
“We gaan er af en toe nog mee naar
een braderie.”

Heinen en Oosterloo trokken eind
vorig jaar de stekker uit hun onder-
neming. In 2007 startten ze
Straps4you: gepimpte bh-bandjes
als accessoires, geproduceerd in
China, rechtstreeks aangeboden in
de schappen van de winkelier, zon-
der tussenkomst van de groothan-
del. “En dat was meteen ook de val-
kuil.” denkt Oosterlo. “De consu-
ment bereik je niet zomaar. We heb-
ben ons er wel in verdiept, maar ons
er een beetje op verkeken hoe weinig
invloed je als leverancier op de con-
sument hebt. Jij bepaalt niet in welk
schap het product komt te liggen.”

Een poging alsnog de groothandel
te interesseren liep op niets uit. “Ze
wilden wel, maar daar moesten we
tonnen voor investeren. Dat konden
we niet.” En dus hielden ze ermee
op. “Het doet even pijn, want het is
toch je kindje.”

Dat wil niet zeggen dat ze de hand-
doek in de ring gooien. Margot: “We
hebben veel geleerd en dat is mooi
meegenomen voor een volgende
keer.”

Ze zouden echter niet snel weer
een product rechtstreeks aan de
consument aanbieden. Wel blijven
ze, net als twee jaar geleden, en-
thousiast over het outsourcen van
de productie. Peter: “Met internet is
de wereld zo dichtbij.”

Dat de markt groter is dan Neder-
land, weet ook Gideon Schnitzler
(36). Schnitzler was twee jaar gele-
den nog druk bezig een voet tussen

de deur te krijgen bij potentiële in-
kopers van zijn product. Zijn zelfbe-
dachte Needle-ness – inmiddels
omgedoopt tot Happy-tree – kon
nog niet op veel enthousiasme reke-
nen. Tuincentra, cadeauwinkels
en bouwmaterialenhandelaren, ze

durfden de uitvinding van Schnitz-
ler niet aan.

De Happy-tree – een zak waarmee
een kerstboom zonder dat er een
spoor van naalden achterblijft, uit
huis kan worden gezet – begint nu
eindelijk een beetje te lopen. Al
tienduizend stuks zijn er van ver-
kocht, vooral in Duitsland en België
overigens, maar ook een paar dui-
zend in eigen land.

Maar het is nog steeds hard wer-
ken om zijn product verkocht te krij-
gen, vertelt Schnitzler. Zo is het hem
wel gelukt zijn Happy-tree deze
kerst in alle Gamma’s van België uit
te zetten, maar niet in de Gamma-
vestigingen van Nederland.

Onbegrijpelijk, vindt Schnitzler:
“Uit marktonderzoek blijkt dat ne-
gentig procent van de Nederlanders
het een fantastisch product vindt.”
Een struikelblok blijft de wisselen-
de inkopers: “Het is een product dat
maar één keer per jaar uitkomt. Het
ene jaar zit Jan er op, het jaar erna is
het iemand anders. Dat is lastig.”

Ervan rondkomen lukt nog niet.
Dat is gezien zijn drukke baan als
aannemer gelukkig ook niet nodig.
Desalniettemin hoopt hij er over vijf
jaar ook wat aan te verdienen: “We
hebben na twee jaar quitte ge-
speeld, maar het zou natuurlijk
leuk zijn als je er ook mee rond-
komt.”

www.boekhandelvanpampus.nl
www.huureeneend.nl
www.happy-tree.eu
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nieuwe dingen te blijven vinden en te groeien.’

Stel jezelf de vraag:
met wie wil ik samenwerken
en hoe doe ik dat?

Heinen en
Oosterloo: ‘Het
doet pijn, het is
toch je kindje’
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Samen sta je sterker. Dat geldt bij uitstek voor starters.
Dat begint al met de keuze van de vestigingsplek. Een
ruimte in een verzamelgebouw biedt het voordeel van
gezamenlijk gebruik van faciliteiten. En een broed-
plaats of een verzamelplek voor gelijkgerichte onderne-
mers kan soms tot onverwachte samenwerkingsver-
banden leiden.
Kijk daarbij wel steeds wat de toegevoegde waarde is
voor jouw bedrijf. Regel samenwerking ook altijd goed.
Te vaak besluiten mensen samen dingen te gaan doen
zonder dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Dat
kan tot ernstige gevolgen leiden. Op dit terrein biedt de
Kamer van Koophandel veel nuttige adviezen.


