
Ooit bouwden ondernemers hun bedrijf op bij wijze van pensioenvoorziening. Maar de wereld 
verandert en dankzij internet is het mogelijk om heel snel veel klanten te bereiken en te groeien. 
Het betekende de opkomst van een nieuw soort ondernemer: de serieel entrepreneur. Vaak kan 
die zijn bedrijf al verkopen voor het volwassen is. Om daarna, bulkend van het geld, opnieuw te 

beginnen. ‘Dat geld is fantastisch, het maakt je vrij. Ik noem het mijn fuck you money.’

tekst Martijn de Meulder  beeld Joris den Blaauwen  beeldbewerking DOG Postproduction
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‘Natuurlijk is geld belangrijk. Het is 
zelfs heel aangenaam om te hebben. 
Maar geld op zich mag toch niet je in-
trinsieke motivatie zijn? Als dat het wel 
voor mij was, zou ik een heel leeg leven 
hebben. Vroeger dacht ik weleens: hoe 
zou dat toch zijn als je de Staatsloterij 
wint? Maar weet je, er verandert hele-
maal niets. Ons verkoopproces heeft 
anderhalf jaar geduurd, dus we konden 
wennen aan het idee. Maar dan nog: 
dingen maken, bouwen en groot worden, 
dáár draait het om.’
Hij is 35 jaar en sinds maart financieel 
onafhankelijk, maar na het avontuur 
dat Vakantieveilingen.nl heette, begon 
Michael van Beers meteen opnieuw. 
Samen met compagnon Dirk Jan Koek-
koek (31) is hij in een nieuwe zakelijke 
uitdaging gestapt met eFuture, een incu-
bator voor online bedrijven. ‘Daar willen 
we de grootste incubator van Nederland 
van maken’, vertelt Koekkoek. Kortom, 
net gecasht en de ambitie druipt er al-
weer vanaf. Het duo is exemplarisch voor 
de nieuwe generatie ondernemers die 
groot is geworden met het internet: na 
een al dan niet eclatant succes starten 
ze gewoon opnieuw. Welvarender en in 
een nieuwe tijd, maar van stilzitten hou-
den ze niet. ‘Als je geld hebt, moet je er 
juist iets mee doen.’ Een beetje onder-
nemer is tegenwoordig serieel entrepre-
neur, een beroepsgroep die het laatste 
decennium sterk is gegroeid. Dankzij 
het internet. Hoe is dat zo gekomen?

GUNSTIGE CRISIS
In het geval van Koekkoek en Van Beers: 
ze zijn erin gerold. En dat is iets wat tel-
kens terugkomt als je met jonge seriële 
ondernemers spreekt. Elk succes kent 
een grote toevalsfactor. Bij deze twee 
ondernemers is hun grootste succes in 
slechts twee jaar geëxplodeerd in groei, 
maar daarvoor moesten ze wel eerst 
een paar jaar opbouwen. ‘We werkten in 
2001 beiden nog bij Netdirect, een inter-
netreclamebureau. Daar zagen we dat je 
met het samenstellen van een database 
met e-mailadressen geld kon verdienen. 
Als je een opt-in-database hebt, kun je 
die mensen aanbiedingen doen. Veel be-
drijven hebben daar geld voor over. We 
zijn de adressen gaan verzamelen met 
Nugratis.nl, een website waar je allerlei 
links naar gratis producten kon vinden. 
We gaven een staatslot weg als je je 

e-mailadres achterliet, of een weekend-
je weg. De database explodeerde en bin-
nen een maand draaiden we 1500 euro 
omzet. Fantastisch. We wisten dat we 
wat hadden en zijn voor onszelf begon-
nen, in een kantoortje boven een parket-
handel in Eemnes.’
De twee besloten hun concept uit te 
breiden naar andere sectoren, waar-
onder de reisbusiness. ‘De budgetten 
om consumenten binnen te halen waren 
er bijzonder groot. Daar wilden we wel 
een deel van te pakken krijgen. We richt-
ten Inpakkenenwegwezen.nl op en haal-
den precies hetzelfde trucje uit als met 
Nugratis.nl: we gaven aanbiedingen door 
aan consumenten en bouwden intussen 
een e-mailadressenbestand op dat we 
ook weer konden exploiteren.’ Het mar-
keting- en affiliate-imperiumpje van de 
ondernemers groeide zo rustig door. Tot 
eind 2008. Ironisch genoeg was het de 
kredietcrisis die ervoor zorgde dat hun 
omzet explodeerde.
‘We hadden Vakantieveilingen.nl al eer-
der opgericht, toen we bij wijze van 
experiment vijfhonderd bungalows 
hadden opgekocht en geveild. Je begint 
bij een euro, maar uiteindelijk gaan de 
prijzen door het dak. Dat was dus ook 
weer een business die best aardig liep, 
tot het moment dat de kredietcrisis uit-
brak. We wisten niet wat ons overkwam: 
in de reisbranche was ineens een enor-
me overstock. Tegelijkertijd gingen 
consumenten op zoek naar koopjes en 
jawel: de site explodeerde. We groeiden 
van honderden naar tienduizend deals 
in een maand en vorig jaar verkochten 
we in de topmaand juli 72 duizend rei-
zen. De klanten bleven opvallend vaak 
terugkomen en het gevolg was dat we 
groot werden.’ 

