
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

Dit jaar gaat de Communicatiecommissie starten met interviews met leden van de PRO: 
Waarom? Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere 
Purmerendse ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de 
regio. Het bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: All Office Kuipers 
Branche: MKB, kantoorbenodigdheden/kantoorinrichting 
Contactpersoon:  Annelies Günther 
Aantal medewerkers: 3 vaste medewerkers naast Annelies en nog een aantal oproepkrachten 
Email: annelies@aokuipers.nl 
Website: www.AOKuipers.nl 

 

Deze keer bezoek ik Annelies van All Office Kuipers. Dit omdat ik de tip kreeg van Olav Toeset van Markant 
(kantoorinrichting) dat All Office Kuipers een van de eerste leden is van de PRO: ongeveer  
40 jaar dus ;-}   

   

1. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

Onze (potentiële) klanten voorzien van (duurzame) kantoorartikelen. Wij zijn een Office supplier, vertelt 
Annelies. Het gaat van papier tot schrijfwaren, van rekeningmachines tot (3D)-printers, van meubilair tot 
digitale schoolborden. 
Daarnaast hebben wij ook een webwinkel en kunnen klanten hun bestellingen ook online doen. Ook hebben 
wij een Business Point van PostNL. Dit zorgt voor veel traffic en veel ondernemers brengen aan het einde van 
een werkdag hun post ter verzending of halen een pakketpost op. Dit geldt overigens niet alleen voor 
bedrijven maar ook particulieren maken hier gebruik van! Onze locatie op bedrijventerrein Baanstee, waar we 
sinds 1996 gevestigd zijn is goed bereikbaar. Dat is een belangrijke reden geweest om te vertrekken uit de 
binnenstad van Purmerend.  

   

2. Wie wilt u hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is uw doelgroep?  

Doelgroep is simpelweg iedereen die kantoorartikelen nodig heeft aldus Annelies. De meeste bedrijven weten 
ons te vinden maar ook particulieren komen steeds vaker bij ons binnen.  
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3. Wanneer bent u op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer bent u bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

Annelies is al meer dan 20 jaar werkzaam bij dit bedrijf. Zij is erin gerold via familie en had direct een connectie 
met dit bedrijf en de branche. Het bedrijf bestaat echter al 40 jaar en is begonnen in de binnenstad van 
Purmerend. Sinds 2 jaar is Annelies eigenaar van All Office Kuipers. Ook heeft zij aansluiting gezocht bij 
Quantoren, dit is een inkoopcombinatie, een coöperatie, waarvan zij ook mede-eigenaar is. Quantoren regelt 
centraal alle inkomen waardoor scherpe verkoopprijzen gerealiseerd kunnen worden.   
 

4. Wat is het meest leuke of uitdagende in deze onderneming? 

De uitdaging zit hem in de extra service en dat is volgens Annelies ook de meerwaarde van All Office Kuipers. 
Door de jarenlange goede service die wij leveren, hebben wij vaste trouwe klanten en dat is weer en gevolg 
van de goede contacten met onze vaste trouwe medewerkers. Wij kennen de meeste klanten en dat is een van 
de dingen waarin wij ons onderscheiden, zegt Annelies.  
 

5. Wat zijn voor u de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

Annelies reageert direct enthousiast op deze vraag met het antwoord: ik ga nog iedere dag met plezier naar 
mijn werk. De vrijheid in handelen en het maken van keuzes maakt het extra leuk. 
 

6. Wat zijn volgens u de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer 
deze een eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijft u zichzelf als ondernemer? 
 
Open staan voor vernieuwing! Los kunnen laten van routine en oude gewoontes. “Dit doen we altijd zo” zal 
Annelies dus niet zeggen! Verder houdt zij altijd de service in de gaten, hoe druk het ook is.  

 

7. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt uw bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten naar u toe komen? 

Wederom de serivcegerichtheid! En het persoonlijke contact voegt Annelies daar nog aan toe, “wij kennen 
onze klanten”. 
 

 
8. Wat is de belangrijkste ondernemersles die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Een tevreden klant is onbetaalbaar”! Dit is het motto van Annelies. Ik wil alle klanten tevreden de deur uit 
laten gaan, aldus Annelies. 
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9. Wilt u nog iets toevoegen aan dit interview? M.a.w. hebben wij die ene vraag waar u zo graag antwoord 
op had willen geven, niet gesteld?  

Annelies vindt het nog leuk te vermelden dat zij naast een leverancier van office supplies ook veel 
zitoplossingen aanbieden. Men moet hierbij denken aan bureaustoelen. Ook weten bedrijven ons de laatste 
tijd weer vaak te vinden voor het inrichten van een kantoor. Hierbij gaan wij de grotere projecten niet uit de 
weg. In samenwerking met Olav Toeset van Markant kunnen wij grote projecten prima aan. Als laatste 
benadrukt zij de prettige samenwerkng met SPOT ICT Oplossingen. Wij zitten in hetzelfde pand en werken op 
veel vlakken met elkaar samen. Ik ben er trots op om met dit mooie bedrijf te mogen samenwerken.  

 

10. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Het spreekt voor zich dat het estafettestokje wordt doorgegeven aan: SPOT ICT Oplossingen.  

 

Dankjewel Annelies voor dit interview tussen alle drukte door in dit dynamische bedrijf waar ik ter plekke 
getuige van mocht zijn. Leuk! 

 

Jeannette Zwaan, namens de communicatiecommissie PRO: 
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