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Woord vooraf
Een tijdje geleden drong het tot mij door dat ik in juni 2014 twaalf en een 
half jaar franchise-ondernemer was binnen de Arron Group. Daarvoor had 
ik een aantal jaren werkervaring opgedaan bij twee verschillende werkgevers. 

De gedachte aan mijn jubileum zette me aan het denken wat er in die periode 
allemaal is gebeurd en welke ervaringen ik heb opgedaan. In de waan van de 
dag kijk je eigenlijk te weinig terug. Immers, de dagelijkse zaken wachten en 
vragen je aandacht. 

Tijdens een bijeenkomst van de netwerkclub Business Open Prise d’eau  
vertelde medelid Erica Theloosen over de mogelijkheden van het schrijven 
van een jubileumboek. Daar werd ik enthousiast over. Het leek mij een heel 
leuk idee alle ervaringen en gebeurtenissen uit mijn werkzame leven op te 
schrijven. Ik vroeg haar de auteur van mijn boek te worden. Tijdens drie  
interviews heb ik haar zoveel mogelijk herinneringen toevertrouwd. Toen 
bleek ook dat ik veel van de opgedane ervaringen heb kunnen gebruiken in 
mijn rol als ondernemer. 

Dit boek heb ik geschreven voor de mensen die mij na staan: mijn trot-
se moeder Joke en haar man Ad, mijn zus Tanja, ook ondernemer. Mijn  
schoonouders Tom en Enny. En last but not least, mijn vrouw Carmen.  
Zij is altijd achter mij blijven staan, ook toen het een tijdlang niet goed ging 
met de zaak. 

Aan mijn kinderen Wessel en Maaike wil ik met de verhalen in dit boekje  
laten zien dat je met hard werken en doorzettingsvermogen een heel eind 
kunt komen. Ik hoop dat ze er iets aan hebben.

Een dank je wel aan mijn klanten, die het vertrouwen in mij hebben. Mijn 
speciale dank gaat uit naar drie trouwe klanten: Tom Kars van Docdata,  
Jordi Reijnhard van het St. Elisabeth Ziekenhuis en Lodewijk van der  
Zanden van Scholle. Zij maken al jarenlang gebruik van mijn  
dienstverlening. Ik waardeer het zeer dat zij vertellen over hun ervaringen 
met Arron Group Midden-Brabant.
 
Onno Wempe
December 2014
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Zo is het gekomen 
Na het behalen van mijn meao-diploma in 1984 
zocht ik in mijn woonplaats Lisse naar een leuk  
bedrijf om bij te werken. Daarbij stuitte ik op een  
vacature bij Mecomfa. Een vrij klein bedrijf met acht 
medewerkers, dat handelde in medische disposables 
zoals injectienaalden, verbanden en braces.

1984
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Mecomfa leverde vooral aan groothandels, ziekenhuizen, apotheken en fysio-
therapeuten. Vier dagen in de week fietste ik naar mijn werk op de afdeling 
administratie waar ik verantwoordelijk was voor het archiveren. De vijfde dag 
van de werkweek ging ik naar school om mijn marketingdiploma’s Nima A en 
Nima B te halen. Nima A is gelukt, B heb ik nooit kunnen halen.

Ik kan wel zeggen dat deze eerste werkervaring mij snel verveelde.  
Het archiveren zou zeker niet mijn baantje tot mijn 65ste zijn. Op een  
gegeven moment gaf ik dat aan en bij Mecomfa hadden ze ook opgemerkt 
dat ik niet op de juiste plek zat. Toen er in verband met een zwangerschaps-
verlof een plek openviel op de binnendienstafdeling, mocht ik die gaan  
invullen. Daar kwam ik beter tot mijn recht als vlotte babbelaar en sociaal 
persoon. Samen met drie andere binnendienstmedewerkers kwam ik aan een 
bureaublok te zitten. Naast mij zat Jeroen, een jongen die ik toevallig kende 
van de tennisvereniging LTC in Lisse

TENNIS 
Als klein ventje van acht jaar begon ik met tennislessen, aangespoord door 
mijn moeder, die fanatiek tennisster was. We waren allebei heel fanatiek. Dat 
schepte een extra band. Rond mijn elfde werd het animo om te tennissen 
minder. Mijn moeder zette me voor de keus: of doorgaan of een andere 
sport kiezen. Het werd het eerste. Vanaf dat moment lukte het ook beter. 
Op redelijk niveau heb ik veel competities en toernooien gespeeld. Tot zes 
jaar geleden. Na 25 jaar was ik er helemaal klaar mee. Nu speel ik wekelijks 
op vrijdagavond met een vast clubje. We luiden daarmee de week uit en het 
weekend in. 

Terug naar het werk. Jeroen werd zo’n beetje mijn mentor. Het werd mijn taak 
om orders te noteren. Ik weet nog goed dat, als de telefoon ging, ik best wel 
angst had de hoorn op te nemen. Het was immers mijn eerste belervaring met 
klanten en het verwerken van orders. Door de begeleiding van Jeroen kreeg 
ik het toch vrij snel onder de knie: de order opnemen, deze verwerken in de 
systemen zodat de bestelling verzonden kon worden naar de klant. Daarnaast 
was er ook een adviserende rol weggelegd als binnendienstmedewerker. Dat 
betekende dat ik productkennis moest vergaren. Als je dit werk vergelijkt met 
het archiveren, dan was het echt een hele verademing.
 Het team was jong en sportief. Tussen de middag spoedden wij ons naar de 
kantine, aten snel ons broodje op en dan gingen we naar het magazijn waar 
een badmintonveld was uitgezet. We zetten een competitie uit. Dat was echt 
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heel leuk. En we waren fanatiek! Na afloop verschenen we stuk voor stuk,  
bezweet en al weer aan ons bureau en vatten we het orderschrijven weer op. 
Contact met de buitendienst was er nauwelijks. Alleen het hoofd binnen-
dienst had contact met de accountmanagers. Waarom dit zo was, heb ik nooit 
begrepen. Bij mijn volgende werkgever, AkzoNobel, ging het er heel anders 
aan toe.

AkzoNobel
Binnendienstmedewerker
Na vier jaar Mecomfa had ik het wel gezien en kwam er in mijn loopbaan een 
eerste keerpunt. Ik wilde meer de commerciële hoek in. Ik herinner me nog 
goed dat ik in de krant een vacature tegenkwam voor een commerciële binnen-
dienstfunctie bij AkzoNobel in Sassenheim. Daar wilde ik wel binnenkomen, 
ook omdat er bij zo’n groot bedrijf doorgroeikansen aanwezig waren. Mijn  
sollicitatiegesprek staat me nog helder voor ogen. Het terrein van AkzoNobel 

was ontzettend groot en ik wist niet precies waar 
ik moest zijn. Ik kwam in een barak terecht met 
allemaal kantoren. Daar sprak ik op goed geluk 
iemand aan en vroeg hem waar ik moest zijn.  
   Nadat mij de weg gewezen werd, kwam ik op 
de plaats van bestemming. Althans, dat dacht 
ik. Ik klopte op de deur en maakte hem open.  
De persoon die binnen zat, serveerde mij hele-
maal af. Hoe durfde ik het aan zomaar binnen 
te komen! Dat was helemaal niet de bedoeling. 
Ik wist niet wat mij overkwam. Met die per-
soon had ik gelukkig niet het sollicitatiegesprek.  
Wel met Cor Vink, die in een vlakbij gelegen  
kantoor zat. Hij meldde zich even later. Het  

gesprek verliep verder prettig en ik werd aangenomen. Met hem kon ik lezen 
en schrijven. 