STRAK DESIGNKANTOOR
Het bedrijf groeide naar honderd mede-
werkers in december vorig jaar, bij een 
omzet van dertien miljoen euro. Dat 
succes viel op, tot groot genoegen van 
Koekkoek, Van Beers en hun compag-
non Marcel Beemsterboer. ‘We wilden 
graag verkopen, want de site Vakantie-
veilingen groeide te hard naar onze zin. 
Wij zijn vooral goede bedrijvenstarters 
en als je dan tegen zo’n echt kantoor 
aankijkt met honderd mensen erin, dan 
gaat het kriebelen. Bovendien was 
Emesa, het moederbedrijf van Vakantie-

veilingen.nl, klaar voor internationale 
uitbreiding. Daar was extra geld voor 
nodig. Wat doe je dan? Verkopen.’ De 
verkoop liep via de fusie- en overname-
tak van PricewaterhouseCoopers. ‘Om-
dat ons concept vooral voor internatio-
nale partijen interessant is. Er waren 
meerdere gegadigden en tijdens de 
onderhandelingen konden we onze 
prognoses nog naar boven bijstellen. 
We konden dus voor een prima prijs 
verkopen. Nog steeds zijn er mensen die 
ons vragen of we niet te vroeg hebben 
verkocht, omdat Vakantieveilingen.nl 
zo hard blijft groeien. Maar wij wilden 
gewoon ons werk in geld omzetten en 

Dirk Jan Koekkoek (l.) en Michael van Beers

‘ We wilden 
graag 
verkopen, 
want 
Vakantie-
veilingen 
groeide te 
hard naar 
onze zin’
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1 Investeer elke cent opnieuw ‘Als je een beetje groei -
ambitie hebt, stop je elke cent terug in het bedrijf. Misschien 

moeilijk in het begin, maar goed geïnvesteerd geld vermenig-
vuldigt zich op termijn.’ 

2 Blijf altijd op je geld letten ‘Wat doe je ermee, wat leveren 
de kosten die je maakt aan de andere kant op? Is dat een  

positief getal, voer dan je investering op. Zo niet, saneer meteen.’ 

3 Als je groeit, neem mensen aan ‘Een open deur, maar 
hartstikke waar: neem mensen aan die andere dingen  

kunnen of die beter zijn dan jij. En geef ze de ruimte.’

‘Vooral mannen met weinig faalangst maken kans  
om succesvolle seriële ondernemers te worden. En 
het helpt enorm als je opgroeit als kind van onder
nemende ouders.’ Dat is een van de conclusies van 
een onderzoek dat Erasmuspromovendus Peter 
van der Zwan afgelopen mei na vier jaar onderzoek 
publiceerde. ‘Om te slagen als ondernemer moet 
volhardendheid een belangrijke component van je 
karakter zijn’, vult hij nu aan. Op zich heel logisch, 
maar waarom beginnen mensen dan weer een nieuw 
bedrijf, zelfs als ze rijk zijn geworden door verkoop 
van hun vorige? ‘Je kunt het niet laten als je een 
geboren entrepreneur bent. Vaak is het ook zo dat  
er bij vertrek al een andere mogelijkheid of idee 
klaarligt. Maar ook als iemand bijvoorbeeld failliet 
gaat, start hij later toch vaak opnieuw.’ 
Het allerbelangrijkste bij de ontwikkeling van je 
ondernemersbloed is de cultuur waarbinnen je je 
bevindt, zegt Van der Zwan. ‘Mensen die zich in een 
omgeving bevinden waarin falen niet wordt gestig
matiseerd, hebben eerder de neiging om te gaan 
ondernemen en dat later te serialiseren. En dat gaat 
nu eenmaal vaker voor mannen op dan voor vrouwen.’ 

Het karakter van de  
seriële ondernemer
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opnieuw beginnen. Ik heb er geen dag 
spijt van gehad.’
In maart van dit jaar kwam zestig pro-
cent van het bedrijf in handen van in-
vesteringsmaatschappij Oakley Capital 
Investments. De overige veertig procent 
is van Beemsterboer en het zittende 
management. We schatten Koekkoek en 
Van Beers sindsdien in op een vermogen 
van elf miljoen euro ieder. Maar daarover 
geen woord van de heren, net zo min als 
over de omvang van de totale deal en of 
er sprake is van een earn-out. Neemt 
niet weg dat het doel is bereikt: een her-
start met het pas verworven kapitaal.
Incubator eFuture zit in een strak design-
kantoor in Hilversum en Koekkoek en 
Van Beers participeren met ‘enkele tien-
duizenden euro’s tot enkele tonnen seed 
kapitaal in nieuwe ideeën’. Koekkoek: 
‘We bekijken elke week een aantal busi-
nessplannen en als er goede online 
concepten met massapotentie tussen 
zitten, investeren we. Sommige van onze 
negen ondernemingen huren een kan-
toor in de incubator en andere zitten 

op een eigen locatie. Wij denken dat we 
met onze kennis veel kunnen bijdragen 
aan de groei van een startende onder-
neming. En we hopen op een nieuwe 
klapper, natuurlijk.’
En zo ondernemen de mannen dus door 
als voorheen. Alleen in de details is een 
en ander gewijzigd: voor het eFuture-
pand staat nu een sneeuwwitte Porsche 
911 GT3 met helgele remklauwen. Van 
Beers: ‘Wil je het daar echt over hebben? 
Oké, dat was een jongensdroom. Als 
je die kunt vervullen, moet je dat onmid-
dellijk doen. Maar intussen wonen we 
gewoon in een rijtjeshuis en een appar-
tement. Er verandert niets, we beginnen 
opnieuw en het is enorm spannend of 
we het nu weer kunnen.’

