
Na een aantal gesprekken met de
gemeente en de bank, die hem res-
pectievelijk tienduizend en dertig-
duizend euro leenden, werd de
koop gesloten.

Peter Faaij was de ondernemers-
coach die Fasih begeleidde bij de
bedrijfsovername. Al twaalf jaar be-
geleidt hij startende ondernemers
bij het opzetten van een bedrijf, met
onder hen ook veel vluchtelingen.
Sinds vorig jaar houdt hij zich met
zijn stichting Ondernemend Re-in-
tegreren uitsluitend nog met die
laatste groep bezig.

De stichting van Faaij biedt vluch-
telingen met een ww- of bijstands-
uitkering de kans om een eigen be-
drijf te beginnen. Zij krijgen niet al-
leen individuele begeleiding, maar
worden ook geholpen in het krijgen
van financiering.

Er zitten inmiddels 25 ex-vluchte-
lingen in het bestand van wie er vier
aan een bedrijf zijn geholpen. De
stichting wordt financieel gesteund
door Start Foundation, omdat voor-
al die begeleiding veel tijd kost. An-
dere geldschieters zijn het UWV
Werkbedrijf en een aantal regioge-
meenten.

Faaij vindt vluchtelingen de pret-
tigste groep om mee te werken: “Er
is een enorme drive bij die mensen,
omdat ze vaak met veel frustratie
thuis zitten. Dat maakt ze ook met-
een de moeilijkste groep. Onder
vluchtelingen is een relatief groot
aantal hoger opgeleiden. In het
land van herkomst hadden ze vaak
goede banen en hier worden ze

meestal veroordeeld tot onge-
schoold werk en hebben ze het ge-
voel niets meer te betekenen. Door
jaren van wachten op een status en
werken onder hun niveau hebben
velen hun zelfrespect verloren.”

Als het dan lukt een eigen bedrijf
te beginnen, is het ook de meest
dankbare groep. “Dat geeft zo’n

grote kick. Voor hen én voor mij.”
Faaij merkte dat bedrijfsoverna-

mes voor vluchtelingen een goed al-
ternatief zijn om tot een succesvol
bedrijf te komen.

“Vluchtelingen hebben vaak geen
netwerk, omdat ze lange tijd heb-
ben moeten wachten tot ze een sta-
tus kregen. Bij een bedrijfsoverna-
me kan de nieuwe eigenaar de klan-
ten, de leveranciers en de reclame
zo overnemen en kan hij het vak
eerst van de oude eigenaar leren.
Ook is de bank sneller geneigd een

lening te geven, omdat je al cijfers
kan laten zien.”

Voordat Faaij iemand gaat bege-
leiden, kijkt hij eerst naar zijn on-
dernemerskwaliteiten: “Hoe is zijn
voorbereiding, onderneemt hij ac-
tie, doet hij ook dingen uit zichzelf?
Startende ondernemers moeten ook
commercieel kunnen denken en
coachbaar zijn. Staat hij open voor
adviezen? Bij Fasih had ik meteen al
de overtuiging dat er een goede on-
dernemer in zat.”

Fasih bleek inderdaad een voort-
varende ondernemer. Naast de web-
site die er al was van de franchise
Vulpunt.nl, zette hij zij eigen web-
site voor Almere op: zo konden de
klanten hem beter vinden. Hij be-
dacht spaarkaartsystemen – vier
cartridges vullen, de vijfde gratis –
en er werden tachtigduizend flyers
in brievenbussen in Almere en om-
geving gestopt. Zijn geheim? “Een
goede service. Ik ga met mijn klan-
ten om alsof het vrienden zijn. Dan
komen ze altijd terug.”

Het grootste deel van de driedui-
zend euro die Fasih maandelijks
omzet, gaat nog naar de bank. Niet
erg, omdat hij de eerste drie jaar zijn
uitkering mocht behouden. Vol-
gend jaar houdt dat op, dan ver-
huist Fasih met zijn gezin van De-
venter naar Almere en hoopt zijn
vrouw een parttime baan te vinden.
Als dat lukt, moeten ze het redden.
Dan is hij echt helemaal zelfstandig.

www.vulpuntalmere.nl
www.ondernemendreintegreren.nl

Payam Fasih straalt. De
vluchteling uit Iran staat
in zijn eigen winkel in Al-
mere en is trots. Je kunt er
niet omheen. Met een

grote glimlach opent hij de deur, en-
thousiast begroet hij klanten die
zijn hand schudden en ‘grote
vriend’ tegen hem zeggen, al grap-
pend neemt hij een pakket van een
TNT-medewerker in ontvangst.

Vol vuur vertelt hij over zijn be-
drijf: het runnen van een Vulpunt-
winkel, een plek waar mensen hun
lege cartridges weer kunnen vullen
en op die manier geld uitsparen.

De wereld van Fasih (39) zag er tot
een paar jaar geleden heel anders
uit. De Iraniër zat sinds 1994 in Ne-
derland, had er inmiddels een huis.
Met het verkrijgen van een tijdelijke
verblijfsvergunning in 2004 had hij
goede hoop gehad snel een baan te
kunnen vinden, maar dat was vies
tegengevallen.

Werkgevers vroegen naar diplo-

ma’s die hij niet had, en toen hij ein-
delijk subsidie kreeg voor het vol-
gen van een opleiding voor beveili-
ger, besloot de gemeente nadat het
Fasih het theoretisch examen had
gedaan, de stekker eruit te trekken.
“Ik moest maar eens aan het werk,
zeiden ze. Dat wilde ik heel graag,
maar ik had toen geen geld meer
voor het halen van het praktijk-
gedeelte.”

Fasih kwam in de bijstand en raak-
te gefrustreerd. Tot hij via de ge-
meente Almere in contact kwam
met een project dat speciaal voor
mensen als hij was opgericht: het
begeleidde vluchtelingen bij het op-
zetten van een eigen bedrijf. “Dat
was precies wat ik wilde. Eigen baas
zijn, met niemand boven me.”

Toen bekend werd dat in Almere
een Vulpuntwinkel was vrijgeko-
men, ging het snel. Fasih liep een
paar maanden stage bij de fran-
chisenemer in Almere en bij een
Vulpuntvestiging in Leeuwarden.
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‘Eigen baas
zijn, dat
wilde ik’
De Iraanse vluchteling Payam
Fasih begon twee jaar geleden
een eigen Vulpuntwinkel in
Almere, en met succes.
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Payam Fasih: een voortvarende ondernemer. FOTO ADE JOHNSON

‘Mijn geheim?
Ik ga met mijn
klanten om alsof
ze vrienden zijn,
dan komen ze
altijd terug’

Stel je zelf de vraag:
waar liggen mijn grenzen?
Nederland is klein. En naar heel veel producten en dien-
sten is over de grens ook vraag, soms zelfs meer dan in
eigen land. Maar hoeveel voordelen het buitenland ook
biedt, internationaal handeldrijven vraagt een geheel
eigen aanpak.
Dat geldt nog sterker wanneer je besluit zaken te gaan
doen met een land dat niet tot de EU behoort.
Win specifiek advies in. Dat kan bij de meeste banken of
Kamers van Koophandel.
In plaats van groter is soms kleiner beter. Denk daarbij
aan de beroemde woorden van Goethe: In der Beschrän-
kung zeigt sich der Meister. Dus beperk je tot waar wer-
kelijk goed in bent, en bouw dat vervolgens uit.
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