de onderneming door cursussen
en opleidingen aan zich wil
binden. Komend halfjaar wil
het bedrijf zeker vijf projectleiders en monteurs aannemen. Ook op het gebied van
IT investeert Van Schijndel
extra, zodat het na de recessie
weer klaar is voor nieuwe
groei.

Acquisitie en ee speciﬁeke
training voor verkooppersoneel zorgde ervoor dat telecomprovider Message to the
Moon (MTTM) de afgelopen
drie jaar een grote groei
doormaakte. MTTM is gespecialiseerd in 0800-, 090X- en
088-nummers voor bedrijven. Daarnaast biedt het
bedrijf internationale servicenummers, IVR (Interactive
Voice Response), sms-diensten, ISDN, DSL en VoIP.
Succesvol onderdeel is Zakelijkenummers.nl, een website waar bedrijven snel een
0800, 0900 of 088 nummer
kunnen aanvragen. Volgens
directeur Hans-Willem Lint
gaat MTTM komend halfjaar
zeker nog mensen aannemen op de verkoopafdeling.
‘Deze mensen verdienen
zichzelf terug’, zegt De Lint.
‘En aangezien er nog een
grote markt is die wordt
bediend door KPN, hebben
wij nog veel groeipotentie.’

betrokken bij het project
kilometerhefﬁng van het
vorige kabinet. Dat dit project
enige tijd geleden sneuvelde,
heeft de eigenaars Fred Lohman en Barry de Roode niet
al te zeer in zak en as doen
zitten. Er komen vast weer
nieuwe kansen, zo stellen ze.
Lohman en De Roode kennen elkaar van de Technische
Universiteit in Delft, waar ze
beiden studeerden. In 2003
startten ze met PKM Solutions en het softwareprogramma Relatics, waarmee
klanten allerlei soorten informatie kunnen beheren. De
omzet is sindsdien alleen
maar toegenomen. Voor 2010
schatten ze de omzetgroei
op 15%.
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TransIP
Groei:
Werknemers: 15
Ceo: Ali Niknam
Opgericht: 2003
Plaats: Leiden
www.transip.nl

T
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Profin Sustainable Energy
Solutions
Groei:

95,1%

Omzet: ¤ 0,4 mln
Werknemers: 1
Verwolde
Opgericht: 1998

PKM Solutions
Groei:

Plaats: Amersfoort

96,2%

www.profingreen.com

Omzet: ¤ 1,4 mln
Werknemers: 14
Ceo: Fred Lohman
Opgericht: 2003
Plaats: Ridderkerk
www.pkmsolutions.com

PKM Solutions was als softwareontwikkelaar lange tijd

94,6%

Omzet: ¤ 4,7 mln

Ceo: René van der Borch tot
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René van der Borch tot Verwolde. ‘Voor opdrachten
zoals het Prinses Amalia
Windpark hebben we zelf
een grote polis geschreven
van 300 pagina’s en die aangeboden aan de verzekeraars.
Die hebben deze nagenoeg in
zijn geheel overgenomen.’
Daar is wel tien jaar van hard
werken en investeren aan
voorafgegaan. ‘Maar nu is de
groei niet meer te stoppen.’
Omdat Proﬁn wereldwijd
actief is, heeft het bureau
geen last gehad van de economische recessie. ‘Opdrachten
richting landen als China of
Brazilië lopen gewoon door.
Daar hebben ze geen last van
de crisis.’

Proﬁn Sustainable Energy
Solutions geeft bij duurzame
projecten advies op het gebied van risicobeheer. Door
eigen producten te ontwikkelen, is het adviesbureau in
de afgelopen drie jaar met
95% gegroeid, zegt directeur

Het leveren van technisch
perfecte producten en voortdurende innovatie zijn volgens eigenaar Ali Niknam
van IT-bedrijf TransIP de
reden dat zijn bedrijf in de
afgelopen drie jaar met 95%
is gegroeid. ‘Bij TransIP
werkt een club bevlogen
mensen die telkens nieuwe
technische hoogstandjes
levert en zorgt dat wij al vijf
jaar groeien. Ook hanteren
wij een eerlijk bedrijfsmodel,
zodat klanten nooit tegen
verborgen kosten oplopen’,
voegt Niknam daaraan toe.
TransIP heeft de afgelopen
tijd wel gemerkt dat door de
recessie de behoefte aan
domeinregistratie en web-
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met onze
opdrachtgevers, die net zoals wij
geloven in een duurzame en schone
wereld, zijn wij gekomen tot waar wij
nu zijn. Een bijzonder bedrijf dat met
onze trouwe partners op innovatieve
wijze maatwerkoplossingen biedt in
het verzekeren van duurzame energie
projecten.
DANKZIJ

DE

SYNERGIE

zijn
de oﬀshore windparken, zoals het
Prinses Amalia Windpark voor de kust
van IJmuiden en Belwind voor de kust
van Zeebrugge. Maar ook bij alle andere
vormen van duurzame energie is Proﬁn
actief betrokken.
V O O R A A N S TA A N D E

VOORBEELDEN

voor de FD Gazellen
Award is een eervolle erkenning voor
wat Proﬁn tot nu toe bereikt heeft. Deze
erkenning geeft ons nog meer energie!
DE

N O M I N AT I E

Profin Sustainable Energy Solutions B.V.
Zonnehof 42

+31 (0)33 247 50 45

3811 ND Amersfoort

info@proﬁn.nl

www.profingreen.com
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hosting verandert. ‘De crisis
heeft geleid tot een afname
van investeringen in ICT. Veel
van onze klanten zijn werkzaam in deze sector en wij
bemerken niet alleen een
afname van bestellingen,
maar helaas ook een toename van faillissementen. In
diezelfde periode zien wij wel
een toename van het aantal
nieuwe zzp’ers dat bij TransIP een domeinnaam registreert.’