DOLLEMANSRIT
De mannen van Vakantieveilingen.nl 
hadden het nooit zo groot bedoeld. ‘In 
het begin was ons plan: elk jaar tien pro-
cent meer omzet dan het jaar ervoor’, 
zegt Van Beers. Dat ze zo succesvol zou-
den worden, hadden ze niet voorzien. 

Een compleet andere toekomstvisie had 
ondernemer Wouter Theijsmeijer (35). 
Rond de tijd dat Van Beers en Koekkoek 
nog boven de parkethandel zaten, stuur-
de hij regelrecht aan op een dollemans-
rit toen hij met collega Menno Kenter 
in het achtbaankarretje stapte dat Clear-
sense heette. ‘We werkten bij Overture, 
een onderdeel van Yahoo!, en het zoek-
machineadverteren kwam net op. Er 
was grote behoefte aan, maar nog maar 
heel weinig bedrijven hielden zich 
ermee bezig. Menno vroeg of ik wilde 
meedoen. Het businessplan maakten we 
in een internetcafé. Twee maanden later 
zaten we in een minuscuul kantoortje in 
Amsterdam Sloterdijk.’
Theijsmeijer en Kenter waren niet alleen; 
ze hadden een rits privé-investeerders 
aan boord gehesen. ‘Wij zagen dat zoek-
machineadverteren heel groot zou wor-
den, maar ook dat buitenlandse concur-
rentie op de loer lag. In deze markt was 
het heel belangrijk dat we een sprint 
zouden trekken om het bedrijf te vesti-
gen.’ Die sprint duurde twee jaar. ‘Wij 

Wouter Theijsmeijer

‘ Er was vrijwel 
geen kundig 
personeel 
en het gat 
vulden we 
met stagiairs 
die we zelf 
opleidden’
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1 Onderneem voor het bedrijfsdoel ‘Als je 
een goed bedrijf wilt opbouwen, waar komt 

je motivatie dan vandaan? Alleen als je echt 
gelooft in je zaak en deze groot wilt maken, 
kun je dat secundaire doel – kapitaal vergaren – 
bereiken.’

2 Ondernemen doe je niet om vrij te zijn
‘Misschien lijkt dat zo, maar als onderne-

mer maak je zelf meestal de langste dagen. Je 
bent altijd met je zaak bezig en zeker als je per-
soneel hebt, is de verantwoordelijkheid enorm.’

3 Laat je mensen fouten maken ‘Iedereen 
maakt fouten. Zorg dat je een cultuur 

binnen je bedrijf hebt waarin mensen fouten 
mogen maken en die kunnen toegeven. Dan 
kun je ze snel opmerken, rechtzetten en leert 
iedereen er wat van.’

Omri Amir (29) en Michal Hubschmann (37)
Startten in 2006 met hun online hotel-
boekingssite Easytobook.com en sloten 
dit hoofdstuk onlangs af door het groot-
ste deel van het bedrijf aan BCD van 
John Fentener van Vlissingen te ver-
kopen. Financiële details werden niet 
bekendgemaakt. Saai. Maar als je in 
2010 liefst 1,1 miljoen euro ebitda draait 
op elf miljoen netto omzet, dan is dat 
bedrijf zeker niet voor minder dan tien 
miljoen de deur uitgegaan. Kassa!
• zitten nu nog even vast bij Easytobook

• geschat vermogen vermoedelijk 
meer dan € 5 miljoen per persoon
• snelheid € 2 miljoen per jaar

Ronald Brockman (37) en Remi Blokker (44)
Brockman is het bewijs dat je zelfs als 
man met lang haar toch succesvol in 
zaken kunt zijn. Serieel entrepreneur 
pur sang: verkocht in 2000 netwerk-
bedrijf No Wires Needed na zes jaar voor 
111 miljoen dollar in cash en aandelen 
aan Intersil. En in 2007 verkochten 
de mannen videobedrijf Avinity aan 
ActiveVideo; twee jaar na de oprich-
ting. Overigens liepen in beide gevallen 
investeringsfondsen mee. • zitten nu 
nog even vast bij ActiveVideo • geschat 
vermogen € 18 miljoen per persoon 

• snelheid diff uus, door de cash-
frequentie, maar wij schatten 
€ 1,8 miljoen per jaar

Marc Schröder (40) en Michiel Muller (47)
De voormalige posterboys van het serieel 
entrepreneurschap zijn gespecialiseerd 
in nieuwe concepten in vastgeroeste 
markten. Bedachten en verkochten 
tankstationketen Tango en ANWB-
concurrent Routemobiel. Hun Bieden-
enwonen.nl liep echter niet zo lekker, dus 
dat hebben ze van de hand gedaan. 

• zijn nu investeerders • geschat 
vermogen € 7 miljoen per persoon 
• snelheid € 1,2 miljoen per jaar

verkochten advertentieruimte en de bij-
behorende campagnes op Google. In die 
tijd was dat nog vrij nieuw en er was vrij-
wel geen kundig personeel beschikbaar. 
Het gat vulden we met stagiairs die we 
zelf opleidden. Met het investeringsgeld 
zetten we een callcenter op waarmee 
we zijn gaan bellen. Als zich een grote 
account voordeed, gingen Menno en ik 
erheen om de deal te closen. We moes-
ten knoerthard werken en draaiden ge-
regeld werkweken van tachtig uur, maar 
de groei was enorm. Eind 2006 zaten 
we met liefst zestig man personeel en 
hadden we al duizend contracten afge-
sloten. Dat was net nadat we Clearsense 
hadden verkocht.’
Het bedrijf ging binnen twee jaar van de 
hand, een recordtijd. Er stonden drie ko-
pers te trappelen om het op te slokken. 
Uiteindelijk ging het naar World Direc-
tories. Clearsense maakte toen nog 
geen winst. ‘Het lijkt me duidelijk dat als 
je zo snel groeit, de kosten voor de baten 
uit gaan.’ Maar de potentie was blijkbaar 
zodanig dat meerdere bedrijven geïnte-

Wie hadden er ooit een goed idee, liepen daarmee in gekmakend tempo binnen en gingen 
weer door? Vaak zitten ze na verkoop nog even vast in het eigen bedrijf – want dat moet 
als je de earnout wilt binnenslepen – maar zodra het kan, rennen de meesten naar de 
uitgang, om prompt met iets nieuws te starten. Plus: de snelheidsmeter. In welk tempo 
harkten deze twintig ondernemers jaarlijks hun vermogen binnen?

