
 ‘Ik was over-
donderd toen
ik onze naam

hoorde'



Nicole: 'Ik zie de prijs als een

kroon op ons werk en ik

ben trots op ons team!’

SUCCESVOL ONDERNEMEN
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RABO STARTERSPRIJS

Bevlogen
starters
Ook dit jaar werden weer drie ondernemers verrast
met de Rabo Startersprijs. Wat drijft ze en wat willen
ze bereiken in de toekomst? Een bevlogen drieluik. 
 TEKST: ZINNIGS TEKST EN COMMUNICATIE FOTO'S: JOLANDA JACOBS

D
e startersprijzen werden weder-
om uitgereikt door Bedrijven-
groep Niedorp, Ondernemers-
vereniging Anna Paulowna en
Ondernemers Federatie
Schagen. Dit jaar zijn het drie

winnaars in drie heel verschillende vakgebieden
met bevlogen ondernemerschap als duidelijke
gemene deler. Eén van die bevlogen onderne-
mers is Daniel van der Winden, die twee jaar ge-
leden in Nieuwe Niedorp zijn Electro World
opende met dank aan…alle klanten die vroegen
of hij niet eens voor zichzelf moest beginnen?
Daniel: ‘Het klinkt misschien vreemd, maar dat
is wel hoe het ongeveer ging. Ik werkte eerder al
in de elektronicawinkel in het dorp en daardoor
had ik een groot netwerk opgebouwd. Mensen
wisten me te vinden met vragen over producten
en voor nazorg en reparaties. Toen die winkel in
2016 werd gesloten bleef ik telefoontjes krijgen.
Dat gaf me vertrouwen om begin 2017 een ei-30
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Daniël: 'Zo'n prijs is fantas-

tisch. Het geldbedrag ga ik

besteden aan verbeteringen

in de winkel.'

12 KOP VAN NOORD-HOLLAND

'Als starter zit je soms in een
tussenfase: je merkt dat het

drukker wordt, maar wanneer
zet je de volgende stap?'

gen zaak te openen. Inmiddels heb ik mijn klan-
tenkring verder uitgebreid. Langzaamaan begint
alles vorm te krijgen. ‘s Middags werk ik met
een collega en het idee is om uiteindelijk ie-
mand voor de hele dag aan te nemen. Als starter
zit je soms in een tussenfase: je merkt dat het
drukker wordt, maar wanneer zet je de volgen-
de stap? Dat is een uitdaging.’ Op de dag vóór de
ondernemersavond werd voorzichtig gepolst of
Daniel van plan was naar de feestavond van Be-
drijvengroep Niedorp te komen. ‘Ik twijfelde;
m’n dagen zijn al zo vol. Dat ben je op slag ver-
geten als je ineens op het podium mag komen!
In alle eerlijkheid: ik ben iemand die liever ach-
ter de schermen blijft, maar zo’n prijs is fantas-
tisch. Het geldbedrag krijgt een goede bestem-
ming. In de winkel wil ik verbeteringen aan-
brengen in beleving en uitstraling, onder andere
met wandbekleding.’ Met zijn jonge bedrijf valt
Daniel nu nog in de categorie starters, maar zijn
blik is gericht op de toekomst. ‘Wie weet kan ik
ooit een tweede winkel openen. In eerste in-
stantie werk ik aan voldoende stabiliteit. Voor
mezelf, voor de zaak en voor ons gezin. Ik pro-
beer onze kinderen bij het werk te betrekken en
soms helpen ze mee, hartstikke leuk. Toch zou
het fijn als ik uiteindelijk wat meer vrije tijd zou
hebben. Nee, ik klaag niet hoor, het kost tijd om
wat moois op te bouwen. En het ís mooi!’

 
FLITSENDE START In Warmenhuizen

werd het hart van het dorp in maart 2018 ver-
rijkt met Sjoerd de Groenteman. Voor eigenaar
Sjoerd de Vries kwam de ommezwaai naar een
zaak op een onverwacht moment. Sjoerd: ‘Ik
ben lang actief geweest in sportwinkels. Op een
gegeven moment besloot ik om daarnaast in de
weekenden op de markt te gaan staan. Van
schepsnoep ging ik over op fruit, alleen die win-
ters hè; dan lag het een beetje stil. Ik zag vervol-
gens een kans in thuisbezorgen van verse pro-
ducten die ik per dag inkocht via aanbiedingen.
Zeer geslaagd, maar niet voldoende om van
rond te komen. Dus combineerde ik het werk
met transportwerk voor Bakkerij Slijkerman. Zij
wezen me op een leegstaand pand en voor ik



STARTERSPRIJZEN
De Rabo Startersprijzen

werden dit jaar voor de

derde keer uitgereikt. Bij

de prijs hoort een geld-

bedrag van € 750 euro

dat de winnaars naar ei-

gen keuze mogen beste-

den. De winnende star-

ters worden gekozen in

overleg met de (juryle-

den van de) onderne-

mersverenigingen.

Sjoerd: 'Ik zie de startersprijs

als blijk van waardering voor

ons harde werk.'
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het wist had ik een eigen groente- en fruitzaak.
Een hele omschakeling, maar ik breng gelukkig
de kennis en ervaring vanuit mijn eerdere werk-
zaamheden mee. Dat, samen met de hulp van
mijn moeder en anderen, maakte dat ik ervan
overtuigd was een stevige onderneming neer te
kunnen zetten. We zijn nu een jaar verder en we
werken met een team van zes collega’s.’ Een flit-
send beginjaar dus en dat bleef niet onopge-
merkt. ‘Ik zie de starterprijs als blijk van waar-
dering voor ons harde werk. Sommigen waren
oprecht verbaasd dat iemand in deze tijd nog
een groentezaak durft te beginnen. Ik geloof dat
je met kwaliteit ver kunt komen. Het bedrag van
de startersprijs gebruiken we als investering
voor onze nieuwe hoek voor belegde broodjes.
Zo’n prijs is gewoon een heel fijne opsteker.’

 
KROON OP HET WERK Voor Nicole

Erents, de derde winnende starter, is vooral de
zaak in Anna Paulowna nieuw. In Schagen runde
ze al acht jaar Nicoles Kapsalon; in 2018 kwam

daar de vestiging in de polder bij. In mei vorig
jaar opende ze haar salon aan de Molenvaart.
‘Ja, toen had ik ineens twee zaken en een stan-
daard werkweek van zes dagen. Een overgangs-
periode, want de zaak in Schagen wordt geslo-
ten. Ik kies ervoor om me volop op deze salon in
het dorp te richten. Onze klanten komen overal
vandaan: een aantal vaste klanten uit Schagen,
maar ook mensen uit Den Helder, ’t Zand en
Hippolytushoef. Ik wil dat iedereen zich hier
thuis voelt. We werken met en zonder afspra-
ken, dus er kan altijd een nieuwe of nog onbe-
kende klant binnenlopen. Het is lastig om te ver-
woorden hoe je gezelligheid tot uiting laat ko-
men, maar een vriendelijke ontvangst is altijd
een goed begin.’

Het winnen van de startersprijs betekent
voor Nicole de eerste blijk van erkenning tijdens
al die jaren ondernemerschap. ‘Ik was wat over-
donderd toen ik onze naam hoorde vallen, maar
ik zie de prijs als een kroon op ons werk en ik
ben trots op ons team!’
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