2010 gelijk, maar Sørensen
verwacht voor 2011 weer
meer. ‘Dat gaat een goed jaar
worden.’
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Maatschap Sørensen
Weijers & Ko

TopBI

Groei:

S

Plaats: Rotterdam
www.rokade.org

93,3%

Omzet: ¤ 1 mln
Werknemers: 7
Ceo: Marc Ducardus

Ceo: Yvonne Sørensen,

Opgericht: 2006
Plaats: Rijswijk ZH
www.topbi.nl

Plaats: Rotterdam
www.swnk.nl

In goede tijden heeft de
Maatschap Sørensen Weijers
& Ko zijn handen vol aan
arbeidsrecht rond overnames en fusies. In slechtere
tijden ziet het advocatenkantoor meer werk voortkomen
uit bedrijven die medewerkers ontslaan. ‘We zitten in
een vrij conjunctuurongevoelige branche’, zegt Yvonne Sørensen, een van de drie
partners. Het advocatenkantoor vindt nieuwe klanten
via tevreden opdrachtgevers
en door regelmatig van zich
te laten horen in publicaties,
op weblogs en in columns.
Bij de start van het advocatenkantoor hadden de partners de wens om er ieder
jaar een werknemer bij te
nemen. Dat is tot nu toe
gelukt. Door verhuizing dit
jaar naar een groter en duurder pand blijft de groei in

Omzet: ¤ 0,5 mln

Opgericht: 2000

Werknemers: 6

Opgericht: 2005

92,8%

Groei:

Ceo: Robert Knoops

Omzet: ¤ 1,7 mln

Koos Weijers, Hian Li Ko

Rokade Advies

Werknemers: 6

Groei:

94%
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Het begin van de kredietcrisis heeft TopBI, een bedrijf
dat gespecialiseerd is in
advies, realisatie en projectmanagement van Business
Intelligence-oplossingen, wel
even pijn gedaan. De helft
van de opdrachtgevers zat in
de bank- en verzekeringswereld. ‘Maar we hebben ons,
door anticyclisch te investeren in acquisitie, prima kunnen herpakken’, zegt ceo
Marc Ducardus. Investeren in
marketing en het zo laag
mogelijk houden van de
overheadkosten deden de
rest. ‘We hebben geen dure
panden en alles wat niet onze
corebusiness is, huren we in.’
Het bureau werkt ook met
een ﬂexibele schil van freelancers. ‘Daarin zijn we ook
hard gegroeid.’ Die groei zet
voorlopig nog wel door, schat
Ducardus. ‘In 2010 denken
we de omzet wel te hebben
verdubbeld.’

Vorig jaar stond Rokade
Advies op de 76e plaats in de
Gazellen top 100. Toen kondigde ceo Robert Knoops van
het Rotterdamse bureau het
al aan: er was nog geen einde
aan de groei van Rokade
Advies. Het bureau levert
juridische, ﬁscale en administratieve diensten voor
particulieren, bedrijven in
het midden- en kleinbedrijf
en directeuren-grootaandeelhouders. De geheime ingrediënten? Volgens Rokade
Advies is dat niet meer dan je
werk goed doen, tegen een
redelijk tarief. Daarmee
behaalde het adviesbureau
ook dit jaar weer een plek in
de Gazellen top 100, met een
groei van 93% over de afgelopen drie jaar.

100. Ook de recessie legt het
bedrijf geen windeieren. In
landen als Ierland en GrootBrittannië was er door de
vastgoedcrisis sprake van een
forse groei in de vraag naar
de services van Camelot. Ook
in andere landen zullen
banken hun probleempanden gevuld willen zien. Dat
biedt Camelot volop de mogelijkheid om verder te groeien. Zo opent het bedrijf binnenkort kantoren in
Duitsland en Glasgow.
S
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VME (Ridderinkhof)
Groei:

89,5%

Omzet: ¤ 28,6 mln
Werknemers: 114
Ceo: Maarten van Meerwijk
Opgericht: 1900
Plaats: Hasselt

88

www.ridderinkhof.nl

Camelot Vastgoed
Nederland

Voor het vierde jaar op rij
mag Ridderinkhof zich Gazelle noemen. De in 1900
opgerichte producent van
(scheeps)lieren gaf vorig jaar
al aan dat vakmanschap
garant staat voor groei. Luisteren naar de klant helpt ook.
Het bedrijf was ﬁnancieel
ongezond toen Maarten van
Meerwijk en compagnon
Klaas Zoet het in 2003 overnamen van de toenmalige
eigenaars. Ze schudden het
bedrijf op. Dat deden ze soms
wel op heel erg onorthodoxe
wijze. Van Meerwijk ver-

Groei:

90,3%

Omzet: ¤ 9,4 mln
Werknemers: 84
Ceo: Joost van Gestel
Opgericht: 1993
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
www.camelotbeheer.nl

Autonome groei, goed leiderschap en een strakke strategie hebben ertoe geleid dat
Camelot Vastgoed, de bekendste en grootste speler in
de antikraakmarkt op 88
staat in de FD Gazellen top
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Marktleider worden is één, marktleider blijven is regelrechte
topsport. PWG is al geruime tijd marktleider op het gebied
van brandweerkleding. We werden en zijn nummer één
omdat we zelf ontwikkelen, fabriceren en servicen; de klant
en wij van PWG, daar komt niemand tussen.

DE EERSTE ...

Wij innoveren en werken alleen met de beste materialen en leveranciers want als het gaat om professionele,
beschermende kleding voor brandweermensen doen we
geen concessies. Vandaar: De eerste, de beste!

Innovatief zijn betekent ook: openstaan voor nieuwe
ontwikkelingen. Vanuit die open houding naar de
samenleving is PWG de eerste en enige leverancier van veiligheidskleding dat het Fair trade/Max havelaar-label draagt.

... DE BESTE!

Voor ons en onze klanten betekent dit dat wij en zij een
daadwerkelijke bijdrage leveren aan Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Attero was de eerste klant
die de Fairtrade-kleding in gebruik heeft genomen en de
belangstelling is groot.
Zo geven wij van PWG invulling aan het begrip innoveren.
Door te doen!

18( #&%3*+'47&*-*(& ,-&%*/( #7 t 1045#64    "$ (0&4 t 5&-   t '"9   t */'0!18(/- t 88818(/-

De Nomex®2VBMJUZ1BSUOFSEJFBMNFFSEBOKBBS
met DuPont 5. samenwerkt
Nomex® en DuPont5. zijn geregistreerde handelsmerken van DuPont en haar gelieerde bedrijven
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brandde voor de ogen van
alle medewerkers van zijn
bedrijf een briefje van honderd euro om te illustreren
hoe gemakkelijk er geld
verkwanseld werd binnen de
onderneming. Dat heeft
blijkbaar gewerkt, want
Ridderinkhof ging van een
omzet van € 3 mln in 2003
naar ruim € 28 mln in 2009.

