
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. 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.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: Berging Brouwerij B.V. 
Branche: productie, dranken, levensmiddelen  
Contactpersoon: Sjors Last 
Aantal medewerkers: 4 inclusief Sjors zelf en exclusief vrijwilligers 
Email: info@bergingbrouwerij.nl 
Website: www.bergingbrouwerij.nl 

Deze maand breng ik een bezoek aan Berging Brouwerij aan de Jaagweg in Purmerend en heb een interview 
met Sjors Last, eigenaar. Een bewuste keuze die aansluit op het bezoek van Wouter van Waardt (Het 
Leesteken) als winnaar van de prijsvraag bij het zomerevent van de PRO afgelopen juli. Hij heeft een dag 
meegelopen en zelf bier gebrouwen. Els Broers (Zichtbaar in Bedrijf), partner van Wouter én mijn collega in de 
communicatiecommissie van de PRO was erbij om wat foto’s voor bij dit interview te maken.   

1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

Sjors Last, 37 jaar, geboren en getogen in Purmerend. Hij heeft samen met zijn vriendin een zoon (bijna 3) en 
dochter (10 maanden). Zijn hobby is bier en bier brouwen en hoe mooi is het als je van je hobby je beroep kan 
maken. Hier houdt hij zich al vanaf 2006 mee bezig en in 2016 heeft hij het woord bij de daad gevoegd. Een 
jongensdroom is uitgekomen. 

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

“Wij willen kwalitatief goed bier brouwen. Ongecompliceerd en toch bijzonder. Wij maken maatwerk voor de 
klanten met de mogelijkheid een private label op de fles. En dat wordt op een ambachtelijke manier met liefde 
en vol passie gebrouwen. Het ontwikkelen van een product is het mooiste wat er is”, zegt Sjors trots. “Wij 
staan open voor vernieuwing en de wensen van echte bierliefhebbers. Wij gaan vooral voor duurzame en 
bijzondere samenwerkingen. Dat is in het kort ons doel. Deze bijzondere samenwerkingen zorgen ervoor dat 
wij onze creativiteit kwijt kunnen. Dat wij traditionele smaken opnieuw uitvinden en duurzame recepten 
ontwikkelen. Hierin creëren wij echte contacten in de regio. Het gaat ons vooral om de samenwerking waarbij 
bier de verbinding maakt. En dat kan gaan van een relatiegeschenk tot aan een vrijmibo.” 

3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Wij zien iedereen als potentiële klant. Van de particulier tot aan afnemers voor festivals in heel Nederland. 
Denk bijvoorbeeld aan het ‘Reuring-bier’ dat we dit jaar hebben gebrouwen, dit doen we overigens komend 
jaar weer. De laatste zondag van de maand januari vindt er een bierfestival plaats bij Aad de Wolf waar wij ook 
aanwezig zullen zijn. Maar wij hebben ook door heel Nederland verkooppunten”, aldus Sjors. “Van de kleine 
zelfstandige slijterij tot aan Mitra met meer dan 100 vestigingen in Nederland.”  
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4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  
“Het idee is als hobby gestart in 2006. Samen met vrienden, als vorm van tijdverdrijf en passie voor het 
product. Eigenlijk is hierin niet veel veranderd”, lacht Sjors. “De passie, de liefde voor bier, het plezier en de 
mooie samenwerkingen. In 2016 heb ik mijn hobby omgezet in werk. Ons doel is betekenisvolle relaties te 
vormen.  
Voor 2016 werkte ik bij de Makro. Ik heb mijn baan opgezegd en ben in het diepe gesprongen en via een hele 
route langs allerlei bergingen zijn wij nu aan de Jaagweg terecht gekomen. De berging waarin ik begon in 2006 
was de berging van een appartementencomplex in de Zuidoostbeemster waar ik toen woonde. Zo zijn wij dus 
aan de naam ‘Berging’ gekomen.”   

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“De voorbereidingen hebben ruimt 1 jaar gekost. Het zoeken naar een locatie, inventaris aanschaffen, 
financiering rond maken, verbouwen etc. Het was een zeer intensieve tijd. Zelf werd ik ook voor het eerst 
vader en ik vond het lastig daarin een balans te vinden. Nu met 2 kleine kinderen blijft het lastig om die balans 
te vinden. Ik vind werken erg leuk en ik doe het met volle overgave. Het leuke is dat ik dat terugzie bij iedereen 
die hier werkt”, vertelt Sjors enthousiast. 

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover? 
“Jazeker”, zegt Sjors stellig. “Zoals ik al eerder vertelde, zie ik ons bedrijf als verbindstuk tussen ideeën en 
resultaat. Wij maken ‘op maat’ producten dus dat zorgt voor betrokkenheid bij de klant. Aangezien onze klant 
ook voor een deel in de regio zit, zie ik dat als maatschappelijke betrokkenheid.  
Daarnaast hebben wij een medewerker in dienst die een iets grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Hij is 
bij ons volledig op zijn plek. Wij bieden hem de juiste werkzaamheden en hij is trots op hetgeen hij hier bij ons 
doet. Hij is volwaardig lid van ons team. Ook mag ik mijzelf prijzen met een aantal bijzondere mensen die zich 
vrijwillig inzetten voor het bedrijf. Ik houd hun graag op de hoogte en zij zorgen ook altijd weer voor een extra 
motivatie voor mijzelf en dus ook voor het bedrijf. Wat dat betreft, staan we midden in de maatschappij. 
Verder sponsor ik Melvin Smid voor zijn weg naar de Paralympics 2024. Hij werkt bij Spurd en bij de Gemeente 
Purmerend en doet aan rolstoeltennis. Zijn trigger was het Reuring-biertje dat wij gebrouwen hebben en nu 
gaan wij een bier brouwen voor Melvin.  
De MHCP, Mixed Hockey Club Purmerend sponsoren wij in de vorm van een bord langs het veld.   
Tenslotte zijn wij bezig met het brouwen van een bevrijdingsbier. Wij zijn volgend jaar 75 jaar geleden bevrijd. 
Ook daar hoort een speciaal biertje bij.”   