Een leuke anekdote: 
jaren later bleek dat de persoon die mij  
afserveerde de direct leidinggevende van  
mijn vrouw Carmen te zijn geworden. 

Wel weet ik dat ik het redelijk eng vond. Komende vanuit een klein bedrijf 
met een paar man personeel, liep ik nu in een groot bedrijf rond, waar in 
de kantine wel een paar honderd man kon zitten. Het was een compleet  
andere wereld.
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Ook deze keer was de club waar ik in terecht kwam gezellig en bestond met 
mij erbij uit vijf mensen: Cor, de leidinggevende, Wim, Astrid en Bert, die 
overall leidinggevende was. Ze zorgden op een leuke manier voor een ‘ont-
groening’. Ik moest het bedrijf leren kennen en kreeg de opdracht om over 
een order iets na te vragen. De hele fabriek heb ik toen gezien, want ik werd 
van de een naar de ander gestuurd.

Hoewel onze karakters ontzettend verschilden, hadden we het heel gezellig 
met elkaar. We gingen ook drie tot vier keer per jaar samen stappen. Cor en ik 
waren zo’n beetje uit hetzelfde hout gesneden: relaxed en het ‘niet lullen maar 
poetsen’ type. Wim was de serieuze en Astrid kon bij tijd en wijle een haaibaai 
zijn. Onze leidinggevende Bert was het kleinste van ons allemaal, maar had 
gelukkig veel gevoel voor humor. Samen met Cor kon hij, tot tranen aan toe, 
grappen maken. 

Zoals al eerder verteld, was er bij AkzoNobel wel sprake van contacten met 
de buitendienstmedewerkers. Ieder had nauw contact met twee vertegen-
woordigers. Als zij bij hun klanten geweest waren, kwamen ze naar ons toe.  
De wensen van hun klanten moesten wij vertalen in de organisatie. Denk  
daarbij aan het uitschrijven van de order en het zorgdragen voor tijdige  
productie en levering. Daarvoor had je echt de contacten binnen het bedrijf 
nodig. Dat vond ik erg leuk en het maakte het werk breder.

Het was in deze periode dat ik in contact kwam met Carmen. Toen wist 
ik nog niet dat zij later mijn vrouw zou worden. Zij werkte bij Akzo- 
Nobel in Breda en had een coördinerende rol op de afdeling kleurmakerij. 
Met haar sprak ik regelmatig via de telefoon over de kleuren die een klant 
wilde hebben. Altijd wilde een klant het eerder hebben dan de levertijd die 
ervoor stond. Dat moest ik via haar regelen. Omdat ik haar een prettige stem 
vond hebben, vroeg ik eens aan een vertegenwoordiger hoe ze eruit zag. Zijn 
antwoord: “Dat is een blonde, ziet er lekker uit, maar hoog op de poten.” Ik 
nam dat voor kennisgeving aan. Toen kwam het moment dat ik haar voor 
de eerste keer zag, omdat wij met een clubje collega’s, ook uit Breda, gingen 
stappen. Het was een leuke eerste ontmoeting. Niets meer en niets minder. 
We hadden op dat moment ook alle twee een relatie. Daarna zagen we elkaar 
vaker tijdens het stappen.

1e buitendienstmedewerker Autoreparatielakken
Zoals ik al wist, waren er doorgroeimogelijkheden bij AkzoNobel. Samen met 
de afdeling P&O werd een carrièreplan gemaakt. Het was niet een heel strikt 
plan, maar ik wist nu min of meer waar ik binnen de organisatie kon eindi-
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gen en welke tussenstappen nodig waren. Het productmanagerschap leek me 
wel heel leuk, ook vanwege het marketingonderdeel. Helaas waren op dat  
niveau geen functies beschikbaar. Mijn volgende stap zou die van buiten-
dienstmedewerker worden met daarna een doorgroeimogelijkheid naar een 
verkoopleidersfunctie. AkzoNobel is wel het type bedrijf waar je pas hoge 
functies kunt krijgen als je een hbo- of hogere opleiding hebt. Het verkoop-
leiderschap zou voor mij een eindfunctie zijn vanwege het feit dat ik geen 
hbo-opleiding had. 

In 1992 verscheen op het vacaturebord de functie 1e buitendienstmedewerker 
op de afdeling Autoreparatielakken. Deze afdeling verkocht alle producten 
die nodig waren voor het herstellen van autoschades. Ik werd aangenomen  
en kreeg de regio Hilversum en Utrecht toebedeeld. Tijdens een interne  
opleiding in Sassenheim, waar het laboratorium zat, deed ik de nodige  
productkennis en -kunde op, nodig om in gesprek te gaan met schadeherstel-
bedrijven. Een gedegen verkoopopleiding ontbrak. Het bleek een moeilijke 
markt te zijn, ook omdat de concurrent in dat gebied stevig in het zadel zat. 
Uiteraard waren er ook wel schadeherstelbedrijven die verf van Sikkens ge-
bruikten, het merk dat wij verkochten. 

Ik denk dat in die periode mijn aversie voor koude acquisitie ontstond.  
Dat was een lastige opgave voor mij. Mijn kracht lag veel meer in het relatie- 
management dan bij koude acquisitie. Ik herinner me nog goed dat ik  
geregeld met de auto langs de kant van het water stond, denkend aan hoe ik de 
dag door moest komen. Dan voelde ik angst om bij een bedrijf naar binnen te  
stappen,  angst voor het onbekende. Wel moed verzamelend om die stap te  
maken,  terwijl ondertussen de radio aanstond. Als ik nu bepaalde nummers op  
de radio hoor, dan herinneren die mij nog steeds aan die tijd. Het was de 
minst leuke functie die ik gehad heb. 
 Toch waren mijn omzetcijfers naar tevredenheid van mijn leidinggevende. 
Zelf had ik er geen goed gevoel over. Er bleef altijd het knagende gevoel wat 
er mogelijk geweest zou zijn als ik wel het lef had om de deur open te trappen.

Wat ik toen heel plezierig vond, waren de bezoekjes aan de winkel in  
Hilversum. Als ik down was, ging ik daar naartoe. Er werkten leuke collega’s 
met wie ik goed door een deur kon. Standaard lunchte ik op vrijdagmiddag 
met hen. Dat was altijd heel gezellig. Met de klanten die er kwamen, dronk ik 
een bak koffie en maakte ik altijd een praatje. Dat was mijn sterke punt: het 
contact onderhouden met klanten, de softe kant.
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Ondertussen was er in 1994 een hechte vriendschap met Carmen ontstaan. 
Beiden waren we weer vrijgezel. Tijdens stapavonden bleven we elkaar met 
regelmaat zien en toen bleek dat er meer tussen ons was. In november van dat 
jaar waren we ‘een echt setje’. Al snel daarna woonden we samen doordat ik 
bij haar introk. 

1e buitendienstmedewerker Bouwverven
Mijn toenmalige baas zag dat ik worstelde met de invulling van de func-
tie bij de afdeling Autoreparatielakken. Districtsmanager Cor van der Voet 
vroeg mij in 1995 of ik een functie als buitendienstmedewerker bij de afde-
ling Bouwverven zag zitten. De concurrentie was er ook groot, maar belang- 
rijker vond ik dat koude acquisitie van ondergeschikt belang was. Die  
overstap maakte ik dus en direct voelde ik me meer op mijn plaats. Deze  
afdeling verkocht verven aan schildersbedrijven, woningbouwverenigingen en 
beleggers van panden. Dit bleek veel meer een relatiemarkt en daar lag mijn 
kracht. Bovendien waren er veel kleinere klanten bij wie het contact erg be-
langrijk was. Ik was vaak snel in staat een leuke band met hen op te bouwen. 