Razendsnel rijk
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man met lang haar toch succesvol in 
zaken kunt zijn. Serieel entrepreneur 
pur sang: verkocht in 2000 netwerk-
bedrijf No Wires Needed na zes jaar voor 
111 miljoen dollar in cash en aandelen 
aan Intersil. En in 2007 verkochten 
de mannen videobedrijf Avinity aan 
ActiveVideo; twee jaar na de oprich-
ting. Overigens liepen in beide gevallen 
investeringsfondsen mee. • zitten nu 
nog even vast bij ActiveVideo • geschat 
vermogen € 18 miljoen per persoon 

• snelheid diff uus, door de cash-
frequentie, maar wij schatten 
€ 1,8 miljoen per jaar

Marc Schröder (40) en Michiel Muller (47)
De voormalige posterboys van het serieel 
entrepreneurschap zijn gespecialiseerd 
in nieuwe concepten in vastgeroeste 
markten. Bedachten en verkochten 
tankstationketen Tango en ANWB-
concurrent Routemobiel. Hun Bieden-
enwonen.nl liep echter niet zo lekker, dus 
dat hebben ze van de hand gedaan. 

• zijn nu investeerders • geschat 
vermogen € 7 miljoen per persoon 
• snelheid € 1,2 miljoen per jaar

Marc 
Schröder 
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1 Wees precies ‘Verpak je producten met zorg, benader je 
klanten met respect, doe iets meer dan ze verwachten. Alleen 

op die manier kun je beter worden dan de concurrent.’

2 Onderscheid je ‘Je kunt iets doen wat anderen ook doen, 
maar veel beter is het natuurlijk om je eigen niche te zoeken 

en je daarin te onderscheiden van het marktgemiddelde.’

3 Concurrentie is fantastisch ‘Het mooie van concurrenten 
is dat je een richtpunt hebt: je weet waar je heen wilt en 

wanneer je beter wordt. Het zorgt er ook voor dat je scherp blijft. 
En het gevoel dat je op een gegeven moment beter wordt dan je 
concurrenten, is onbetaalbaar.’

Patrick Kerssemakers

Kees Koolen (44) en Stef Norden (42)
Ook Koolen en Norden vergaarden 
ka pitaal in de reisbusiness. Ze kochten 
in 2003 voor ‘een paar miljoen’ een deel 
van Bookings.com en verkochten dat in 
2005 aan Priceline, dat er 110 miljoen 
euro voor overhad. Niet slecht, na vijf 
jaar werk. Koolen moest blijven, maar 
niet tot zijn fi nanciële ongenoegen; in 
zijn holding prijkt nu tachtig miljoen 
euro. Norden is goed voor minstens 
veertig miljoen. Gekmakende bedragen, 
die de mannen tot de grootste cashers 
van het afgelopen decennium maken.
• zijn nu investeerders • geschat ver- 
mogen € 40 miljoen per persoon • snelheid 
het vermogen komt uit de verkoop en 

is vertraagd door de lock-up 
periode, dus rond € 5 miljoen 
per jaar

062

De ondernemers -

lessen van 

Patrick 

Kerssemakers

•

•

QU11010-ft02.indd   62 9/1/11   11:17 AM



resseerd waren in een overname. ‘De 
markt vond het een goed verhaal en 
Clearsense liep prima. Als er na een jaar 
al drie partijen zijn, dan zijn het er na 
twee jaar misschien wel zes. Uiteindelijk 
hebben de onderhandelingen bijna een 
half jaar geduurd en konden we Clear-
sense voor een fantastisch bedrag ver-
kopen. Dus hebben we verkocht.’
De miljoenendeal leverde niet alleen 
de investeerders een ‘duizelingwekkend 

rendement’ op. Details wil Theijsmeijer 
niet kwijt, maar het fluistercircuit rept 
van een deal van rond de tien miljoen. 
Hoe dan ook zijn oprichters Kenter en 
Theijsmeijer nu financieel onafhankelijk. 
Kenter nog onafhankelijker dan zijn toen 
29-jarige compagnon, want hij had een 
veel groter aandeel en is nu zelf inves-
teerder, maar Theijsmeijer pakte geld 
genoeg om heel lang niets te doen. ‘Ik 
noem het mijn fuck you money. Vanaf het 
moment dat ik Clearsense verkocht, was 
ik vrij om te doen wat ik wilde.’ Dat deed 
hij ook, maar slechts een paar maanden. 
‘Begin 2007 heb ik vooral veel achter de 
PlayStation gezeten. Dat was wel even 
nodig, want ik had een intense rit achter 
de rug. Maar eigenlijk had ik mijn gezin 
beter een paar maanden mee op vakan-
tie kunnen nemen.’

