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REGIO OOST-NEDERLAND ■  INTERVIEW ONDERNEMERS IN BEWEGING

E
en winkelier die blijft doen wat hij 
altijd deed, overleeft het niet.” 
Robin Dragstra uit Hengelo kan 
erover meepraten. Ooit werkte hij in 

een fotozaak: “Digitale fotografie waait wel 
over, dacht men daar toen.” Een paar jaar 
geleden legde het bedrijf het loodje. Zijn 
verklaring? “Veel winkeliers onderschatten 
de veranderingen om zich heen en verko-
pen nog te vaak op sympathie. Maar van 
uitsluitend sympathie brandt de kachel niet 
meer; andere manieren om je te oriënteren 
en prijs-kwaliteitverhouding tellen ook 
steeds meer mee.” De opkomst van internet 
vindt hij dan ook logisch. Tegelijkertijd 
beseft hij dat het voor een kleine midden-
stander niet loont om een webshop te 
starten. Bovendien vinden consumenten 
kennis en service nog altijd belangrijk. 
Zijn antwoord op deze ontwikkelingen? 
NuLeverbaar.nl, een Hengelose webshop 
met producten van lokale winkeliers. En 
omdat bijna niemand meer thuis is voor het 
aannemen van de bestelde spullen, bedacht 
hij nóg iets: een dag en nacht toegankelijk 
afhaalcentrum met kluisjes. De naam van 
dit concept? De Buren. Het webshopbedrijf 
zorgt dat daar de producten van de winke-
liers in een kluisje komen. De koper haalt 
ze vervolgens op wanneer hij wil. “Het 
enige wat de detaillist nog hoeft te doen, is 
de maandafrekening in zijn boekhouding 

zeggen. Niet voor niets liet hij de mede-
werkers van zijn bestaande bedrijven 
 tekenen voor geheimhouding. De start 
en het aangevraagde octrooi financierde 
hij overigens ook met geld uit die onder-
nemingen. Voor het uitrollen van zijn 
 concept over de rest van Nederland staan 
investeerders inmiddels in de rij. 

Van loonslaaf naar visionair
Dragstra’s drive om te ondernemen ont-
stond zo’n twintig jaar geleden. “Op een 
winterse zondagmiddag werkte ik thuis, 
toen mijn vrouw onze baby uit bed haalde 
en zei: ‘Kijk, nu kun je hem ook eens bij 
daglicht zien.’” Binnen een week verruilde 
hij zijn drukke kantoorbaan voor het zelf-
standig ondernemerschap met normale 
uren. Door zijn nieuwe concepten draait hij 
nu wel weer overuren, maar dat stabiliseert 
volgens hem straks weer. Voor het zover 
is, breidt hij zijn ideeën eerst verder uit. 
“We zijn bezig om met supermarktketens 
gekoelde kluisjes aan te bieden. De ver-
wachting is namelijk dat het aantal 
Nederlanders dat online boodschappen 
doet, stijgt van 1 naar 15 procent.” 
Maar de ondernemer werkt ook aan 
shop-in-shop, kluisjes in bestaande 
winkels. Woonboulevards, autobedrijven, 
disco’s en tankstations hebben al belang-
stelling. De winst voor de winkels zit 
hierbij onder meer in het trekken van 
nieuwe traffic naar de zaak. ■

stoppen. Onze provisie, 10 procent van elk 
verkocht product, is er dan al af.” 

Investeerders in de rij
Sinds december draait het combinatiecon-
cept met zo’n twintig lokale winkeliers en 
honderdvijftig producten in Hengelo. De 
contacten met de gemeente hielpen daar 
goed bij. “De ambtenaren dachten con-
structief mee en keken zelfs mee naar 
geschikte locaties voor het afhaalcentrum. 

Verder ben ik juist in dit deel van het land 
gestart om te kijken of het concept al werkt 
op een dunner bevolkte plek. Lukt het dus 
in Twente, dan lukt het overal.” Het Nieuwe 
Winkelen promoot hij onder meer via free 
publicity, AdWords-campagnes, billboards 
en een promocaravan. Ook wil hij etalages 
van leegstaande winkels tijdelijk vullen met 
producten en QR-codes. Hoeveel bezoekers 
de eerste promotie tot nu toe opleverde, 
wil Dragstra uit concurrentieoogpunt niet 

Uw verhaal op deze pagina? Ga dan naar 
www.kvk.nl/inbeweging.