In die periode kwam golf om de hoek kijken. Vanuit Akzo volgde ik een  
golfclinic. Ik weet nog goed: dat was in Almere bij golfclub Almeerderhout.  
Ik bleek gevoel te hebben, waarschijnlijk vanwege mijn tennisachtergrond. De 
vonk sloeg dus vrij snel over. Zodoende dat uit mijn koker het voorstel kwam 
om golfklasjes te organiseren, waarbij het de bedoeling was om te leren golfen 
en uiteindelijk het GVB-diploma te halen. Deelnemers aan die klasjes waren 
onze relaties. Op hun beurt nodigden zij hun klanten hiervoor uit. Op vrij-
dagmiddag was er eerst een golfles en daarna waren er de welbekende biertjes 
en bitterballen. Als vanzelf vlogen de projecten om de tafel. Het begon klein, 
maar het groeide allengs flink uit. Deze rol was op mijn lijf geschreven. Met 
iedereen kwam ik aan de praat, van facilitair manager woningbouwvereniging 
tot de schilder. We startten ermee in Hilversum, later verhuisden we naar de 
golfclub in Utrecht, dicht bij ons hoofdkantoor.

Van het golfen word ik relaxed, hoe stressvol een spel ook kan zijn. De rust, 
het groen, mooie fonteinen en soms schitterende wolkenpartijen geven mij 
een heerlijk ontspannen gevoel. Sinds begin 2014 is Golfclub De Haenen in 
Teteringen mijn vaste stek om te golfen.
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Cor kreeg een assistent onder zich: Michiel. Hij werd mijn mentor en ik 
bouwde een goede band met hem op. Hij was verantwoordelijk voor het  
Wapex-assortiment, betonbeschermingsproducten. Kennelijk zag hij meer 
capaciteiten in mij, want hij vroeg of ik een van de vier Wapex-specialisten 
wilde worden. Zo stond Michiel aan de basis van mijn nieuwe functie. 

Wapex-specialist
Twee jaar later werd ik Wapex-specialist. In die periode overlegde ik met  
Carmen waar we samen wilden gaan wonen: Hillegom of Breda. Vanwege 
deze nieuwe functie werd het Breda.
 Omdat het een hbo-functie was, moest Michiel zich intern wel hard maken 
om mij op die plaats te krijgen. Dat is een heidens karwei geweest. Doorslag-
gevend was het feit dat ik een teamplayer was en goed in de groep lag.
 Ik volgde twee basiscursussen Bouwkunde. Michiel nam mij onder zijn 
hoede en zaagde mij door op product- en bouwkundige kennis.
 In deze functie kwam ik aan de andere kant te zitten en werd ik de onder-
steuner van de buitendienstmedewerkers in de regio Zuid-Nederland. Als er 
verzoeken kwamen voor advies over de afwerking van betonnen vloeren, dan 
werd ik als Wapex-specialist ingeschakeld. Dat vond ik een heel leuke rol. 

Waar ik best wel trots op ben, is het feit dat ik toen een ‘vloerenboek’ gemaakt 
heb. In het boek beschreef ik globaal welke behandeling een vloer moest krij-
gen en hoe die gecoat moest worden, aangevuld met een beschrijving van de 
eigenschappen van de producten en bij welke situatie die gebruikt konden 
worden. Het boek was een basisondersteuning voor de collega’s van de buiten-
dienst. Het hoofdkantoor heeft dat initiatief zeer positief ontvangen. Ik kreeg 
er zelfs een bonus voor. Op mijn beurt vond ik het leuk dat ik me hiermee  
kon profileren.

In deze Wapex-periode kregen wij onze zoon Wessel. Een jaar later, in 1999 
trouwden Carmen en ik. 
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Verkoopleider bij De Haan Verf
Het volgende keerpunt kwam toen ik als Wapex-specialist in contact kwam 
met De Haan Verf in Eindhoven. Daar ondersteunde ik de vertegenwoor- 
digers. Tijdens vergaderingen schoof ik aan om mijn kennis over te brengen, 
een update te geven van de stand van zaken en te praten over lopende projec-
ten. Overigens deed ik dat bij al mijn rayons.

Na twee jaar, in 2000, vroeg eigenaar Jos de Haan of ik bij hem wilde komen 
werken als verkoopleider. Laat dat nou net de ambitie zijn die ik nastreefde. 
Daar was immers al sprake van in het destijds gemaakte carrièreplan. Mijn 
interesse in die functie besprak ik uiteraard met Michiel. Hij adviseerde mij 
het aanbod met beide handen aan te grijpen, ondanks het feit dat het in eerste 
instantie een nadelig effect zou hebben op mijn salaris en de arbeidsvoor-
waarden. Ik wilde deze investering wel doen om uiteindelijk mijn doel te 
bereiken, met de daarbij behorende, betere beloning.
 Het contact met AkzoNobel zou blijven, omdat De Haan Verf exclusief 
verkoper was van Sikkensproducten in de regio Eindhoven. Het hele traject 
had wel wat voeten in aarde, maar ik nam toch die stap. Afgesproken was dat 
het aanlooptraject twee jaar in beslag zou nemen. In die tijd zou ik de regio  
verkennen en contacten leggen met de klanten. Echter, het liep anders. Tijdens 
het eerste jaar merkte ik dat Jos van alle markten thuis was en zich veelvuldig 
met mijn werk bezighield. Mij bekroop het gevoel dat hij er twee agenda’s 
op nahield. In het tweede jaar was het mij helder: het verkoopleiderschap bij  
De Haan Verf zou het niet gaan worden. Achteraf gezien had ik best wel spijt 
van de beslissing om bij De Haan Verf te gaan werken. Ik besefte dat ik weer 
op een keerpunt beland was. 

Aan het denken gezet
Natuurlijk was dat wel even schrikken en het zette me aan het denken: wat ga 
ik doen? Opgegroeid binnen een familie waar altijd gezegd was dat ik beter 
in loondienst kon werken omdat dat veilig was, stak het sluimerende idee de 
kop op dat ik ooit iets voor mezelf zou willen beginnen. Ik herinner mij dat 
dat idee al speelde toen ik nog bij AkzoNobel werkte.

Ook als jongen had ik altijd wel handeltjes gehad, zoals het verkopen  
van bloemenslingers aan automobilisten die de bloembollenvelden  
kwamen bezichtigen.
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Resoluut nam ik halverwege 2001 het besluit iets voor mezelf te beginnen. 
Als ik iets wilde doen op dat gebied, dan was het nu of nooit. Zo voelde dat 
althans. Uren, nee dagen, struinde ik het internet af op zoek naar wat het  
betekende om een eigen bedrijf te starten. Wat kwam daarvoor allemaal om 
de hoek kijken? Welke kennis had ik nodig om de stap te maken? Zo kwam ik 
op een site waar alles over franchiseformules beschreven was. En daar waren 
er heel wat van! Dit leek mij wel een leuke tak van sport. Er is een product 
waar een markt voor is. Het interessante eraan vond ik het uitbouwen ervan. 
Ik bekeek alles en liet mij leiden door mijn eerste indruk en het gevoel dat ik 
erbij kreeg. Er bleven uiteindelijk zo’n acht tot negen franchiseformules op 
mijn lijstje over, waarbij Arron Automatics bovenaan stond. Zo is het geko-
men dat ik franchisenemer werd.