TIJDGEEST
Want hij wist het toen nog niet, maar 
Theijsmeijer zou zich al snel conforme-
ren aan wat de clichécode voor jonge, 
snel rijke ondernemers is geworden: on-
middellijk opnieuw beginnen. ‘Ik kreeg 
pal na Clearsense veel aanbiedingen om 
ergens te gaan werken, maar ik wist dat 
ik weer voor mezelf wilde beginnen. On-
dernemer zijn is een vreemde drift. Het 
moest wel anders dan bij Clearsense: ik 
wilde iets moois opbouwen dat hele-
maal van mij was.’ Theijsmeijer startte 
met de gelouterde internetondernemer 
Kees Zegers – nu minderheidsaandeel-
houder – Ematters. ‘Een nieuw bedrijf 
dat beter in de tijdgeest past: niet alleen 
zoekmachineadvertenties, maar ook 
e-mailmarketing, websiteoptimalisatie 
en social media. Omdat de klanten van 
onze klanten niet meer alleen te berei-
ken zijn via hun site en mail, en omdat 
Google-advertenties minder effectief 
zijn dan voorheen. Het vak is veel inge-
wikkelder geworden de afgelopen jaren.’ 
Toch oogt Ematters minder spectaculair 
dan Clearsense; Theijsmeijer is er nu al 
vier jaar mee bezig, draait een miljoen 
euro omzet met vijftien man personeel 
en zeventig grote klanten. Wat is er mis-
gegaan? Hij lacht: ‘Helemaal niets. Dit 
was juist mijn bedoeling. Clearsense is 
opgezet om heel snel heel veel waarde 
te genereren en om de concurrentie 
voor te blijven. Punt. Met Ematters wil 
ik iets anders: ik wil een heel mooi mar-
ketingbureau neerzetten dat kan mee-

draaien met de top in Nederland. Dat 
kost tijd en moeite, maar ik doe het wel 
helemaal zelf. Daarbij is de concurrentie 
nu juist heel groot. Het zou ook niet 
meer zo snel kunnen als toen. Het avon-
tuur en het geld dat daaruit voortkwam, 
heeft me wel aan het denken gezet, want 
wat is rijkdom eigenlijk voor een onder-
nemer? Is dat op een berg geld zitten, of 
juist een heel mooi bedrijf opbouwen 
dat iets toevoegt aan de wereld? Voor 
mij toch echt het laatste. Opnieuw ver-
kopen is voorlopig niet de bedoeling.’
Het decennium dat achter ons ligt, vorm-
de het toneel voor een nieuwe generatie 
jonge ondernemers die zich op het juiste 
moment met het juiste idee op de juiste 
plaats bevonden. Dat is op zich niet 
heel ongebruikelijk, maar er was een 
extra factor die ervoor zorgde dat ze 
plotseling heel snel konden groeien: het 
internet. Of meer: de massale verschui-
ving van consumentenbestedingen van 
offline naar online, waardoor er enorme 
nieuwe mogelijkheden in conventionele 
markten ontstonden. Zo konden de 
reizenverkopers Van Beers en Koekkoek 
ineens heel snel groeien omdat hun 
veilingconcept een enorme – nieuwe –  
doelgroep wist aan te boren. Zonder in-
ternet had hun veiling nooit gewerkt. 
Kenter en Theijsmeijer sprongen in de 
nieuwe markt van het zoekmachine-
adverteren en konden daardoor heel 
hard gaan. Nu hun markt volwassen is, 
zouden ze het trucje temidden van alle 
nieuwe concurrenten minder makkelijk 
kunnen herhalen. En er zijn meer jonge 
ondernemers die in de afgelopen vijf 
jaar ontzettend snel heel veel geld 
hebben verdiend dankzij de verschui-
ving van consumentenbestedingen. Met 
dank aan het tijdsgewricht. 

HONDERD WEBWINKELS
Interessant in dit verband is ook de enor-
me digitalisering van de detailhandel 
die zich de afgelopen jaren heeft afge-
speeld. En daarmee het verhaal van 
Patrick Kerssemakers (35), de detaillist 
die alleen begon en binnen een paar jaar 
een miljoenenomzet draaide. Inmiddels 
is hij eigenaar van honderd webwinkels, 
deels verzameld onder het ‘digitale 
warenhuis’ Fonq.nl. In mei verkocht hij 
samen met zijn compagnons zestig pro-
cent van het bedrijf aan RFS Holland 
Trading, het moederbedrijf van Weh-

‘ Ik wist dat 
ik weer voor 
mezelf wilde 
beginnen, 
want onder-
nemer zijn is 
een vreemde 
drift’