S

te aan ICT-oplossingen in de
zorg zal alleen maar toenemen.’ Voor 2010 schat hij de
groei van zijn onderneming
op 30%.

niet aan Willems voorbij.
Het bedrijf verwacht in 2010
een omzetdaling van zo’n
25%.
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ECW Gas

SecondFloor
Groei:

Groei:

Omzet: ¤ 5 mln
Werknemers: 40

Werknemers: 0

92

Ceo: Robert Kielstra
Plaats: Middenmeer

Plaats: Schiphol-Rijk

Willems Vastgoedonderhoud

www.secondfloor.nl

Groei:

Ceo: Martin Knook
Opgericht: 2005

Opgericht: 2006
www.agriporta7.nl

84%

Omzet: ¤ 21 mln
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Avics
Groei:

88%

Omzet: ¤ 5,4 mln
Werknemers: 28
Ceo: Jan Bodewes
Opgericht: 2002
Plaats: Westerbroek
www.avics.nl

Avics ontwikkelt en implementeert ICT-systemen in de
gezondheidszorg die ervoor
moeten zorgen dat er goede
zorg verleend kan worden
met minder mensen. De
groei van het bedrijf is volgens directeur Jan Bodewes
te danken aan de unieke
oplossingen die zijn bedrijf
heeft ontwikkeld binnen de
nichemarkt waarin het opereert. ‘Op het moment hebben we meer werk dan we
mensen hebben’, zegt Bodewes. ‘We besteden voor zo’n
60 fte’s werk uit aan derden.’
Volgens Bodewes is het einde
van de groei van Avics nog
lang niet in zicht. ‘De vergrijzing neemt toe en de behoef-

SecondFloor levert software
voor risicomanagement aan
verzekeraars. Hiermee voldoen die verzekeraars aan de
Solvency II-richtlijnen, hernieuwde eisen aan de ﬁnanciële gezondheid van verzekeraars. De richtlijnen zullen in
2012 worden ingevoerd.
SecondFloor is nu actief in de
Benelux, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Scandinavië. Maar daar stopt het niet.
Ook voor de komende jaren
verwacht SecondFloor een
grote groei, zegt ceo Martin
Knook. ‘We hebben net
ﬁnanciers gevonden die
SecondFloor naar een hoger
plan kunnen trekken.’ Dit
zijn investeringsmaatschappijen Main Capital II en The
Informal Investor Network,
die beide een minderheidsbelang in SecondFloor nemen. Daarmee hoopt Knook
verder uit te kunnen breiden
naar Italië, Spanje en OostEuropa en vanaf 2012 ook
Amerika en Azië. De hoogte
van de investering is niet
bekendgemaakt, maar
Knook verwacht dat het
voldoende zal zijn om de
organisatie te laten groeien
naar tweehonderd medewerkers.

82%

X Omzet: ¤ 0,5 mln

87%

Werknemers: 68
Ceo: Edu Willems
Opgericht: 1936
Plaats: Schiedam
www.willemsvastgoedonderhoud.nl

Door nog meer onderhoudsactiviteiten aan te bieden
aan vastgoedeigenaars als
institutionele beleggers en
woningbouwcorporaties en
aan winkelbedrijven, scholen en zorginstellingen,
heeft Willems Vastgoedonderhoud zijn klantenbestand de afgelopen jaren
kunnen uitbreiden. Dankzij
de economische recessie
wordt er meer geld in onderhoud dan in nieuwbouw
gestoken. Dit pakt voordelig
uit voor het onderhoudsbedrijf uit Schiedam, dat al
sinds 1936 bestaat. De afgelopen jaren heeft Willems
Vastgoedonderhoud de groei
voornamelijk door inhuur
van derden gerealiseerd,
maar nu wordt het tijd om
ook het eigen personeelsbestand uit te breiden. Naar
verwachting worden binnen
het komende halfjaar vijftien nieuwe medewerkers in
dienst genomen. Toch gaat
de economische recessie

ECW is een energiebedrijf
dat is opgericht door en voor
de glastuinders. Deze glastuinders zijn gevestigd in het
glastuinbouwgebied en op
het bedrijventerrein Agriport
A7 in Noord-Holland. Omdat
de glastuinbouwbedrijven
bij andere energiebedrijven
niet de ﬂexibiliteit zochten
die ze nodig hadden, besloten ze zelf oplossingen te
zoeken. Onlangs ging ECW
van start met eweb, een
nieuwe techniek waarmee
de aangesloten bedrijven
onderling energie kunnen
verhandelen binnen een
netwerk. Zo kan de kweker
die warmte overheeft, deze
tegen een gunstig tarief
verkopen aan de kweker die
warmte tekortkomt. Zo
wordt bespaard op de transportkosten voor energie. Dat
is geen overbodige luxe,
want de tuinders hebben in
2008-2009 een zwaar seizoen
gehad. Het afgelopen seizoen was redelijk tot goed,
zegt directeur Robert Kielstra. Dat blijkt ook uit de
groei van ECW. ‘De aanwas
van nieuwe klanten gaat iets
langzamer dan gehoopt,
maar de bestaande klanten
realiseren een stabiele of
stijgende omzet.’
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Maak vrijblijvend kennis met het groene mobiliteitsconcept van WagenPlan. Test nu zelf onze
elektrische auto of scooter. Reserveer direct via (055) 579 8223 of kijk op www.wagenplan.nl

WagenPlan. Winnaar FD Gouden
Gazellen Award 2009 en 2010.
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TopCollect
Groei:

81,40%

Omzet: ¤ 0,4 mln
Werknemers: 10
Ceo: Arthur Lemmers
Opgericht: 2004
Plaats: Culemborg
www.topcollect.nl

In crisistijd hebben steeds
meer mensen moeite met het
op tijd betalen van hun rekeningen. Voor incassobureau
en juridisch advieskantoor
TopCollect betekent dit
nieuwe opdrachtgevers en
dus ook meer werk. Maar
voordat opdrachtgevers ook
daadwerkelijk binnen waren,
moest er hard worden gewerkt bij TopCollect. Sociale
media bleken daarbij een
belangrijke rol te spelen. Zo
bleek het aanboren van het
netwerk op LinkedIn een
goede manier om nieuwe
opdrachten binnen te slepen.
Nu gaat dat al weer makkelijker, zegt ceo Arthur Lemmens. ‘Bedrijven zijn weer
wat makkelijker met het
inhuren van dienstverlenende organisaties.’ In 2010
betekent dit een groei van
zo’n 10%, schat de ceo Arthur
Lemmers.