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 
“Het grootste voordeel is dat ik op basis van mijn normen en waarden een bedrijf vorm mag geven. Het 
mooiste hiervan is als je ook nog eens mensen om je heen kan verzamelen die dezelfde normen en waarden 
delen om zo tot een hoger niveau te komen. 
Het grootste nadeel voor mijzelf is geduld hebben. Het duurt mij al snel te lang. Ik wil mijzelf ontwikkelen om 
een langere termijn focus te creëren. Dan zal ik meer rust hebben.   
Ander nadeel is de balans. Hoewel ik een eigen keuze kan maken, zie ik toch vaak dat de thuissituatie hier het 
meest last van heeft. Dus ook een nadeel voor hun. Dat komt door het enorme verantwoordelijkheidsgevoel 
dat ik heb. Het is een ambacht dus ik moet erbij zijn.” 
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8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

Bij deze vraag verwijs ik even naar dat grote verantwoordelijkheidsgevoel dat wellicht hoort bij het 
ondernemen. “Klopt”, zegt Sjors. “Daarnaast is weerbaarheid en probleemoplossend vermogen ook 
onmisbaar. Weerbaarheid heb ik echt moeten ondervinden door tegenslagen te lijf te gaan. Maar problemen 
oplossen, heeft altijd al in me gezeten. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Als het even tegen zat, rechtte 
ik mijn rug en ging weer door. Uiteindelijk leer je daardoor te relativeren. Ik wil mezelf graag blijven 
ontwikkelen, dat is bijna synoniem voor ondernemen. Ben redelijk conservatief ingesteld en zoek altijd naar 
een oplossing.” 

9. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 
“Niet ons merk maar onze duurzame samenwerkingen onderscheiden ons”, benadrukt Sjors. “Het doel is om 
langdurige samenwerkingen met partners, leveranciers en klanten te creëren. De uitkomst van dit doel, is 
resultaat. Dus wat mij betreft, zou ik graag zien dat ons bedrijf gezien wordt als een prettige partij waarmee 
een leuke en langdurige samenwerking vanzelfsprekend is. What you see, is what you get. Onze focus ligt dus 
op samenwerking. 
Daarbij zijn wij altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. Wat is er allemaal mogelijk met bier? Wij zijn hierin 
creatief en maken de meest mooie producten en komen op te gekke plekken. Dus geen eenheidsworst maar 
maatwerk met of zonder persoonlijk label. Als voorbeeld noemt Sjors Brasa’s Blondje, het biertje dat speciaal 
voor restaurant Brasa is gemaakt en daar wordt verkocht.”  

10. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 
“Het is nooit verkeerd om omhoog te kijken. Ik heb meerdere boeken van Richard Branson gelezen. Maar 
uiteindelijk moet de inspiratie uit jezelf komen. Er is niemand die het voor je gaat doen. Daarnaast kijk en 
luister ik graag naar collega ondernemers in mijn directe omgeving. Andere ondernemers die sommige dingen 
al eens hebben meegemaakt, kunnen je wijzer maken en snellere stappen doen zetten.” 

11. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 
“Ik zie op de locatie van de Jaagweg een bijzondere plek die als trekpleister kan functioneren voor de regio en 
zelfs voor toerisme in de stad kan zorgen. Purmerend telt meer dan 80.000 inwoners dus ik ben van mening 
dat een brouwerij hier een plek hoort te hebben”, zegt Sjors vastberaden. “Verder gaan we zien hoe ver onze 
samenwerkingen reiken. Misschien is het voor het bedrijf wel veel interessanter om te verplaatsen naar een 
industrieterrein waar we nog verder kunnen groeien.”  

12. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 
“Ik ben zelf net begonnen dus denk niet dat het gepast is om goed bedoelde adviezen aan te bieden aan 
andere ondernemers. Iedereen doet het op zijn eigen manier en heeft daarbij zijn eigen visie.” 

13. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 
“Leuk, ik vind het een eer om geïnterviewd te mogen worden voor de PRO:.”  
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14. Welke vraag heb ik niet gesteld maar had je wel graag willen beantwoorden?  
“Ik zou geen ondernemer zijn als ik de volgende vraag niet meeneem in dit interview:”  

‘Kunnen alle ondernemers nog bij jou terecht voor een mooi relatiegeschenk/personeelsgeschenk voor de 
feestdagen?’ “En dan is mijn antwoord natuurlijk: JA. Wij bieden dit jaar flessen van 33cl, 75cl en 1500ml aan 
die wij helemaal kunnen personaliseren voor jouw bedrijf. Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij de 
samenwerking op zoeken. Echt een leuk traject van het creëren van een etiket tot het hebben van een eigen 
bier. Ik zie de bestellingen graag tegemoet!”, lacht Sjors.  

Ik dank Sjors voor zijn enthousiaste verhaal. En ook Els voor de foto’s. 

Foto’s: Els Broers 
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