063

QU11010-ft02.indd   63 9/1/11   11:17 AM



Annemiek Verhagen

kamp. Niet bijster snel, want Kerssema-
kers startte al in 2003, maar de echte 
groei speelde zich in de afgelopen twee 
jaar af. ‘Het mechanisme achter een 
retailbedrijf is: je moet volume zien te 
maken. Dat gaat moeizaam, tot je een 
kantelpunt bereikt. Dan schiet de kurk 
los en gaat het ineens hard. Dit jaar heb-
ben we dertig webshops geopend. Daar-
van had ik in het begin niet kunnen dro-
men.’ Want dat begin was buitengewoon 
nederig en eenzaam. ‘Aan een gehuurd 
bureau in het bedrijf van een vriend.’
Kerssemakers, voormalig internetcon-
sultant, begon met één webshop. ‘Voel-
jegezond.nl heette het. Ik ben daarmee 
gestart omdat ik als consultant eigenlijk 
al een paar jaar hetzelfde deed: ik hielp 
bedrijven met het opzetten van com-
merciële retailconcepten. Ik dacht dat ik 
het zelf wel beter kon en in de markt voor 
gezondheidsmaterialen zag ik een kans. 
Ik begon als elke andere webshop in 
Nederland: de klanten druppelden heel 
langzaam binnen, ik kocht linkjes in op 
Startpagina.nl en daarmee kwamen de 
eerste kleine orders. Ik deed alles zelf, 
van de bouw tot de marketing en de 
logistiek. Ik stond zelf in te pakken en 
bracht de dozen naar het postkantoor.’
Maar het geluk en zijn handelsgeest hiel-
pen Kerssemakers een handje. ‘Op een 
gegeven moment kreeg ik een design-
webshop ter overname aangeboden: 
Nonplusultra.nl. Die kwam van een in-
vesteringsmaatschappij die de shop 
maar niet winstgevend kon maken. De 
man die Nonplusultra.nl moest verko-
pen, had bij een aantal webshops bestel-
lingen geplaatst. Daaruit koos hij mij, 
omdat de doos netjes was en de sticker 
er recht was opgeplakt. Ik kon de shop 
overnemen en betalen met een lening, 
want ik had geen geld. Toch heb ik het 
gedaan, omdat ik wist dat je volume 
moest maken om überhaupt te kunnen 
groeien. Door Nonplusultra.nl kwam er 
een cashflow op gang waarmee ik mijn 
eerste inpakker kon aannemen. Kijk, dan 
ga je praten.’

VUILNISBAKKEN
Spoedig volgden meer shops, maar voor 
Kerssemakers was het bepaald niet zo 
dat de zilvervloot onmiddellijk binnen-
voer. ‘Ik heb zeker vijf jaar lang veel om-
zet gemaakt, maar niets verdiend. Je 
moet echt elk kwartje terug in je busi-

ness stoppen om te blijven groeien. Dat 
heb ik vooral gedaan door nicheweb-
shops over te nemen of op te richten. Zo 
merkte ik dat er geen webshop was waar 
je alleen klokken kunt kopen, of vuilnis-
bakken. Heb ik gemaakt. Voor elke shop 
gebruik ik dezelfde logistiek; de achter-
kant is hetzelfde. Maar dankzij al die 
niches zijn we wél een heel grote online 
retailer geworden. Als je bepaalde pro-
ducten zoekt, kun je echt niet meer om 
ons heen. De samensmelting onder 
Fonq.nl kwam toen ik mijn bedrijf, dat 
toen nog Mailorder Solutions heette, 
fuseerde met Fonq.nl, het bedrijf van 
een van mijn huidige compagnons. 
Naast eigen webshops runnen we ook 
shops voor bijvoorbeeld Algemeen Dag-
blad, Wegener, Achmea en Rituals. Zijn 
zij van de logistiek af en wij kunnen ons 
volume vergroten.’ 
Over cijfers mag Kerssemakers vanwege 
de overname door RFS weinig zeggen. 
Uit de jaarrekeningen blijkt echter dat 
het bedrijf in 2009 drie ton winst maakte 
en een jaar later het dubbele, bij een om-
zet van 14,8 miljoen euro. En: ‘We groeien 
enorm. Wat we dit jaar aan omzet groei-
en, was onze jaaromzet van een paar jaar 
geleden. We stevenen dit jaar af op twin-
tig miljoen euro omzet. Dat is wat ik be-
doel: hoe meer omzet je maakt, hoe effi-
ciënter de operatie wordt. We verhuizen 
binnenkort naar een nieuw pand met een 
groot magazijn, zodat we onze drie hui-
dige magazijnen samen kunnen bren-
gen.’ Het was voor RFS voldoende om een 
groot belang in het bedrijf te nemen en 
de vier eigenaars, onder wie Kersse-
makers, miljonair te maken. Hij bloost. 
‘Intussen verandert er niets in ons leven; 
dat kan ik je wel vertellen. Wij wilden een 
deel van acht jaar werk veiligstellen en 
RFS wilde een groter belang in de online 
retailmarkt, dus na een half jaar onder-
handelen zijn we tot een mooie deal ge-
komen.’ Geen reden om direct met iets 
radicaal nieuws te beginnen. ‘Het is maar 
hoe je het bekijkt, want wij starten elke 
maand met een nieuwe webshop. Dat 
maakt Fonq.nl ook zo spannend: de con-
currentie, die je tegenwoordig in vrijwel 
elke niche tegenkomt, is enorm. Kunnen 
we het elke keer weer?’

MAILINGLIJSTEN
Opvallend aan het serieel entrepreneur-
schap is dat het vrijwel louter lijkt te 

worden beoefend door mannen. En als 
het op snel en serieus geld verdienen 
aankomt, dan is dat helemaal zo. Maar 
in die zee van masculiniteit valt één 
eilandje op in Amsterdam-Zuid, aan de 
Valeriusstraat om precies te zijn. Voor 
de deur staat een witte Lotus Elise. 
Annemiek Verhagen (38) werkt er met 
tien mensen – vooral vrouwen – in alweer 
haar derde onderneming. ‘In 2002 zag 
ik in mijn werk bij webadverteerder 
Doubleclick de enorme potentie van 
e-mailmarketing. Daarom nam ik ont-
slag en ben ik met Govert van Eerde, 
een kennis uit het internetwereldje, 
Tapps begonnen. We koppelden de mai-
linglijsten van grote mediabedrijven aan 
adverteerders. Dus als RTL bijvoorbeeld 
een database had met e-mailadressen 
van abonnees die hadden aangegeven 
mailings te willen ontvangen, dan ver-
zonden we eens per twee weken een 
commerciële partnermailing van adver-
teerders naar die adressen. Daarna ana-
lyseerden we de campagneresultaten 
en gaven die weer door aan onze klan-
ten. Dat is op zich niet zo heel moeilijk, 
maar er waren nog maar weinig profes-

‘ Wat we 
dit jaar 
aan omzet 
groeien, was 
onze hele 
omzet van 
een paar 
jaar geleden’
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1 Houd het simpel ‘Zeker 
in het begin. Probeer de 

eerste versie van je bedrijf 
eenvoudig te houden, dan kun 
je tijdens de groei altijd onder-
delen toevoegen en bijsturen.’