S
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Scheepswerf Damen
Hardinxveld

80,43%

Ceo: Jos van Woerkom

Omzet: ¤ 4,8 mln

Opgericht: 1990

Werknemers: 38

Plaats: Hardinxveld-Giessendam

Ceo: Rob Maijer

www.damen-hardinxveld.nl

Opgericht: 1994
Plaats: Mijdrecht
www.cri-service.nl

Natuurlijk is het verslechterde economische klimaat
niet voorbijgegaan aan CRI
Service. Het bedrijf deta-

S

Infraflex
Groei:

80,37%

80,26%

Omzet: ¤ 19,9 mln

Omzet: ¤ 0,4 mln

Werknemers: 71

Werknemers: 3

Ceo: Bart Kaptein

Ceo: Robert Sengers

Opgericht: 1997

Opgericht: 2002

Plaats: Utrecht

Plaats: Leidschendam

www.infraflex.nl

www.goed4u.nl

Werknemers: 51

81,39%

de huidige klanten ons trouw
gebleven. Helaas hebben we
geen nieuwe klanten kunnen
verwerven.’ Ook het komende halfjaar gaat Sengers
nieuwe mensen aantrekken.
Hij verwacht voor dit jaar een
omzetgroei van 25%. Voor het
aantrekken van potentiële
klanten wil hij gebruikmaken
van zijn bestaande netwerken.
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Groei:

Omzet: ¤ 64,2 mln

CRI-Service

van de grootste scheepsbouwer van Nederland Damen
Shipyards, de afgelopen drie
jaar gegroeid met 80%. Vorig
jaar behaalde Damen Hardinxveld de 53e plaats in de
Gazellen top 100. Of ze de
groei kunnen blijven doorzetten, is nog niet duidelijk.
2009 was nog een goed jaar,
met een omzet van € 64,2
miljoen. De recessie zorgt
echter voor annuleringen van
bestellingen en druk op de
marges. De economische
situatie in de branche zit op
het niveau van 2007. Toch
verwacht Damen Hardinxveld ook in 2010 een stijging
van de omzet, maar over hoe
hoog die stijging zal zijn,
durft de scheepsbouwer nog
geen uitspraken te doen.

GOED 4U

Groei:
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Groei:

cheert ICT-professionals met
specialistische kennis en
ervaring in het implementeren en beheren van ICTapplicaties en ICT-infrastructuren onder Unix, Linux en
WebSphere. Maar omdat de
expertise die CRI-Service
levert schaars is, ondervindt
het niet extreem veel last van
de recessie. ‘Tariefsdalingen
waren wel noodzakelijk’, zegt
commercieel directeur Remco de Vries. ‘We hebben ook
minder opdrachten binnen
gekregen.’ Voor een lening
bij de bank moest ﬂink wat
werk verzet worden, waaronder een onderbouwd memorandum door derden. Maar
de grootste pijn is nu voorbij,
schat De Vries. De omzet voor
2010 stijgt naar verwachting
met 20%.

Dankzij productontwikkeling, het aantrekken van de
markt, betere marges en een
uitbreiding van het verkoopgebied is de omzet van
scheepsbouwer Damen
Hardinxveld, dochterbedrijf

Tot 2008 bestond GOED 4U
Vastgoedmanagement alleen
uit de persoon van eigenaar
Robert Sengers. Midden in de
economische crisis kreeg hij
zo veel opdrachten dat hij
nieuwe werknemers in dienst
kon nemen. ‘De branche
heeft last van een neergaande
fase, omdat er nog steeds
vastgoed afgewaardeerd
wordt. Ook is er veel leegstand, dat de komende periode blijft groeien.’ GOED 4U
heeft daar geen last van. ‘Dit
heeft te maken dat ons bedrijf gegroeid is met de verwachte hoeveelheid aan
opdrachten. Daarnaast zijn

Tijdens de ontwerpfase van
de projecten HSL en Betuweroute zagen ingenieursbureaus DHV, Grontmij en
Movares in 1997 zich genoodzaakt om veel arbeidskrachten aan te trekken. Maar waar
vind je die in groten getale?
De drie bureaus bundelden
hun krachten en startten
dochteronderneming Infraﬂex. Sindsdien ondersteunt
Infraﬂex met succes zijn drie
oprichters bij het werven van
nieuwe tijdelijke en vaste
medewerkers. Ook andere
opdrachtgevers worden
bediend door Infraﬂex. De
groei die het bedrijf de afgelopen drie jaar doormaakte,
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is voor een groot deel te
danken aan innovatie, zoals
de inzet van internet bij het
werven en selecteren van
sollicitanten. Besparingen
van de overheid en het verhuizen van werk naar lagelonenlanden voelt Infraﬂex in
de omzet. Omzetgroei zal
daardoor naar verwachting in
2010 uitblijven.
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Soledad Senlle
Groei:

Ferradas op 20%. Groeien in
personeelsbestand wil ze wel,
maar doet ze niet. ‘De huidige locatie aan de Sloterkade in Amsterdam staat dat
niet toe. Wanneer Ferradas
meer personeel zou willen
aannemen, overweegt ze
een dependance te openen.
De locatie waar we nu zitten,
past heel goed bij onze uitstraling.’

77,9%

Anachron

Omzet: ¤ 2,3 mln

Groei:

Werknemers: 4

Omzet: ¤ 2,9 mln

Ceo: Marisol Ferradas

Werknemers: 28

Opgericht: 1989

Ceo: Frank Hoekstra

Plaats: Amsterdam

Opgericht: 1999

www.soledad.nl

Plaats: Amsterdam

77,8%

www.anachron.com

Ook al opereert Soledad
Senlle in de conjunctuurgevoelige modebranche, de
twintig jaar ervaring van
Marisol Ferradas heeft ervoor
gezorgd dat het modeagentschap stabiel de economische crisis doorkomt. Het
bedrijf is exclusief agent voor
collecties van Isabel Marant,
Etoile, La Fée Maraboutée,
Joline Jolink en You as Me As
You. Door steeds te vernieuwen en te werken met trendy
ontwerpers uit binnen- en
buitenland komen de vaste
klanten telkens terug. De
omzetgroei voor 2010 schat

Gazellen 2011

Foto: Rob Voss

Volgend
jaar in de
top 100?

Î
www.fd.nl/
gazellen

De groei die Anachron de
afgelopen drie jaar doormaakte, is voor een deel te
danken aan versoepelde
wetgeving rond e-facturering
en e-polis. Het Amsterdamse
bedrijf is marktleider op het
gebied van elektronisch
factureren en behoort tot de
top drie in Europa. Nu het
einde van de recessie in zicht
is, ziet Anachron de opdrachtenportefeuille weer groeien.
‘De ICT-markt zit nog in de
stabilisatiefase, maar het
services-segment waarin
Anachron opereert, groeit
weer’, zegt ceo Frank Hoekstra. Hij is vol vertrouwen
voor de toekomst. ‘ We hebben nieuwe klanten geworven en zijn samenwerkingsovereenkomsten aangegaan
met grote partijen als ING,
Océ, Liaison. Dat zal zeker
bijdragen aan onze groei.’
Met behulp van zijn multinationale klanten wil Anachron op termijn Europees
marktleider worden. O

In beweging

Jong,
onervaren,
gewild
‘De vergrijzing
speelt ons
in de kaart
omdat veel
bedrijven
hun bestand
willen verjongen’
Robert
Gravekamp