Die beslissing nam ik uiteraard in overleg met Carmen. We hadden net ons 
tweede kindje, dochter Maaike gekregen. Ook waren we verhuisd en hadden 
een hypotheek afgesloten. Gelukkig had Carmen vanaf het begin een goed 
gevoel over deze volgende stap en stond ze pal achter me, ook omdat zij vond 
dat ik het allemaal goed had voorbereid. 
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“Gezamenlijk zoeken naar 
de beste oplossingen.” 
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Klantervaring

Tom Kars, Docdata 
“Gezamenlijk zoeken naar de beste oplossingen.” 

“Omdat Docdata een flinke groei doormaakte, zocht de toenmalige inkoper 
een betrouwbare partner voor het leveren van koffieautomaten en een snoep-
carrousel. Deze partner werd Onno, van Arron Group. Zo’n vijf jaar geleden 
maakte ik kennis met Onno, omdat ik facilitair medewerker werd. De gestage 
groei van Docdata had ook effect op de uitbreiding van de automaten. Er 
kwamen soep- en frisdrankautomaten en voorverpakte, belegde broodjes wer-
den aan het assortiment toegevoegd. 

Topmaanden
Drie jaar geleden werd een centralisatie van Docdata ingezet. Van zeven  
panden gingen we naar drie. Inmiddels zijn dat er alweer vier geworden.  
Dagelijks bevoorraadt Onno de automaten bij drie panden. De maanden  
oktober, november en december zijn voor Docdata topmaanden. Er wordt 
bij ons in twee ploegen gewerkt en in die drukke tijd werken er per dag  
circa 1200 man; voor een groot deel flexwerkers. We hebben een interne af-
deling die dagelijks de planning regelt. Zo’n groot aantal medewerkers heeft 
ook invloed op de voorraad in de automaten. Daarom maken Onno en ik in 
die maanden altijd een schema. Dan weet Onno hoeveel man personeel er 
rondloopt en daar stemt hij vervolgens zijn planning, levering en het aantal 
producten op af. Het kan goed zijn dat hij dan drie keer per dag komt om de 
voorraad aan te vullen.

Naast de korte dagelijkse contactmomenten is er iedere maand een langer 
overleg. Dan bespreken we wat er goed of minder goed gaat, of het assorti-
ment toereikend is, hoe we een en ander het beste kunnen afstemmen en wat 
de verwachtingen zijn. Het contact met Onno ervaar ik altijd als zeer prettig 
en gelijkwaardig. In gezamenlijkheid zoeken we naar de beste oplossingen.” 
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12,5 jaar Arron 
Wat ik toen niet wist, was dat ik precies twaalf en een  
half jaar bij Arron zou volmaken. Het was een  
bijzondere tijd, met zijn ups en downs. Alles wat ik heb 
meegemaakt, heeft bijgedragen aan de kennis en kun-
de die ik nu heb. Het hebben van collega’s en vrienden 
met wie je kunt sparren is heel waardevol gebleken. 
Gelukkig kent mijn verhaal een positief eind, of beter 
gezegd een nieuwe start.

20 02
2014
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Zoals al gezegd, had ik me goed georiënteerd en stond Arron Automatics 
van alle franchiseformules bovenaan mijn lijst. Een franchiseorganisatie die  
consumptieautomaten plaatst, verzorgt en onderhoudt bij tal van organisaties. 
De slogan was:

Arron Automatics, 
wel de lusten, niet de lasten.

Diverse keren sprak ik af met het hoofdkantoor. Carmen ging mee; ook zij 
wilde de partijen leren kennen en gevoel erbij krijgen. Daarnaast sprak ik drie 
tot vier keer met Hans, een franchisenemer in Breda en werkzaam in de regio 
Breda-Roosendaal. Hij zat dichtbij en had al lang zijn eigen regio. Ik zou een 
deel van zijn regio en klanten overnemen. Mijn regio werd het gebied tussen 
Breda, Waalwijk, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Baarle-Nassau en Tilburg. 
Omdat Hans dit deel erbij deed en zijn eigen regio groot genoeg vond, stond 
deze regio in de verkoop.
 Zijn ervaringen waren positief. Negatieve geluiden hoorde ik niet of nau-
welijks. Een aantal keren ging ik met Hans of zijn zoon, die ook in de zaak  
zat, op pad. Zo kreeg ik een goede indruk van wat het werk inhield en hoe 
het werkte. 

Om zijn klanten over te nemen, moest ik goodwill betalen (een bepaald  
percentage van de omzet) en voor de overname van de apparaten die er 
al stonden. Het was een vrij groot bedrag. Om dat op te kunnen hoesten,  
moesten Carmen en ik een tweede hypotheek op ons huis nemen. Totdat  
het contract in december 2001 ondertekend werd, bleven wij het doodeng 
vinden. Zij was er bij toen ik in december ondertekende.

Maandag 7 januari 2002 werd mijn eerste dag op de weg. Vanuit het hoofd-
kantoor werd ik begeleid door Arno, de Technisch directeur bij Arron. De 
Algemeen directeur heette Ronald. Uit de samentrekking van beide namen 
was de naam Arron ontstaan.

Voorbereidingen 
Om goed van start te gaan, trof ik diverse voorbereidingen. Een vriendin,  
Marlene, werkte bij ABAB accountantskantoor. In de avonduren hielp ze mij 
met de administratie, de btw-aangiftes en het opmaken van de jaarrekening. 
Dat heeft ze een aantal jaren gedaan. Ik schafte een computer aan en het  
inrichten ervan kwam op mij neer. En ik moest natuurlijk een bestelbus aan-
schaffen. Dat vond ik een heel apart moment. Ik had een Ford Transit op het 
oog en maakte er een proefrit mee. Goh, wat voelde ik me trots als een pauw: 
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een eigen bedrijf én een eigen bus. Mijn medewerkers rijden nu nog steeds in 
hetzelfde merk, omdat ik er veel vertrouwen in heb. Dat is een gevoelskwestie.

In het contract stond dat vanuit het hoofdkantoor ondersteuning zou ko-
men op het gebied van inkoop, marketing en acquisitie. De accountant van 
het hoofdkantoor had een schitterende prognose afgegeven. Deze bleek veel 
te rooskleurig. Vandaar dat ik Marlene inschakelde. Dat was ook het mo-
ment waarop ik besefte dat ik heel bleu in deze nieuwe situatie was gestapt, 
ondanks mijn goede voorbereiding. Ik had verzuimd voldoende aandacht te 
besteden aan het bedrijfsmatige aspect. Dat was een leerschool. Zoiets over-
komt mij nu niet meer.

Afijn, 7 januari was het zover. Samen met Arno ging ik op pad. Ik weet nog 
goed het eerste adres in Baarle Nassau, scholengemeenschap De la Salle.  
Overigens nu nog steeds mijn klant. We stapten net in de pauze het gebouw 
binnen en ploften op een bankje. Ik zag een ware stormloop naar de automa-
ten. Met grote ogen keek ik toe en dacht: “Wauw, dit is echt gaaf! Elke euro 
die erin gaat is van mij.” Dat gaf een speciaal gevoel. 