2 Wees snel ‘Als je eenmaal 
bent gestart met je bedrijf, 

weet je snel genoeg of het aan-
slaat. Als dat zo is, zet dan alle 
zeilen bij om zo hard mogelijk 
te gaan. Werk lange dagen, 
groei en je wordt succesvol.’ 

3 Als je een goed idee 
hebt, begin ‘Van tevoren 

weet je toch niet precies waar 
je eindigt. Als je echt een goed 
idee hebt, waarvan je weet dat 
er een markt voor is, begin er 
dan gewoon mee. Niet te lang 
tobben, doen!’

Raymond Spanjar (34), Floris Rost 
van Tonningen (34) en Koen Kam (42)
Startten in 2006 met Hyves en 
verkochten vorig jaar november deze 
social-networksite, inmiddels een van 
de grootste sites van Nederland, voor 
53 miljoen euro.
• doen nu niets (Spanjar) of werken

nog even bij Hyves • geschat ver-
mogen € 21 miljoen per persoon 
• snelheid € 4 miljoen per jaar

Chris van Tuijl (42)
Vriendelijke Groninger die na een paar 
jaar werken in 2005 Relatieplanet.nl 
verkocht aan TMG en daarna 123video.nl 
begon, de polderversie van YouTube. 
• wilde vorig jaar ook Relatie.nl starten, 
maar strandde daarbij op het non-

concurrentiebeding met TMG 
• geschat vermogen € 19 miljoen 
• snelheid € 5 miljoen per jaar

Bas Rasker (41)
De reiswereld is uitermate goed geweest 
voor nieuwe miljonairs. Zo verkocht Bas 
Rasker in 2005 zijn reisorganisatie Jiba 
en startte – zoals dat hoort – gewoon weer 
opnieuw met Zoover. ‘Elke maand komt er 
wel iemand langs die ons wil kopen. Eén 
partij dacht ons een bod te doen dat we niet 
konden weigeren. Er zaten inderdaad heel 
veel nullen aan vast, maar toch hebben we 
het afgeslagen.’ Heel rap was Rasker er 
overigens niet bij: het kostte hem bijna tien 
jaar om Jiba op te bouwen. Maar het resul-
taat is des te indrukwekkender. 

• bouwt nu nog steeds aan Zoover 
• geschat vermogen € 25 miljoen 
• snelheid € 2,5 miljoen per jaar

V.l.n.r. Paul Montagne, 
Bas Rasker, Raymond 
Spanjar
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Paul Montagne (32)
Startte in 2002 samen met een Britse 
compagnon de internationale ticket-
website Get Me In! en wist zijn aandelen 
vijf jaar later voor een fi jn bedrag te 
verkopen aan concurrent Ticketmaster.
• doet nu Groupdeal, een website voor 

kortingsbonnen • geschat 
vermogen € 7 miljoen • snelheid 
€ 1,4 miljoen euro per jaar

Rob Koster (33) en Nathan Skwortsow (33)
Zeer mediaschuwe ondernemers uit 
Vleuten, maar wel de mannen die u 
Kamernet.nl en Lexa.nl brachten. 
Beide concepten heeft het duo binnen 
een fi jne vier jaar overboord gezet.
• werken nu aan een serie nieuwe 

concepten • geschat vermogen 
€ 9 miljoen per persoon 
• snelheid € 2,25 miljoen per jaar
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sionele partijen mee bezig. Met de eer-
ste order maakten we vijfduizend euro 
omzet, maar toen adverteerders zagen 
hoe effectief zo’n mailing kan zijn, ging 
het heel snel lopen. Gemiddeld hebben 
we elk jaar zestig procent meer omzet 
gedraaid dan het jaar ervoor.’
Het succes van Tapps viel al snel op. 
Verhagen: ‘Na twee jaar stond er al een 
partij voor de deur die ons wilde over-
nemen. Maar van snel verkopen was 
toen absoluut geen sprake. We hadden 
de boel net lekker op de rails, de markt 
explodeerde, dus wij wilden voort.’ Dat 
voortgaan duurde nog drie jaar; het be-
drijf maakte inmiddels zes miljoen euro 
omzet en een miljoen euro winst. Maar 
veel belangrijker nog waren de e-mail-
adressen van zeven miljoen Nederlan-
ders die Tapps beheerde. Een goudmijn 
voor potentiële kopers. ‘Op dat moment 
waren er vijf bedrijven serieus geïnteres-
seerd in de overname van Tapps. Dan ga 
je wel even nadenken. Uiteindelijk heb-
ben we verkocht aan TMN, een beursge-
noteerd Brits bedrijf. Daarmee dachten 
we verder te kunnen groeien naar Euro-
pa. En ze boden natuurlijk ook een 
prachtig bedrag voor ons bedrijf’, zegt ze 
met een glimlach. Dat prachtige bedrag 
moesten ze deels via een earn-out bij 
elkaar krijgen; Verhagen bleef aan als 
directeur. Op de dag van de verkoop wa-
ren de aandelen van het ondernemers-
duo samen bijna elf miljoen euro waard.