D

e economische crisis heeft
zich ook in de IT-branche
laten voelen. Detacheerder
Calco heeft dat aan den lijve gemerkt. Maar een dochtermaatschappij heeft zich goed aan de malaise
weten te onttrekken. Het gaat om
Calco Masterclass, dat zich richt op
jonge mensen die net zijn afgestudeerd aan een universiteit of hboinstelling. Vergeleken met andere
activiteiten als consulting of detachering van ervaren IT’ers heeft
Masterclass het veel beter gedaan,
aldus algemeen directeur Robert
Gravekamp (40). ‘Ze steken met kop
en schouders boven de rest uit.’
Masterclass richt zich op het plaatsen van jonge, onervaren krachten
als aankomende IT-experts bij grote
instellingen zoals ziekenhuizen,
banken en verzekeraars. Zij kunnen
de nieuwe krachten na een kleine
twee jaar ‘overnemen’. Het is een
succesformule, omdat veel
bedrijven hun bestand
van IT’ers willen verjongen. ‘De vergrijzing speelt ons in de
kaart. Nu kunnen ze
iemand na een
proeftijd van 22
maanden een contract aanbieden.’
Calco Masterclass is
met een omzet vorig
jaar van € 4,8 mln
goed voor ongeveer
60% van de bedrijfsopbrengsten van de
hele Calco-groep.
Algemeen
directeur Robert
Gravekamp van
Calco Masterclass.
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Dit jaar mogen 267 ondernemingen zich met de trotse
titel FD Gazelle tooien. Een overzicht van deze bedrijven
met de omzetgroei van 2007 tot en met 2009 vindt u
op deze pagina’s.
Gazellewinnaar
Klasse
Klasse
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot

Bedrijfsnaam
Bedrijfsnaam
Groningen
Store Support
De Toeter
EKOnoom
Xelvin Noord
Applicationnet
Avics
Oldenburger|Fritom
Ziegler Brandweertechn.
B&S Holland Trading Gr.

klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot

Friesland
E kwadraat Advies
Fier Fryslan
Hamilton Bright Holding
S.K.L. Kinderopvang
geen

klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot

Drenthe
AKtrans
NewComm IT
Payroll Company Holding
Koopjeskampioen V.O.F.
Compander
Aska
geen

klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot

Gelderland
Max Ernst
Beslist.nl
Silk Pack
P.P. Personeelsdiensten
TopCollect
ISA Financial Care
Axxerion Facility Services
KUBUS Coöperatie U.A.
Matrix Specialty Lubricants
CNC Exotic Mushrooms
LECTRIC Internetopleiding
Kleertjes.com
Cryo Save Group N.V.
Fleet Support Groep
Yourzine
Koos Mendels Mode
Skar Groep
Cito
HSK Holding
Greenvalley International
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Bedrijfsomschrijving
Bedrijfsomschrijving
onderzoek en advies (service/verkoop)
cafébedrijf en (bedrijfs)uitjes
handel in biologische producten
detacheringsdiensten (technici)
ICT-diensten (online werkplekken)
ICT-dienstverlening voor zorgsector
logistieke dienstverlening
produceren van brandweerwagens
groothandel in luxe consumptiegoederen

Omzet 2009 in €
Omzet 2009 in €

Groei in %
Groei in %

Personeel
Personeel

837.536
608.640
911.887
4.370.000
7.341.000
5.397.196
20.704.978
13.618.310
379.383.000

132
76
74
115
111
88
57
33
35

9
11
5
70
35
28
61
71
156

adviesbureau voor duurzame energie
zorgonderneming
marketingbureau
kinderopvang

1.615.000
11.811.640
15.072.557
12.051.188

42
145
68
21

23
98
210
272

transportdiensten
ICT-dienstverlener
salarisverwerkingsdiensten
handel in witgoed via internet
expertise/onderzoeksbureau
kinderopvang

649.000
922.000
7.725.000
8.571.400
12.900.000
8.700.000

129
65
166
142
40
34

15
10
4
16
83
156

verlenen van psychische hulp
exploitatie van vergelijkingwebsite
handel in verpakkingen
werving- en selectiediensten
incassobureau
organisatieadviesbureau
softwareontwikkeling
administratieve diensten
productie van smeermiddelen/vetten
grondstoffen voor champignonteelt
aanbieden van internetopleidingen
online verkoop baby- en kinderkleding
biotechnologisch onderzoek (stamcellen)
lease en verhuur van voertuigen
adviesbureau (internetmarketing)
productie van nachtkleding en lingerie
kinderopvang
ontwikkeling en advisering van toetsen
psychisch onderzoek en behandeling
levering additieven voor veevoeders

4.047.549
2.785.956
335.307
2.169.352
431.590
1.716.289
2.527.000
540.315
1.716.884
824.294
2.660.000
10.735.135
38.391.000
3.880.751
3.098.596
5.909.550
31.377.000
27.372.000
21.303.000
3.391.529

204
196
115
112
81
75
69
69
67
63
36
240
117
60
52
39
36
33
32
30

40
21
1
6
10
2
11
1
2
6
10
51
223
36
27
15
568
204
252
3

overzicht
Klasse

Bedrijfsnaam

Bedrijfsomschrijving

middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot

Circulus
Planon Beheer
ForFarmers Group
N.V. Kema
CCV Holland
Nelbor Holding
Coroos Productie
Broekhuis Lease
De Graaf Groep
Interovo Egg Group

afvalbeheer
softwareontwikkeling
productie en handel in (meng)voeders
adviesbureau en certiﬁcering producten
softwareontwikkeling (betalingen)
uitzendbureau (ICT-specialisten)
verwerking van groente en fruit
lease en verhuur van voertuigen
poelier (verwerking kipproducten)
productie van eieren

klein
klein
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot
groot
groot

Overijssel
Stichting Buurtzorg Nederland
4Kids
VerzuimReductie
Gotcha Outdoor Laser Games
Stopel Bedrijfsverz.
Rood Wit Blauw Holding
VME (Ridderinkhof)
TReNT Holding
Hegeman Bouw Vriezenv.
Nooter Tech. Installaties
Azerty
Rollecate
Twence
Huuskes Enschede Beheer
Tauw
Van Dijk Educatie Beheer

klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot
groot

Noord-Brabant
Rorix (sanitairwinkel.nl)
Orangebag.nl
Morphis
Sales Improvement Group
Taxperience N.V.
OBEC Software Engineering
M.C.B. Milieu & Techniek
Den Hartog Verhuur
FairField Tr. & Coaching
Donders Ventilatietechniek
G.B. Consultancy
Informanagement
FOURTEC Special Products
Vunderink Projectzonwering
Installatiebed W. Huijsman
ASK ROMEIN Bouw
Huybregts Relou Groep
Unibouw
Van Schijndel Connections
Camelot Vastgoed Ned.
Holding Prins Hendrikstraat
Gebr. Van der Plas Beheer/Mgmt
Twygje (ADC Sourcing Groep)
XCent
Velthuis Kliniek Holding
Spirotech
Nijkamp Energiedistributie
Catom Enterprises
Gebr. Van de Ven Beheermij
Beins Travel Gr. (cheaptickets.nl)
STAR Group