In het begin was het wel onwennig om de automaten te vullen. Daar was een 
bepaalde techniek voor nodig die ik nog onder de knie moest krijgen. Ook 
storingen moest ik zelf oplossen, hoewel ik a-technisch was en overigens nog 
steeds ben. Gelukkig kon ik, ook telefonisch, altijd terugvallen op mijn aan-
spreekpunt Arno. Na een paar keer met hem mijn rondje gereden te hebben, 
werd het tijd dat ik het alleen ging doen.

Mijn klantenbestand bestond merendeels uit bedrijven en het St. Elisabeth 
Ziekenhuis. Het werd mijn uitdaging het klantenbestand van bedrijven ver-
der uit te breiden en bij bestaande klanten uit te breiden door meer auto-
maten te plaatsen. Die groei verliep redelijk geruisloos. Veel aanvragen van 
nieuwe prospects kwamen binnen via het internet. We stonden vermeld op 
goudengids.nl. Zowel op het internet als in het boek waren onze gegevens 
terug te vinden. Ook kreeg ik klanten via mond-tot-mondreclame. Dat was 
ideaal voor mij, omdat ik zo geen koude acquisitie hoefde te doen. Dat was 
immers niet mijn ding. Ondertussen was Patrick bij Arron aangenomen als 
franchisemanager. Met hem maakte ik plannen hoe ik mijn omzet nog verder 
omhoog kon schroeven. 

Magere jaren
Zo groeide het aantal automaten rap in die eerste jaren. De leverancier le-
verde de automaten bij de klant af. Ik maakte ze gebruiksklaar door ze te 
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vullen en te voorzien van wisselgeld. Voor alle nieuwe automaten sloot ik een 
leasecontract af voor vijf jaar. De huur betaalde ik per maand. Na vijf jaar zou-
den ze mijn eigendom zijn. Echter, na zo’n drie jaar begon zich een probleem 
af te tekenen. Vanwege de groei had ik heel veel huurcontracten afgesloten. 
 De omzet uit de automaten bleek echter maandelijks onvoldoende om on-
der andere de hoge huurkosten en de vaste lasten van de leaseauto te dekken. 
Ook mijn inkomen moest er nog uitgehaald worden. In de jaren 2004-2005 
werd het knap lastig en penibel. Dit was ook weer zo’n bedrijfsmatig aspect, 
waar ik niet op voorbereid was en niet zo snel een uitweg voor zag. Achteraf 
gezien was het een soort tunnel waar ik in terecht was gekomen. Ik was niet 
meer in staat out of the box te denken.

Ik sprak met een vriend die in de bankenwereld werkte. Hij hield mij voor 
dat ik voor de opstart van mijn bedrijf vijf jaar moest uittrekken en na die tijd 
moest beslissen of ik ermee verder ging. Dat hield ik mezelf voor ogen. 
 Maand in maand uit keek ik tegen een stapel rekeningen aan die elke maand 
hoger was dan het bedrag dat aan omzet binnenkwam. Aardig stressvol kan 
ik wel zeggen. Met Carmen had ik het erover dat ik best hard wilde werken, 
maar er dan ook wat aan over wilde houden. Het licht aan het eind van de 
tunnel wílde ik wel zien, maar zag het niet. Mijn probleem besprak ik ook 
met het hoofdkantoor. Ik kreeg het idee dat de franchisegever geen honderd 
procent gevoel voor mijn probleem had. Een waarschuwing van die kant dat 
het niet goed ging zoals ik het aanpakte, is er nooit gekomen. Patrick kwam 
met standaardoplossingen, die voor mij echter geen oplossing boden. 
 Het werd zelfs zo erg, dat ik eind 2004 mijn regio te koop aanbood aan  
het hoofdkantoor. Ik vertelde dat ik het niet meer zag zitten en er hele-
maal klaar mee was. Vanaf dat moment zocht het hoofdkantoor naar een  
nieuwe franchisenemer.

Toch een oplossing
Plots kwam er een geschenk uit de hemel vallen. Ik nodigde vriendin Marin-
ka en haar vriend Marc uit voor een avondje. Hij had zijn sporen verdiend in 
de financiële dienstverlening. Ik vertelde mijn verhaal. Hij snapte niets van 
mijn handel en kwam met allerlei voorstellen en opties om de handel vlot te 
trekken, zoals: uitbreiding van de dienstverlening. Dat lag echter te ver weg 
van de automatenwereld en daarom vond ik dat geen optie. Ook besprak ik 
met hem mijn plan om de makelaardij in te gaan. Met mijn opleiding Bouw-
kunde, tijdens de Wapex-periode, en mijn commerciële vaardigheden had ik 
voldoende knowhow opgebouwd om die richting in te gaan. 
 Nog steeds dank ik Marc op mijn blote knieën dat hij dat plan uit mijn 
hoofd praatte. Hij gaf vanuit zijn ervaring in de vastgoedwereld aan dat er 
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wildgroei in de makelaarsmarkt was en dat het een lastige opgave zou worden. 
In de jaren erna, de crisisjaren, bleek dat ook zo te zijn. 
 Overigens heb ik altijd sparringpartners in mijn omgeving opgezocht.  
Voor hun ideeën stond ik open, zodat ik op basis van die informatie mijn plan 
kon trekken.

Op een gegeven moment kaartte ik in het gesprek de leasecontracten voor de 
automaten aan. Die liepen nu drie en een half jaar. Kon ik nog anderhalf jaar 
mijn hoofd boven water houden? Dan zouden steeds meer automaten mijn 
eigendom worden en de maandelijkse huur wegvallen. Toen viel bij mij het 
muntje en realiseerde ik me dat ik altijd naar kortetermijnoplossingen aan het 
zoeken was. Nog steeds kan ik me erover verbazen dat ik zelf niet op dat idee 
was gekomen. Blijkbaar had ik de tegenwoordigheid van geest niet meer en 
was ik alleen bezig met het hoofd boven water te houden.

Andere bedrijfsvoering
Ik zag weer licht aan het eind van de tunnel en vertelde het hoofdkantoor 
dat mijn regio uit de verkoop gehaald kon worden. De directie reageerde heel 
sceptisch. Wat wil je nou? 

De bedrijfsvoering paste ik aan. Ik haalde maximaal uit de leveranciers wat 
ik eruit kon halen en keek tot hoever ik kon gaan. Ik speelde met bedragen 
en het uitbetalen van rekeningen. Daar werd ik uitermate bedreven in. Ook 
haalde ik onrendabele automaten weg bij mijn toenmalige klanten en schoof 
ermee naar andere plaatsen waar ze wel rendabel waren. Daar had ik andere 
partijen voor nodig om dat te realiseren, maar het bleek wel dé oplossing te 
zijn. Ik maakte ook een planning en overzicht van de automaten waar ik over 
beschikte, zodat ik precies wist wanneer gelden vrij zouden komen. De omzet 
begon te stijgen en ik kreeg steeds meer lucht.
 Vanaf eind 2006 liepen steeds meer contracten af, de maandelijkse huur  
werd minder en de omzet bleef gelukkig stijgen. Eindelijk kwam na vijf jaar  
het omslagmoment. 

Het ging zo goed, dat ik naar het hoofdkantoor stapte met de vraag: “Geef 
mij regio Eindhoven erbij.” In die regio was nog geen franchisenemer actief, 
maar ik had er al wel diverse klanten zitten. Die wilde ik wel houden. Na lang 
praten was het hoofdkantoor positief onder het mom van: “We zien het wel in 
je zitten.” We kwamen tot overeenstemming en spraken een betalingsregeling 
voor de fee af. 
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Met deze stap wilde ik mijn omzet veiligstellen. Bovendien zat er in de regio 
Eindhoven veel potentie, voornamelijk industrie. 
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Mijn eerste lustrum vierde ik met een aantal goede vrienden bij wie ik in die 
moeilijke tijd mijn verhaal kwijt kon en die mij ook steun gaven. Dat vond 
ik leuk om te doen. Ik nodigde ze via een bedankkaart met een persoonlijke 
tekst uit voor een heerlijk etentje bij Merlijn in Oosterhout.