AANDELENRUIL
Vijf jaar na de oprichting werd Verhagen 
in één klap financieel onafhankelijk. 
Weer anderhalf jaar later vertrok ze defi-
nitief bij het bedrijf. ‘Want ons plan om 
Europa in te gaan werd gedwarsboomd 
door de kredietcrisis.’ Net als de andere 
ondernemers in dit verhaal begon ook 
Verhagen binnen een paar maanden op-
nieuw. Terwijl ze net zo goed de rest van 
haar leven niets had hoeven doen, of 
investeerder had kunnen worden. ‘Weet 
je wat het is, ik heb een goed gevoel voor 
hoe je geld kunt verdienen met onge-
bruikte assets. In dit geval had ik ge-
woon een goed idee, en als ik dat heb, 
dan móet ik het gaan uitwerken. Van stil-
zitten is geen seconde sprake geweest.’ 
Verhagen dook op de markt voor adver-
tenties in online video. ‘Want ik merkte 
dat veel videocontent niet werd begeleid 
door reclame – dat was een kans.’ 

Haar nieuwe bedrijf, Moon, deed het-
zelfde als Tapps, maar dan voor video. 
Het koppelde aanbieders van video, 
zoals uitgeverijen en televisiebedrijven, 
aan adverteerders. ‘De technische infra-
structuur daarvoor bestond al, die huur-
de ik in. Alleen waren er nog maar wei-
nig bedrijven die alle partijen bij elkaar 
brachten.’ En de geschiedenis herhaal-
de zich: al binnen zes maanden na de 
oprichting – Verhagen had net vier werk-
nemers – stond de eerste potentiële ko-
per al voor de deur. Maar anders dan bij 
Tapps viel ze nu wel voor de avances van 
in dit geval het Duitse Smartclip. ‘Want ik 
ontdekte dat online video zich wel heel 
snel ontwikkelt. Je kijkt tegenwoordig 
niet alleen meer op je computer, maar 
ook op je smartphone, tablet of televisie 
die op internet is aangesloten. Smartclip 
had alle infrastructuur daarvoor al in 
huis.’ Wat halverwege vorig jaar volgde, 
was echter geen cashbonanza, maar een 
op dat moment logischere aandelenruil: 
Moon werd overgenomen en Verhagen 
werd grootaandeelhouder in het nieu-
we Smartclip Benelux. ‘Ik ben dus nog 
steeds ondernemer, maar dan met een 
grote organisatie en infrastructuur, die 
ik kan gebruiken om sneller te groeien. 
Daarbij is deze markt veel internationa-
ler dan de e-mailmarketingmarkt. Neder-
landers kijken tenslotte ook naar video 
op buitenlandse sites. Om die media-
partijen voor je te interesseren, is een 
internationaal netwerk essentieel. Dat 
heb ik dus nu. Zelfde idee, ander bedrijf, 
nieuw avontuur.’ 

‘ Na twee jaar 
stond er al 
een partij 
voor de deur 
die ons wilde 
overnemen, 
maar van snel 
verkopen was 
toen absoluut 
geen sprake’

Edwin Rijkaart van Capellen (41)
Verkocht in 2007 Beurs.nl na zeven jaar 
aan Wegener en cashte onlangs – onge-
twijfeld grof – opnieuw door binnen vier 
jaar na de oprichting Buienradar.nl aan 
RTL te verkopen. Voor hoeveel is een 
groot geheim, maar Rijkaart van Capel-
len runde de site zonder fi nanciering en 
met nauwelijks personeel. Dat is natuur-
lijk goed voor de exit-marge. • is nu bezig 
met een nieuw concept, maar ook dat 
is nog geheim • geschat vermogen ver-

moedelijk meer dan € 5 miljoen 
• snelheid ruwweg € 1 miljoen 
per jaar

Erik Goossens (37) en Rutger Peters (37)
Faalden ooit in de dotcom-boom met 
Gamegate, maar slaagden groots met 
Zylom, aanbieder van ‘casual internet-
games’ voor de massa. Opgericht in 
2001, verkocht het duo het bedrijf 
vijf jaar later aan RealNetworks, voor 
17,2 miljoen euro. Jammer alleen dat 
ze niet de enige aandeelhouders waren.
• gaan nu net iets minder hard met Gynzy, 
dat software voor elektronische school-

borden ontwikkelt • geschat ver-
mogen  € 6 miljoen per persoon 
• snelheid € 1,2 miljoen per jaar

Jan Willem Tusveld (31)
Verkocht eerder dit jaar zijn websites 
Gaspedaal.nl en Huizenzoeker.nl aan 
– alweer – TMG. Maakte eerder al fortuin 
door zijn zoekmachine Vinden.nl voor 
vijf miljoen gulden te verkopen en later 
voor een paar ton terug te kopen. 

• runt nu Vinden.nl en Zoeken.nl 
• geschat vermogen circa € 4 mil-
joen • snelheid € 500.000 per jaar

Verkocht eerder dit jaar zijn websites 
Gaspedaal.nl en Huizenzoeker.nl aan 
– alweer – TMG. Maakte eerder al fortuin 
door zijn zoekmachine Vinden.nl voor 
vijf miljoen gulden te verkopen en later 
voor een paar ton terug te kopen. 

• runt nu Vinden.nl en Zoeken.nl 
• geschat vermogen circa € 4 mil-
joen • snelheid € 500.000 per jaar

Rutger Peters (l.) 
& Erik Goossens
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