Omzet 2009 in €

Groei in %

Personeel

21.892.148
30.350.062
1.930.002.000
207.256.000
56.351.298
82.460.000
55.896.854
50.806.000
40.006.448
235.000.000

27
23
225
39
34
31
27
25
23
21

154
265
832
1.328
414
20
111
23
27
598

aanbieden van buurtzorg
kinderopvang
beheer van personeelsverzuim
aanbieden van lasergames
adviseur voor (bedrijfs)verzekeringen
leveren van waterzuiveringsystemen
vervaardiging van maritiem materiaal
aanbieder van glasvezelnetwerken
aannemingsbedrijf
installatiebureau (elektrotechnisch)
online verkoop van computer(onderdelen)
productie van ramen, deuren en gevels
verwerking van huis- en bedrijfsafval
versproducten
advies- en ingenieursdiensten
in- en verkoop van schoolboeken

40.633.000
1.600.000
4.538.062
210.000
1.451.793
15.197.237
28.625.704
4.040.634
33.496.365
6.804.236
15.014.000
69.238.033
86.671.000
93.404.921
118.500.000
189.542.000

3683
191
138
68
35
99
90
53
46
45
36
31
27
26
21
20

775
18
37
1
15
45
114
10
104
46
30
322
194
445
1.062
161

verkoop van sanitair via internet
online verkoop dames- en kinderkleding
softwareontwikkeling
trainingsbureau
ﬁscaal adviesbureau
softwareontwikkleing
verkoop/onderhoud van milieucontainers
verhuur van bouw- en sloopmachines
specialist gedragstrainingen
specialist op gebied woningventilatie
verftechnisch adviesbureau
opleidingsinstituut
handel in klantspeciﬁeke producten
producent van zonweringen
installatiebureau
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
levering van kabels (elektra/telecom)
beheerder van leegstaand vastgoed
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
schilderwerken en vastgoedonderhoud
organisatieadviesbureau
ICT-dienstverlening
exploitatie van een privékliniek
conditioneren koel- en verwarmingsinst.
aannemingsbedrijf (ondergrondse infra)
handel in olie en smeermiddelen
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
reisbemiddeling
adviesbureau (procesindustrie)

1.800.000
1.708.982
2.422.124
579.360
2.081.808
1.070.641
1.422.000
1.261.366
840.196
1.323.262
546.691
723.001
1.200.000
1.600.000
645.372
44.723.000
51.694.000
13.181.041
10.085.664
9.460.660
31.589.297
6.389.000
8.882.944
7.585.639
16.062.192
25.799.087
13.922.802
571.262.804
191.106.025
149.044.576
61.160.523

725
432
194
154
123
97
73
71
70
62
60
57
52
36
43
218
134
122
97
90
76
55
52
37
37
28
24
228
126
110
74

4
6
20
3
9
10
6
6
2
8
7
6
2
12
1
27
125
12
41
84
66
70
69
82
75
85
122
180
257
46
410
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Klasse

Bedrijfsnaam

Bedrijfsomschrijving

groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot

PFF Europe
Jumbo Groep Holding
Strootman Group
Driessen (Driessen HRM Payroll)
Vion Holding N.V.
Euro-Rijn Beheer
De Kok Bouwgroep

technische groothandel (pijpmateriaal)
exploitatie van supermarkten
groothandel in consumentenartikelen
diensten voor personeelbeheer
verwerking van vlees
transportdiensten (over land en zee)
algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot

Limburg
Taxi Nelissen
Montesquieu Finance
MBcare V.O.F.
Stichting Reinaert Kliniek
Joemile Limited
Dolmans Landscaping Group
Circle Software Group
Stichting Kinderopvang Humanitas
OTTO Work Force
DynaGroup (Dynaﬁx)

passagiersvervoer (taxi)
ﬁnancieel adviesbureau
handel in verzorgingsproducten
medische kliniek
tandheelkundige dienstverlening
hovenier (groenvoorziening)
softwareontwikkeling
kinderopvang
uitzend- en detacheringdiensten
logistieke dienstverlening (bruingoed)

klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot
groot
groot

Utrecht
Proud Company
Calco Master Class
Clansman E-Mail Media
Focus Cura Zorginnovatie
Cortex Group
LetmedoIT
TalentExcellence
Talent & Result
Proﬁn Sustainable Energy Sol.
Otys International
D&DJ Communicatie
L.C. van Meeteren
Fonq.nl
YMOR Group
BMK Travelgr. (Eliza was here)
Small Society
CRI-Service
Infraﬂex
Sparco international
&Samhoud Fun Factory
AFAS Holding
Talenter
Verweij en Zonen
Air Quality Improvement
Dolmans Groep
Alwaysbemobile N.V. (Proﬁle Tyrec.)
Verbeek’s Pluimvee Beheer
DHV Holding
Strukton Groep N.V.

uitzend- en detacheringdiensten
detacheringsdiensten (ICT-sector)
online marketingbedrijf
ontwikkeling innovatieve technologieën
organisatieadviesbureau
ICT-diensten (managed services)
ontwikkeling van maatwerksoftware
begeleiden van personeel
adviesbureau
ontwikkelaar rekruteringssoftware
comminicatieadviesbureau
transportdiensten
exploitatie van webwinkels
ICT-dienstverlening (infrastructuren)
reisbemiddeling
kinderopvang
uitzendbureau (ICT-specialisten)
technisch detacheringsbureau
marketingbureau
adviesbureau
ontwikkeling van standaard ERP-software
detacheringsbureau
aannemingsbedrijf
inspectie van klimaatbeheersingssystemen
verlenen van facilitaire diensten
autoservice
pluimveehouderij
advies- en ingenieursdiensten
beheer en onderhoud van het spoor

klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot

Flevoland
Voiceworks
Logomotion
ION-Audio Nederland (Itronic)
Gebr. Reimert Beheer
Wilhaave Groep (Unamic)
Stichting Kindercentra Lelystad
Lets
WagenPlan

aanbieder van telecomdiensten
aanbrengen van logo op (bedrijfs)kleding
productie van elektronica
aannemingsbedrijf
diensten op gebied van klantcontact
kinderopvang
vervaardiging van reinigingssystemen
leasemaatschappij
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Omzet 2009 in €