Verdere groei
De uitbreiding van de regio bracht andere zorgen met zich mee. Ik kon het 
niet alleen aan en moest personeel in dienst nemen. In 2007 kwam de eerste  
medewerker in dienst. Op dit moment heb ik twee vaste, fulltime medewer-
kers: Eric en Miranka. Daarnaast heb ik Jorgo in dienst. Hij werkt parttime.

Op deze manier kon ik het kantoorwerk verzetten van de avond naar de dag, 
de administratie van de inkoop beter bijhouden en om de omzet te verhogen 
richtte ik me meer op de commerciële activiteiten. Wat de ideale manier is om 
aan klanten te komen, is een zoektocht van jaren geweest. Mailings versturen, 
adverteren op internet, een accountmanager aannemen die aan het pionie-
ren ging in de regio. Dit liep allemaal op niets uit en werd stopgezet. Er is 
nooit iets concreets uitgekomen. Via de goudengids.nl werden de aanvragen  
minder. Waarom weet ik niet. Toch kreeg ik nog steeds aanmeldingen via 
Google binnen. Daarnaast ben ik gaan doen waar ik goed in ben: netwerken. 
Ik vond dat dé manier om mijn bedrijf onder de aandacht te brengen. Ik  
was erachter gekomen dat ad-hoc contacten het voor mij niet zijn. Het is het 
langetermijn verhaal. Ik vind het weer heerlijk om de contacten te onderhou-
den, al dan niet onder het spelen van een spelletje golf.

Ondertussen zijn Carmen en ik twee keer verhuisd. Van de Reiendonk 30, 
waar ik nog voorraad hield in mijn schuurtje, verhuisden we voor drie maan-
den naar de Ripaertsbeemd, in afwachting van de oplevering van ons nieuwe 
huis met bedrijfshal aan Veldsteen 30, ook in Breda. 

Arron Automatics wordt Arron Group
Ook Arron groeide. In 2009 werd de organisatie geprofessionaliseerd. De 
huisstijl veranderde en de naam wijzigde in Arron Group, met daaronder drie 
afdelingen:
1) Arron Vending voor de snoep- en frisdrankautomaten.
2) Arron Fresh richt zich op de schoolcatering.
3)  Arron Koffie levert de ingrediënten, verhuurt en verkoopt koffieautomaten 

in alle soorten en maten. 
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Franchiseraad
In december 2012 werd ik lid van de franchiseraad. Volgens de statuten 
moesten er leden vervangen worden. Samen met twee andere collega’s trad ik 
toe. Dat had wel een dieperliggend doel. We hadden inmiddels door dat het 
hoofdkantoor andere belangen had dan de franchisenemers. Op deze manier 
konden wij een vinger aan de pols houden en spreekbuis zijn vanuit de colle-
ga’s naar het hoofdkantoor. Bij besluiten waren we nu in staat ervoor te gaan 
liggen als dat nodig was. In de praktijk hadden we echter weinig te zeggen 
en was het meer voor de vorm. Toch zaten we dichter bij het vuur. Toen ver-
moedde ik nog helemaal niet dat 2013 en 2014 roerige jaren zouden worden. 
 

PERSONEEL 
Om flexibel te zijn, werkte ik zoveel mogelijk met jaarcontracten. 

EEN OVERZICHT:
2007-2008  In deze periode nam ik 65-plusser Han in dienst via een uit-

zendbureau voor 65-plussers. Hij moest blijven werken om 
zijn pensioengat te vullen. Het klantenbestand was zo ge-
groeid dat Han bij sommige klanten de automaten vulde. 
In deze periode had ik ook nog een andere 65-plusser in dienst, 
maar hij bleek niet bij mij te passen. 

2009  Ellie volgde in februari Han op. Ze kreeg een contract voor 32 
uur per week. Haar contract werd niet verlengd, vanwege licha-
melijke ongemakken. 

2009  Ook in februari nam ik Eric in vaste dienst. Hij kwam bij mij via 
een re-integratietraject bij het UWV. 

2011-2013  Patricia, de zus van Carmen, werkte twee jaar op jaarcontract-
basis.

2013 Miranka komt in vaste dienst. 

2014   In oktober komt Jorgo parttime als personeelslid erbij. Samen 
met Eric en Miranka vormt hij het huidige personeelsbestand.
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Opslagplaatsen

Schuurtje
Toen ik net begon, richtte ik het schuurtje bij ons huis aan Reiendonk 30 in  
Breda in als opslag. Op de grond stonden frisdrank, snoep en andere zoetwaren. 
De werkbank had ik helemaal opgeruimd, zodat ik daar de doosjes kon vullen. 
Het was ongelooflijk armetierig als je het met nu vergelijkt.

Garagebox
Al vrij snel, tijdens mijn lastige periode, werd het schuurtje te klein en huurde ik 
voor een aantal maanden een garagebox via een kennis. De leveranciers konden 
er de nieuwe voorraad afleveren en ik ging er dagelijks langs met mijn bus om 
voorraad op te halen. De garagebox lag echter in niet zo’n beste buurt. Op een 
gegeven dag was de box opengebroken en heel mijn handel weggehaald. Omdat 
het precies viel in mijn moeilijke periode, was dat nog een strop erbij. Ik voelde 
er me niet meer veilig en zocht een andere ruimte.
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AkzoNobel
Carmen werkte nog steeds bij AkzoNobel in Breda aan de Markkade. Zij 
vroeg aan de locatiedirecteur of ik bij hem ruimte kon huren. Dat is gelukt. 
Voor een prikkie kon ik een gedeelte van een bepaald gebouw huren dat niet 
in gebruik was. Via een afsluitbaar hek was dit gebouw te bereiken. Leveran-
ciers mochten daar afleveren. Ideaal was dat dit gebouw bewaakt werd. Na 
een aantal jaren moest ik er weg, omdat het hele complex afgekeurd werd en 
gesloten moest worden. Daarnaast werden mijn dagen langer. Ik kon pas in 
de avonduren mijn voorraad ophalen. Dat was niet in te passen, omdat ik dan 
niet meer op het terrein mocht komen.

Polyvlok
Via marktplaats kon ik ruimte huren in het pand van Polyvlok, leverancier 
van matrassen. Modelmaker Joost huurde een deel van het pand. Omdat het 
voor hem te groot was, kon ik een gedeelte van hem huren. Voordeel was dat 
het vlakbij was en ik er ook in de avonden terecht kon. Nadeel was dat het 
terrein erg afgelegen lag en ik me er in de winteravonden niet helemaal op 
mijn gemak voelde. Het was een onbeveiligd terrein. 
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Veldsteen 30 
In september 2008 kregen Carmen en ik groen licht van de bank om ons 
huis en bedrijfshal te bouwen op het industrieterrein Steenakker in Breda. 
Het adres is Veldsteen 30. Tot op de dag van vandaag genieten wij hier van 
onze ruime woning en grote bedrijfshal van waaruit alle zakelijke activiteiten 
dagelijks starten.
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“Onno is hier 
kind aan huis.”
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Klantervaring 
Jordy Reijnhard, St. Elisabeth Ziekenhuis
“Onno is hier kind aan huis.” 