 Niels Perik maakt met Lijnrecht 
reclame via no cure, no pay
In een tijd waarin veel reclamebureaus in 
moeten krimpen heeft Niels Perik met zijn 

bureau Lijnrecht juist 
groei gerealiseerd. 
Perik dankt die groei 
mede aan een nieuwe 
aanpak, gebaseerd op 
het principe ‘meten is 
weten’ en het no-cure-
no-pay-systeem. Daar-

bij betalen opdrachtgevers voor wat een 
reclamecampagne voor hun bedrijf ople-
vert, in plaats van uurtje-factuurtje. De 
groei van Lijnrecht leidde ook tot een 
verhuizing van Hengelo naar een nieuw 
kantoor in het Enschedese Roombeek. 
www.lijnrecht.nl 

 FreeksAdviesburo 
coacht bij ernstige ziekte
Ondernemers die te maken hebben met de 
re-integratie van een werknemer die ernstig 
ziek geweest 
is, lopen tegen 
veel problemen 
op. Dit is de erva-
ring van Freek 
Slemmer uit 
Zutphen. Kan een zieke werknemer weer 
‘normaal’ functioneren in de oude functie? 
Is het voor een werkgever haalbaar om een 
teruggekeerde werknemer weer dezelfde 
verantwoordelijkheden te geven? Met zijn 
bedrijf FreeksAdviesburo treedt Slemmer 
als intermediair op en biedt coaching voor 
beide partijen aan. 
www.freeksadviesburo.nl

 Wim en Carla Sloots halen 
dubbele Multicopy-prijs binnen
Wim en Carla Sloots van Multicopy Zwolle 
hebben met hun team niet alleen hun 
plaats in de Multicopy Top 10 geprolon-

geerd, maar ook 
nog een andere 
prijs in de wacht 
gesleept. Ze 
wonnen de 
publieksprijs, 

de Communication Company Award. 
Volgens de jury bieden Wim en Carla crea-
tieve totaaloplossingen, nemen ze zorgen 
van klanten uit handen en maken ze alles 
waar wat ze beloven. Bovendien steken zij 
hun nek uit, waardoor ze tegen de markt 
in blijven groeien.
www.multicopy.nl  

 Kuipers Logistics gaat 
voor duurzaamheid 
Harry Kuipers van Kuipers Logistics in 
Oldenzaal kreeg onlangs de Lean and 
Green Award uitgereikt. 
Duurzaam ondernemen 
gaat voor Kuipers ver-
der dan het transport 
alleen. Naast zaken als 
snelheidsbegrenzing, 
rijstijlanalyses en het 
monitoren van brand-
stofverbruik gaat het daarbij ook om de 
veiligheid en gezondheid van de chauf-
feurs. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 
alcoholsloten die Kuipers als eerste trans-
portbedrijf in Nederland heeft ingevoerd 
voor het gehele wagenpark. 
www.kuiperslogistics.nl 

 Hulp voor mkb-bedrijven bij 
automatisch boeken van zendingen
Jan Rutger Voorhorst heeft zich met 
Innovatieconcepts.nl in Genemuiden 
gespecialiseerd in automatisering en het 
koppelen van softwareprocessen bij mkb-
bedrijven. Voorhorst heeft nu een nieuw 
product dat het ook voor mkb-bedrijven 
mogelijk maakt zendin-
gen rechtstreeks vanuit 
de bedrijfssoftware in 
te boeken bij vervoer-
ders. Het voordeel: tijd-
winst en minder fouten. 
Voorhorst: “Het bijzon-
dere is dat meer dan 
200 vervoerders aangesloten zijn, waar-
onder alle bekende pakketdiensten.”  
www.besparenoptransport.nl

“Als het in Twente 
lukt, lukt het overal”
Het oude winkelen verdwijnt. Maar een eigen webshop voor de fietsenwinkel 
om de hoek? Totaal onrendabel. Hengeloër Robin Dragstra bedacht een 
tussenoplossing: een gezamenlijke webshop met lokale winkeliers versterkt 
door een plaatselijk afhaalcentrum.
■ tekst Loes Grooters ■ fotografi e Ruud Ploeg

Hengeloër ziet nieuwe kansen voor winkeliers

“

Robin Dragstra: “Van sympathie 
brandt de kachel niet.”

Detailhandelstips 
van Robin Dragstra 

• Zoek als kleine winkelier 
samenwerking om een (web)shop 
en bezoekers te krijgen.

• Reageer op het feit dat klantloyaliteit 
wordt verdrongen door 
prijs-kwaliteit verhouding.

• Onderschat de veranderingen 
niet, leg de schuld niet bij de crisis, 
maar verander mee.

• Staat het water aan de lippen, stop 
dan met zwemmen en stap er op 
tijd uit.