Groei in %

Personeel

84.200.000
1.469.137.000
42.397.233
45.739.694
9.040.000.000
58.945.822
48.030.970

44
30
28
27
27
26
25

70
7.350
58
130
32.734
59
130

3.119.604
1.813.000
566.187
6.513.059
3.740.372
16.476.457
10.241.812
76.015.500
79.989.389
38.795.000

124
71
33
68
56
47
33
41
32
29

84
10
2
36
37
252
92
1.183
0
442

9.712.691
4.811.187
1.078.000
4.534.208
1.123.386
868.152
320.304
664.221
439.530
2.657.500
2.848.544
177.686
10.629.443
6.425.000
15.000.000
6.227.245
4.827.000
19.936.742
5.928.268
15.942.000
43.717.335
16.922.000
18.135.172
3.000.000
73.864.457
89.458.156
69.505.000
480.824.000
1.368.486.000

794
577
399
365
335
225
138
103
95
72
44
35
156
147
105
98
81
80
70
62
57
54
36
20
60
37
28
22
20

125
81
5
56
4
10
4
8
1
21
16
1
38
64
15
100
38
71
15
76
266
287
102
19
1.354
80
97
4.868
6.232

2.078.344
550.000
4.520.879
24.368.926
54.327.065
11.047.621
2.480.734
50.181.000

375
323
283
181
144
65
21
34

11
4
5
108
793
244
23
9

overzicht
Klasse

Bedrijfsnaam

Bedrijfsomschrijving

klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot

Zuid-Holland
Naumac
Eetgemak
2moso
Professional Capital
Kiddoozz
Mobile Com. in Home Care
Elitech Group (Selfservice Comp)
Redkiwi
PKM Solutions
Maatschap Sorensen Weijers & Ko
TopBI
Rokade Advies
GOED 4U
ClimateControl Service
EXTERUS
Heinosoft V.O.F.
Endeavour IT
V.O.F. Business Print
N2bouwadvies
N.V. Porceleyne Fles
Launch Holding
Alphacomm Prepaid Services
Heatmaster
TransIP
Willems Vastgoedonderhoud
Innax Group
EclipseIT
Curé Technische Projecten
Tam Tam
Rollema Transport
Databasement
Agile Software
MetrixLab
VTG Rijswijk
Infradata
Casual Clothing Company
Mondial Movers
Stichting DAK Kindercentra
Palladio Groep
Argos Packaging Systems
BRS Beheer
De Nederlandse Energie Mij
Houdstermij. W.J. van Bentum
Scheepswerf Damen Hardinxveld
Oranjewoud N.V.
IV-Holding
Crucell N.V.
Boskalis International
Baronie-De Heer
Mammoet Holding
IHC Merwede Holding
Heerema Marine Contractors Ned
Alphatron Holding
Sundio Group
Euro Pool System International
Hespri Holding (Van Hessen)
Beekenkamp Beheer Maasdijk
Ortec International
Post-Kogeko Transportgroep
Van Ameyde International

verlenen van training & advies
leveren van koelverse maaltijden
import en distributie van accessoires
tranings- en adviesbureau
kinderopvang
softwareontwikkeling (planning)
softwareontwikkeling (klantcontact)
internetadviesbureau
softwareontwikkeling (informatiebeheer)
advocatenkantoor
ICT-diensten (business intelligence)
juridische, ﬁscale en administr. diensten
vastgoedmanagement
service van detectiesystemen in garages
adviesbureau (internationale zaken)
marketingtrainingsbureau
ICT-dienstverlening
printservice
bouwkundig adviesbureau
productie van aardewerkproducten
ICT-dienstverlening (HCM/SAP-expertise)
aanbieden van prepaidtegoeden
productie installaties voor scheepvaart
registeren van domeinnamen
onderhoudsdiensten voor onroerend goed
adviesbureau (duurzame energie)
ICT-dienstverlening
adviesbureau (technische diensten)
ICT-diensten en consultancy (internet)
transportdiensten (incl. opslag)
ICT-dienstverlening (datamanagement)
ICT-diensten (managen softwarelicenties)
markt- en opinieonderzoekbureau
groothandel in technische producten
ICT-dienstverlening gericht op telecom
kledingwinkel
verhuisbedrijf
kinderopvang
organisatieadviesbureau
productie van verpakkingen
productie van staal- en glasconstructies
leveren en beheren van energiediensten
recycling van bouw- en sloopafval
vervaardiging van schepen
Ingenieursbureau
ingenieursbureau
ontwikkeling vaccins en antistoffen
aanleg en onderhoud havens/waterwegen
produceren van chocoladeproducten
specialist in zwaar transport
vervaardiging van baggerschepen
inzetten van installaties en werktuigen
groothandel in communicatieapparatuur
reisagentschap
handel en verhuur van verpakkingen
handel in darmen voor worstenindustrie
planten en verpakkingen
ontwikkelaar planningssoftware
transportdiensten
aanbieden van claims- en riskmanagement

Omzet 2009 in €

942.079
5.158.163
1.153.985
550.997
4.648.288
1.582.007
3.107.829
1.112.294
1.368.295
1.689.536
967.714
492.886
395.000
760.235
486.503
193.335
2.300.000
606.000
225.000
23.907.000
8.395.150
26.407.059
9.044.969
4.677.868
21.039.040
39.172.157
6.748.286
3.488.000
9.182.000
5.931.281
15.459.653
22.990.667
17.519.981
3.410.000
4.231.825
3.241.553
13.824.222
33.183.903
5.822.008
10.225.123
11.351.832
280.005.394
99.025.844
64.208.000
401.236.000
91.194.000
338.163.000
604.945.000
78.174.000
854.853.000
1.125.713.000
813.424.090
78.718.000
335.526.000
191.641.000
175.398.000
95.322.000
69.461.000
79.040.000
58.320.495

Groei in %

710
318
231
157
148
134
132
114
96
94
93
93
80
68
64
55
35
31
29
525
268
220
112
95
84
71
66
49
49
48
47
46
43
42
41
38
36
31
30
22
20
832
97
80
70
66
66
57
55
49
45
45
42
41
38
34
34
33
30
28

Personeel

5
50
5
2
70
13
45
20
14
6
7
6
3
5
3
4
36
4
2
111
34
7
12
15
68
278
54
22
82
44
40
10
108
9
16
20
12
580
16
23
78
192
133
51
3.243
683
1.248
682
114
3.377
2.953
661
233
179
146
374
359
630
503
635
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overzicht
Klasse