“In 2002 kwam ik werken bij het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Mijn 
voorganger had het eerste contact met Onno Wempe gelegd en aan mij de 
taak om de draad op te pakken. Ik herinner me nog dat Onno net voor zich-
zelf gestart was als franchisenemer bij Arron. Het begon met het afnemen van 
een kleinschalige dienst: het plaatsen van frisdrank- en snoepautomaten en 
deze bijgevuld houden. 

In de loop van de afgelopen twaalf en een half jaar is de dienstverlening uit-
gebreid. Loop door een willekeurige gang en je vindt er een automaat van 
Arron. Enkele jaren geleden renoveerden wij de verpleegafdelingen. In iedere 
vleugel kwam een huiskamer waar onze cliënten met hun bezoekers kunnen 
vertoeven. Die willen ze natuurlijk een kopje koffie aanbieden. Zo ontstond 
de behoefte aan koffieautomaten. Omdat Onno al jarenlang alles tot in de 
puntjes verzorgde, was hij direct in beeld om die te leveren. Intern hebben we 
het zo opgelost dat eventuele storingen centraal gemeld worden en als Onno 
langskomt hij ze adequaat kan oplossen. Zo bewaken we de kwaliteit en dat 
is prettig richting onze consument.

Flexibel 
Zelf ben ik in 2010 doorgegroeid naar de functie van Teamleider Restaura-
tieve verzorging en commerciële restauratieve voorzieningen. In al de jaren 
dat ik Onno nu ken, heb ik hem zien groeien met zijn bedrijf, maar ook als 
persoon. Hij denkt altijd met ons mee, of het nou over het assortiment gaat of 
het uitproberen van iets nieuws. Hij is daar heel flexibel in. Slaat iets nieuws 
aan, dan gaan we ermee door. Is dat niet zo, dan is er geen vuiltje aan de lucht 
en gaan we weer terug naar de oude situatie.

We weten van elkaar dat we het druk hebben en daardoor soms weinig tijd 
voor elkaar kunnen vrijmaken. Dat accepteren we allebei. We weten immers 
beiden wat het is om te ondernemen. Er hoeft ook niet altijd veel gezegd te 
worden, omdat Onno na zoveel jaar best ‘kind aan huis’ bij het St. Elisabeth 
Ziekenhuis te noemen is.”
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Zo gaat het verder 
Je kunt achteraf wel zeggen dat 2014 een roerig jaar 
was. Het begon al in februari. Hoewel nu nog niet  
alles op de rit staat, zijn we al een heel eind in de goede  
richting. Als ik praat over we, dan bedoel ik ook de  
zeven andere collega’s die meegegaan zijn naar de 
nieuw opgerichte coöperatie.

2014
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Van de collega’s in de aftredende franchiseraad had ik al vernomen hoe het er 
in de praktijk aan toeging: de raad was er meer voor de vorm.
 Op 4 februari 2013 woonde ik, met twee andere collega’s, de eerste ver-
gadering bij. De directie zette de oude raad in het zonnetje. Tegelijkertijd 
gooiden wij als nieuwe raad meteen de knuppel in het hoenderhok. Al  
geruime tijd heerste er onvrede onder de franchisenemers richting de directie.  
We  legden uit dat er geen vertrouwen in de directie was en lichtten de onvrede 
toe, ook op financieel gebied. Toen hadden wij het natuurlijk gedaan. Via de  
wandelgangen vernamen we dat de directie ons erg kritisch vond en daar  
niet zo van gecharmeerd was.
 Wij bleven echter punten op de agenda zetten om meer inzicht te krij-
gen in bijvoorbeeld de bonusafspraken met klanten en afspraken met de  
leveranciers. De sfeer werd er niet beter op. Echter, tot op de dag van vandaag 
hebben we op deze vragen geen antwoord gekregen. 

Er ontstond een gespannen verhouding tussen de franchisenemers en de  
directie. Toch waren we als franchisenemers niet in staat één vuist te maken. 
Ieder had blijkbaar toch zijn eigen belangen. 

In de loop van 2013 werden ik en de andere franchisenemers geconfronteerd 
met derdenbeslagen. Schuldeisers en deurwaarders klopten bij ons aan, omdat 
ze vorderingen op het hoofdkantoor hadden en er niet uitbetaald werd. Het 
werd zelfs zo erg, dat er derdenbeslagen kwamen en wij onze gelden niet 
meer mochten afdragen aan het hoofdkantoor. Het werd ons duidelijk dat er 
financiële problemen waren. Een curator had ook een grote vordering open-
staan en kreeg zeggenschap over de Arron Franchise BV en mocht zelfs de 
aandelen verkopen. Die wilden wij als franchisenemers wel kopen. Dus werd 
er gekeken welk bedrag er aan de aandelen werd toegekend. Helaas kreeg de 
curator geen cijfers van het hoofdkantoor om een juiste waardebepaling te 
maken. Via een kort geding wilde hij voor elkaar krijgen dat de directie met 
de cijfers kwam. Dat verliep echter heel anders. De directie kwam met een 
tegenvordering, die toegekend werd door de voorzieningenrechter. Al met al 
liep het op niets uit, evenals het hoger beroep dat de curator nog in gang zette. 
Deze actie bloedde helemaal dood.

Een advocaat, waar wij contact mee hadden, adviseerde ons niet te  
procederen. Dit zou een tijdrovend en geldverslindend traject worden, met 
een uitermate onzekere uitkomst. 
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Een onverwacht aanbod
Hoewel wij nog steeds deurwaarders aan de deur kregen, bleef het hoofd-
kantoor de financiële problemen ontkennen. Dat begon iedereen toch wel  
te frustreren. De sfeer met het hoofdkantoor was er een van pappen en 
nathouden. Het leek wel gewapende vrede.
 Totdat de algemeen directeur aan een van mijn collega’s vroeg of het iets 
voor hem zou zijn om het bedrijf te kopen. Mijn collega wimpelde dit verzoek 
lachend af en zei dat hij dat toch niet kon betalen. Twee weken later werd de 
vraag weer gesteld. Mijn collega, die ook in de raad zat, belde mij vervolgens 
en vroeg wat we met die vraag aanmoesten. We besloten samen in gesprek te 
gaan met de directie. Dat gebeurde in januari 2014. De franchisemanager en 
de directie schoven aan tafel en we kregen te horen dat ze voornemens waren 
de franchisecontracten collectief te verkopen. Dat bood mogelijkheden!

We besloten de vraag voor te leggen aan al onze collega’s. Dat gebeurde  
tijdens een vergadering in De Witte Bergen in Soest. Hoewel er sceptisch 
over werd gedaan, kregen wij als raad toch mandaat om te kijken wat we 
ermee konden. Er volgde nog een gesprek met de franchisegever. Echter, 
de bedragen vlogen over tafel. Bedragen die wij veel te hoog vonden. Dus 
wij weer terug naar onze collega’s en samen besloten wij dat hier juridische  
bijstand nodig was. Dit alles speelde zich af in februari. We legden de advo-
caat onze case voor en toen begon pas het echte traject.

Het overnametraject
De rollen werden verdeeld: twee van ons en onze advocaat deden het eerste, 
officiële onderhandelingsgesprek. Mijn rol in het gehele proces was de infor-
matie via de advocaat naar de overige negen collega’s door te spelen. En de 
onderlinge verstandhouding in tact te houden, omdat de directie pogingen 
deed om de club uiteen te drijven.
 Dankzij de steun en kunde van de advocaat kwamen we eruit. Al met al 
nam het overnametraject drie tot vier maanden in beslag. 

