
Van een vijfsterrenhotel naar
een eigen kookstudio in een
nieuwbouwwijk bij Hoofd-

dorp: in juli van dit jaar namen
Chris Jansen en Vanessa Buurman
die stap. “We waren na elf jaar op
zoek naar een nieuwe uitdaging,”
zegt Jansen. “Bij een eigen onder-
neming is het prettig zelf de touw-
tjes in handen te hebben.”

Buurman en Janssen kennen el-
kaar van hun werk in een vijfster-
renhotel. Janssen was er werkzaam
als chef-kok, Buurman als manager.

Nu geven de twee kookwork-
shops – op locatie, in de studio of
thuis – voor volwassenen én kinde-
ren. Maar ook zijn er kooklessen
voor degenen die wat dieper in de
keuken willen duiken, en de ruimte
kan worden gehuurd voor bruilof-
ten, netwerkborrels of zakelijke
presentaties waarbij ook zelf ge-
kookt kan worden. Daarnaast
wordt de Kookstudio regelmatig
omgetoverd tot restaurant en is er
een kookwinkel.

Ze hadden met hun Kookstudio
ook graag in Amsterdam gezeten,
maar de locatie in Hoofddorp kon-
den ze echt niet afslaan. Want dat
het zo goed loopt, hebben ze vol-

gens Buurman grotendeels te dan-
ken aan het plekje midden in het
winkelcentrum Floriande. “We
hebben overdag veel mensen die
uit nieuwsgierigheid binnenlo-
pen,” aldus Jansen.

Ook zijn ze erg blij met de basis-
school en de woonwijk bij het win-
kelcentrum. Jansen: “Elke dag
staan er honderden ouders met hun
auto voor de deur. Dat is voor ons
weer een gelegenheid om een flyer
achter de ruitenwisser te stoppen.
Ik denk dat we voorlopig nog wel
uit de voeten kunnen met kinder-
workshops.”

Ook wat betreft concurrentie, of
beter: het gebrek daaraan, zitten ze
in Hoofddorp beter dan in Amster-
dam: “Hier zijn wij de enige kook-
studio.” En dan de parkeermoge-
lijkheden: “In Amsterdam komt er
bij de kosten van de workshop nog
vijftien tot twintig euro bij voor het
parkeren van je auto. Hier is het
gratis.”

Een tip die Buurman andere on-
dernemers kan meegeven, is je
goed voor te bereiden op gesprek-
ken met aannemers en banken:
“Neem de tijd om offertes van meer-
dere aannemers naast elkaar te leg-
gen. Vergelijk en kijk naar hoe flexi-
bel ze zijn. Hetzelfde geldt voor
banken. Kom goed beslagen ten ijs
en ze zullen je sneller serieus ne-
men.”

www.buurmanenjanssen.nl
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Bas De Haan is solomuzikant
en besloot dit jaar zijn muzi-
kale carrière in een bedrijf

om te zetten. ‘Plattelandsblues met
een stadsgevoel’ meldt zijn websi-
te.

“Ik speel gitaar sinds mijn vijftien-
de en treed inmiddels zo’n vijftig
keer per jaar op in cafés en op festi-
vals.” Dat leverde al aardige inkom-
sten op, maar tot voor kort werkte
hij er nog naast als chauffeur. “Als
een soort financieel vangnet.” Die
baan raakte hij door de crisis kwijt.
“Nu ga ik voor de volle honderd
procent voor de muziek.”

Dat is nog niet zo gemakkelijk. “Je
moet als ondernemer denken, maar
als je muziek maakt, denk je niet
zo.” En dus heeft hij op zijn werk-
plek die twee petten strikt geschei-
den. “Ik blok per dag een paar uur
af voor muziek. De andere uren trek
ik letterlijk een ander jasje aan voor
zakelijke dingen.”

Hij stuurt demo’s rond, inves-
teert in goede posters en krijgt
veel mond-tot-mond-reclame.
“Misschien dat ik op den duur wel
iemand aantrek voor het zakelijke
gedeelte. Maar ik heb de juiste kip
voor De Haan nog niet gevon-
den.”

Hij lacht, maar De Haan vindt

Een ander
jasje voor de
zaken
Naam: Bas de Haan
Leeftijd: 43
Bedrijf: muzikale ondernemer
Waar: Amsterdam

Naam: Vanessa Buurman
en Chris Jansen
Leeftijd: 36 en 38
Bedrijf: Kookstudio
Waar: Hoofddorp

‘Neem de tijd om offertes
naast elkaar te leggen’

het wel spannend, alleen en zon-
der bijbaan. “Feitelijk is het niet
heel anders, maar je hebt toch
minder zekerheid.” Daarom wil
hij er misschien toch iets bij doen.
“Maar dan wel binnen mijn be-
drijf: gitaarles geven bijvoor-
beeld.”

www.basdehaan.nl

bij adverteerders en die waren en-
thousiast. “Toen kreeg ik bij Sano-
ma groen licht.”

Ze heeft wel wat te danken aan
haar eigen enthousiasme, erkent
Marjolein. “Ik geloofde er helemaal
in en dan kun je anderen ook over-
tuigen. Zoals iemand uit de mode
ooit zei: zelfvertrouwen is het beste
modeaccessoire.”

Nu werkt ze in dienst van Sanoma
aan haar eigen site. Had ze het niet
liever zelfstandig gedaan? “Nee.
Sanoma is als een grote keuken. Er
is van alles mogelijk en je kunt van
hun ervaring veel leren. Niet in de
laatste plaats voor als ik later wel
voor mezelf wil beginnen.”

www.budhi.nl