Bedrijfsnaam

Bedrijfsomschrijving

groot
groot

Rederij Groen
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadh

exploitatie van schepen
kweek en handel in groentezaden

klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot

Zeeland
Medisol
V.D.S. Staal- en Machinebouw
Unitron Holding
P.W.G. Bedrijfsveilige Kleding
Timko Holding (De Pooter)
Coroos Conserven

levering van medische producten
productie van metalen contructies
productie van elektronische systemen
productie van bedrijfskleding
uitzend- en detacheringdiensten
productie van conserven

klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
klein
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
middelgroot
groot
groot
groot
groot
groot
groot
groot

Noord-Holland
Tritel
Emesa
Das Personeelsdiensten
Workbus Dienstverlening
ZON Energie Beheer
The Wolf
Amazingkids (Kiddoos)
Van Loman & Co
Snoozebaby
Aircargo.nl
P5COM
Webservices.nl
Dutchband
Click Value
Day Creative Business Partners
F & M Solutions
MTTM Partners
ECW Gas
Soledad Senlle
Anachron
Pixelindustries
Quanza Engineering
Copernica
A & A Capacity
Casagrande (CG Selecties)
Feeddex
Erik W. Huizinga RTV en Filmprod.
DEP Works
The Mbuyu Community (M4N)
NXS Internet
Wijcker Infra
SecondFloor
EuroClix
Qwise
Squarewise
Esize Holding
Amsterdam Internet Exchange
Software Improvement Group
Meinardi (Actavant)
Recreatie Noord-Holland N.V.
Eperium Group
Stichting Kinderopvang Hilversum
Maandag
Global Collect Services
Streamline Hold. (MAIN Energie)
InterXion Holding N.V.
Dekker Beheermij Krabbendam
Brunel International N.V.
Bouwbedrijf J.M. Deurwaarder

verlenen van data- en telecomdiensten
exploitatie van vergelijkingswebsites
uitzend- en detacheringdiensten
uitzendbureau (buschauffeurs)
leveren en beheren van duurzame energie
leegstandsbeheer
verkoop van kinderkleding (ook internet)
belastingadvies
verkoop van baby- en kinderkleding
transportdiensten
managementadvies (resultaatverbetering)
exploitatie van internetsites
leverancier van polsbandjes
adviesbureau (webanalyse)
aanbieden van creatieve adviezen
uitzend- en detacheringdiensten
aanbieder van telefoniediensten
onderhoud voor elektra- en gasnetwerken
handel in dameskleding
software (elektronisch factureren)
adviesbureau (onlinemarketing)
ICT-dienstverlening (infrastructuren)
softwareontwikkeling
ICT-dienstverlening
markt- en opinieonderzoeksbureau
feedbackspecialist
productie van ﬁlms
uitzend- en detacheringdiensten
ontwikkeling e-commerce-toepassingen
aanbieden van domeinregistratie
bouwbedrijf (grond, bestrating, riool)
ICT-dienstverlening
aanbieder van spaarprogramma op internet
aanbieder van ICT-oplossingen
adviesbureau (strategie & innovatie)
softwareontwikkeling
leveren van communicatiediensten
softwareanalyse
verkoopresultaatbureau
recreatie creëren en beheren
specialist op gebied van e-commerce
kinderopvang
uitzend- en detacheringdiensten
beheer van betalingsverkeer
leveren en beheren van energiediensten
aanbieden van internetinfrastructuur
aannemingsbedrijf
uitzend- en detacheringdiensten
aannemingsbedrijf
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Omzet 2009 in €

Groei in %

Personeel

41.893.547
173.748.000

26
25

20
1.404

1.410.897
22.972.493
22.452.866
10.541.689
11.590.608
99.259.147

158
138
128
31
20
29

3
27
51
27
256
198

1.900.000
13.257.000
1.663.014
5.549.743
907.206
485.787
1.955.000
792.384
509.413
3.196.000
3.145.609
1.320.000
2.369.000
955.083
1.757.188
1.053.271
2.946.207
544.710
2.318.000
2.895.302
1.096.266
2.189.464
1.266.422
451.583
1.237.354
612.000
330.000
821.078
12.000.000
5.394.000
4.717.669
5.032.000
7.866.000
13.306.822
3.518.112
4.550.876
8.842.102
3.981.732
12.742.000
7.142.354
12.790.080
17.101.596
147.741.681
126.178.000
81.007.749
171.668.000
72.555.024
738.400.000
98.796.003

1420
574
397
293
248
229
192
192
185
172
155
126
126
125
119
103
96
82
78
78
77
69
66
61
49
40
32
31
177
116
102
87
73
69
60
58
57
56
47
41
39
37
131
130
72
65
36
27
23

17
43
26
107
8
3
19
8
2
8
11
6
17
10
9
6
13
0
4
28
12
13
12
5
29
7
1
5
29
26
9
40
28
93
25
32
22
31
12
101
198
318
1.741
200
35
269
153
7.847
281

challenge me

It is time for Return on IT.

read me with your smartphone

It is time to challenge the fact that break-ﬁx IT services are still
accepted within organizations. At LetmedoIT we believe that it
is in your best interest to maximize performance and minimize
downtime. Therefore we guarantee that you only pay us for the
results of our work that are relevant to your business, not for
the time that is spent on ﬁxing problems that should have been
prevented in the ﬁrst place.

In fact, we enable your employees to maximize performance
by implementing managed IT services for user-centric ofﬁce
automation. So if it is time for your organization to move from
intentions to results, forget ROI. It is time for Return on IT.
Provided to you by LetmedoIT. Add us to your shortlist today.
Send your invitation to challengeme@letmedoit.nl or visit us at
www.letmedoit.nl.

IWC.
De horloges van de toekomst
sinds 1868.

“Een veilige toekomst.”

Portuguese Perpetual Calendar. Ref. 5023: Bij IWC blijft één drijfveer hetzelfde: het streven om nog beter te worden. Dit is een van
de mooiste voorbeelden, met het grootste manufactuur-uurwerk
van IWC, een Pellaton-opwindsysteem en gangreserve van
7 dagen. De eeuwigdurende kalender toont datum en maanfase aan
en is mechanisch tot het jaar 2499 ingesteld. Kortom: een horloge
dat nu al de toekomst heeft geschreven. IWC. Engineered for men.

Mechanisch IWC-manufactuur-uurwerk | Automatisch
Pellaton-opwindsysteem | Gangreserve van
7 dagen met indicatie | Eeuwigdurende
kalender (afbeelding) | Eeuwigdurende
maanfase-aanduiding | Ontspiegeld
saffierglas | Saffierglazen deksel |
Waterdicht 3 bar | 18-karaats roodgoud

IWC Schaffhausen, Zwitserland. www.iwc.com Nederland: telefoon 020 5246 777.