Een maand voordat de overeenkomst getekend werd, stapte een collega eruit. 
Hij koos voor een andere oplossing. De anderen waren allemaal in gesprek 
met de bank om de financiering rond te krijgen. Op 4 juni 2014 tekenden we 
allemaal de definitieve overeenkomst bij Van der Valk in Eindhoven. Vanaf 
dat moment waren we collectief vrij; althans dat dachten we. 

Op 4 juli 2014, een maand na de ondertekening, kregen we van onze advocaat 
een telefoontje dat het faillissement van Arron Franchise BV uitgesproken 
was op 1 juli. Er ontstond lichte paniek. De afspraken, gemaakt met de direc-
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tie, kwamen nu op losse schroeven te staan. Gelukkig dat de curator meeging 
in het uitvoeren van de overeenkomst. De betalingstermijnen werden zelfs 
versoepeld, wat achteraf gezien wel heel goed uitkwam. De trajecten voor de 
aanvraag van financiering namen onverwacht meer tijd in beslag dan gedacht. 

Hoe verder?
De volgende vraag was: Hoe nu verder? We besloten een coöperatie op te 
zetten met de voorlopige werknaam CaVeKo en in dezelfde markt verder te 
gaan. De coöperatie bestond uit alle negen voormalige franchisenemers. We 
wilden onze landelijke uitstraling behouden en een vuist maken richting de 
leveranciers in verband met de inkoop. 

Op vrijdag 8 augustus 2014 werd de coöperatie officieel opgericht met een 
bestuur. Wilma de Reus werd benoemd als penningmeester, Roger Verberkt 
als secretaris en ik werd de voorzitter. Onderwerpen zoals het centraliseren 
van de inkoop, het opzetten van een compleet koffielabel, het zorgen voor een 
goede positionering in de markt waarin we werkzaam zijn en het hele inter-
netgebeuren zijn taken die wij als bestuur op ons hebben genomen.

Nabije toekomst
Als ik naar de nabije toekomst kijk, en daarmee bedoel ik tussen nu en vijf 
jaar, dan willen we een vooraanstaande plek in de markt van de automaten-
catering geclaimd hebben. Uiteraard met een landelijke dekking. Daarnaast 
willen we een sterke partner voor onze leveranciers zijn. Inmiddels hebben 
we brieven verzonden naar onze leveranciers en fabrikanten. Hierin hebben 
we aangekondigd dat we de franchisecontracten hebben afgekocht en als co-
operatie zijn verdergegaan. De reacties hierop zijn zeer positief. Als alles is 
afgerond, ga ik mijn top vijf klanten persoonlijk benaderen.

Opbouwfase
Op het moment dat ik dit verhaal vertelde, zaten we met de coöperatie mid-
den in een positioneringstraject. We moesten immers een antwoord vinden 
op de vragen wie we willen zijn in onze markt, welke plek we daarin willen 
opeisen en was ons onderscheidt van de concurrentie. Kortom, we moesten 
een visie ontwikkelen. Ik vond het spannend wat daaruit ging komen. In  
betrekkelijk korte tijd is het ons gelukt een compleet nieuwe visie te ontwik-
kelen en een nieuwe naam te bedenken met bijpassende, nieuwe logo’s. Een 
volledig nieuwe identiteit, maar met dezelfde collega’s. Met deze  visie gaan 
wij ons onderscheiden van onze concurrenten. 
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De nieuwe naam van onze coöperatie is bekend: 

Catermaat
De naam van ons private koffielabel luidt: Maatkoffie. 
Met deze namen gaan wij de markt op. 

Al met al is 2014 heel hectisch geweest. Dat heeft aanvankelijk heel veel 
negatieve energie gekost. Uiteindelijk, na het afkopen van onze contracten, 
leverde het ons ook heel veel positieve energie op.
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“De persoonlijke touch 
maakt het verschil.” 
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Klantervaring

Lodewijk van der Zanden, Scholle Europe 
“De persoonlijke touch maakt het verschil.” 

“Laat ik maar meteen in huis vallen met een paar belangrijke kenmerken 
te noemen over de dienstverlening van Onno: het persoonlijke contact, zijn 
flexibiliteit en het altijd bereikbaar zijn. Onno is twee tot drie keer per week in 
ons pand en wordt gezien als een van de onzen. Als hij aanbelt, kan hij zo naar 
binnen komen en zijn werk doen. Een keer per jaar is er een gepland overleg. 
Daarnaast zijn er momenten waarin wij kort contact hebben. Dan komen ook 
regelmatig privé-onderwerpen ter sprake. Zo leer je elkaar kennen, wat voor 
een persoonlijke band zorgt. De klik is er overigens ook met de medewerkers 
van Onno.

Een streepje voor
Toen ik vijf jaar geleden bij Scholle Europe kwam werken, was Onno al onze 
leverancier van koffieautomaten en aanverwante producten. Toen wij uit-
breiding wilden van het aanbod, dus ook snoep- en frisdrankautomaten, had 
Onno een streepje voor. Hij had zichzelf immers al lang en breed bewezen, 
toonde zijn betrokkenheid en deed altijd net een stapje meer dan andere leve-
ranciers. Deze persoonlijke touch maakt voor mij echt het verschil. Inmiddels 
zijn drie locaties van Scholle Europe van automaten van Arron voorzien: het 
magazijn, de kantine en de kantoren. 

De groei van Onno als leverancier van automaten heb ik van dichtbij mee 
kunnen maken. Dat vind ik leuk. Waar Onno eerst alleen was, heeft hij nu 
vier man personeel, is het assortiment beduidend gegroeid en aangepast aan 
de vraag. Een bijkomend voordeel is dat Onno, op nog geen vijf kilometer bij 
ons vandaan, zijn magazijn heeft.” 
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Terugblik
Twaalf en een half jaar geleden had ik niet kunnen bedenken 
dat er in een ondernemersleven zoveel gebeurt. Achteraf, nu het 
goed gaat, blik ik met trots terug op deze periode. Zeker als ik zie 
hoe ik begonnen ben. Trots ook, omdat het mijn eigen verdienste 
is. Dat ik het toch voor elkaar gekregen heb een succesvol bedrijf 
op te bouwen, ondanks de soms diepe dalen. 

Vol vertrouwen en met veel enthousiasme ga ik, samen met mijn 
collega’s en medewerkers, de toekomst tegemoet. 
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Waarom koos Onno na een lang loondienstverband voor het ondernemerschap? 
In dit boek vertelt hij over zijn jarenlange werkervaring en hoe hij de stap naar 
het ondernemerschap maakte. Hij werkte 12,5 jaar als franchisenemer bij Arron 
Group. Ondanks een flitsende start kwam hij terecht in een situatie waarin hij 
geen licht aan het eind van de tunnel zag. Totdat hij met een bevriende kennis 
in gesprek kwam. Onno: “Toen viel bij mij het muntje en realiseerde ik me dat 
ik altijd naar kortetermijnoplossingen aan het zoeken was. Nog steeds kan ik 
me erover verbazen dat ik zelf niet in staat was verder in de toekomst te kijken.”
Onno en de andere franchisenemers wilden al langer van hun contract af, maar 
hadden daar geen mogelijkheid toe. Door omstandigheden kregen ze die kans 
wel. Met acht mede-franchisenemers maakte hij de langgewenste en gehoopte 
doorstart. Enthousiast gaan ze samen de toekomst tegemoet. 
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