
 
 

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: De Creatieve Hoek 
Branche: Communicatie  
Contactpersoon: Sander van der Kleij en Marco Klockenbrink 
Aantal medewerkers: 7  
Email: info@decreatievehoek.nl 
Website: www.decreatievehoek.nl 

Deze maand kom ik bij De Creatieve Hoek aan de Westersteeg in de binnenstad van Purmerend waar ik word 
ontvangen door Sander en Marco.  

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

Marco stelt zich voor als vakidioot die al 32 jaar actief is in de mediawereld, zowel lokaal, regio, nationaal als 
internationaal. Hij woont sinds 1986 in Purmerend en is sinds 1987 actief in deze branche. Voor die tijd was hij 
beroepsmilitair bij de Marine. Sander is ook een vakidioot en gek van merken en media. Hij zit ruim 25 jaar in 
dit vak. Hij heeft communicatiewetenschap gestudeerd en ervaring opgedaan bij mediabureaus en bij o.a. 
TMF, MTV en de Ster. Samen runnen zij De Creatieve Hoek, een creatieve snelkookpan waar verschillende 
professionals  samenwerken op het gebied van grafisch ontwerp, webdesign, off- & online communicatie 
(strategie), video & fotografie en evenement organisatie & productie.   

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

“Door onze jarenlange ervaring kunnen we snel tot de kern van de communicatiedoelstellingen van onze 
klanten doordringen en daarbij een effectieve strategie uitzetten om die vervolgens weer te vertalen naar een 
krachtig en overkoepelend communicatieconcept.  Wij werken snel, efficiënt en transparant. Onze klanten 
hebben zelf vaak goede en creatieve ideeën maar ondervinden dan problemen bij het verder uitwerken, 
vormgeven en produceren. Deze ‘problemen’ kunnen wij met ons team oplossen”, vertelt Marco. Een paar 
voorbeelden: Black Fridaynight, Stadspromotie, Stichting Vrienden voor Purmerend, OpSpoor, PurmerValley 
en de Markthal. “Bij de eerste Black Fridaynight zijn alle verkooprecords gebroken. Wij hebben hierbij het hele 
evenement geproduceerd vanaf het ontwerp van de huisstijl, de (live) communicatie, de aankleding van de 
binnenstad, de DJ’s en de promotie.” Sander vult dit aan met de Purmer Valley Experience, januari jl. in de P3. 
Ook dit evenement  werd geproduceerd door De Creatieve Hoek. Wij zijn het uitvoerend bureau voor 
‘Purmerend Waterlands Goed’ en ook voor ‘Purmerend Werkt’ dat overigens inmiddels  ‘Waterland Werkt’ is 
geworden. Ook communicatievraagstukken voor merken”, zegt Sander. Hij vertelt hoe de naam ‘Kavel II’ tot 
stand is gekomen. Dit was voorheen Golfbaan Beemster. “Soms bedenk je een naam simpelweg door de vraag 
te beantwoorden: ‘hoe wil je de telefoon opnemen?’  

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

“Wij praten niet over doelgroepen maar over een verzorgingsgebied”, vertelt Marco. “Dit gebied strekt zich uit 
van Amsterdam-Noord tot Hoorn en van het IJsselmeer tot aan de Noordzee. Dit is primair maar uiteraard 



 
hebben wij ook klanten daarbuiten, in heel Nederland.” 
 
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?  

Sander en Marco kennen elkaar al ruim 20 jaar en hier hoort wel een leuke anekdote bij. Zij hadden beiden 
hun eigen bedrijf in de communicatie branche en op een regenachtige woensdagmiddag zaten zij bij elkaar om  
over hun samenwerking, naam en activiteiten te praten. Toen de een aan de ander vroeg: “wat vertel je op 
een verjaardag als iemand naar je werk vraagt? Ik doe iets in de creatieve hoek”, kwam er in hun op. Direct de 
url en internet gecheckt en deze naam was nog beschikbaar. Zo is onze naam ontstaan”, lacht Sander. “En het 
toeval wilde dat ons pand toen ook op een hoek zat. Ons eerste gezamenlijke evenement was het “Droge 
Voeten Festival 2016” dat in het teken stond van de herdenking van de watersnoodramp van 1916. 100 jaar 
droge voeten dus en die historie sprak zowel de oudere als de jongere Purmerenders aan. Dit jaar komt er een 
vervolg op het “Droge Voeten Festival” in de feestweek in september en dan m.n. gericht op de jongeren. Wij 
vinden namelijk dat er meer voor de jongere Purmerenders georganiseerd mag worden”, aldus Marco.   

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Deze vraag is lastig te beantwoorden. Het is een continue proces geweest in onze beide loopbanen”, zegt 
Marco. Het meest uitdagende is het bijhouden van de snel veranderende media. Je kan er niet snel genoeg bij 
zijn! Daar zitten tegelijkertijd de kansen”, vindt Sander. “Er zijn steeds meer kanalen om je doelstellingen te 
behalen in de Mediawereld. Het is een 24-uurs-economie. Wij zijn volledig op de hoogte van ontwikkelingen, 
wetten en verplichtingen. Dit is zowel een kans als een bedreiging. Ook het regelen van vergunningen, hoort 
bij onze verantwoordelijkheid. Samen met onze specialisten, kunnen wij onze klanten compleet ontzorgen”, 
vertellen zij. 

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  
“Zeker”, zegt Marco. “Meest recent is de ‘Challenge4life’. Dit was een hindernisloop op 22 juni op het 
Hemmeland, georganiseerd door ‘Huis aan het water’ (steunpunt voor mensen die te maken hebben (gehad) 
met Kanker). Wij hebben ze geholpen met hun huisstijl, promotiemateriaal en hebben een website voor hun 
gebouwd. Ook steunen wij de Stichting Vrienden voor Purmerend. Wij doen dit in de vorm van een bijdrage in 
het productieproces zonder factuur. Volledig belangeloos maar met net zoveel passie en toewijding als altijd. 
Tevens hebben wij onze bijdrage geleverd aan de campagne voor PurmerValley hackathon. Dit in 
samenwerking met de Rabobank, De Stadsverwarming en de gemeente Purmerend. Een mooi evenement met 
als thema duurzaamheid. Maar ons stokpaardje is de stadspromotie. Wij zetten ons al jaren in voor de stad 
Purmerend met als doel het imago te verbeteren. Dit doen we in opdracht maar ook als trotse ambassadeurs. 
Purmerend heeft namelijk meer dan genoeg te bieden en te delen onder andere over haar geschiedenis.”  

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 
Sander vindt het een voordeel dat je in de basis geen beperkingen hebt. Een nadeel is dat je elk foutje keihard 
in je portemonnee voelt.  Marco voegt hier aan toe dat het zelf kunnen indelen van je tijd zowel een voordeel 
als een nadeel is. Sander zegt: “als je zelfstandig ondernemer wordt, ben je eigenlijk prettig gestoord.”  

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? 
Zonder na te denken, zegt Marco: “je moet een straatvechtersmentaliteit hebben. Je wilt altijd winnen.” 
Daarnaast heb je passie, inzet, brains, kennis en kunde nodig. En vooral niet opgeven.”  
Sander noemt de ‘10.000 uren regel’. Een voorbeeld uit de topsport dat je na zo veel uren pas echt succesvol 
wordt. “En durf fouten te maken. Heb discipline en wees positief kritisch naar elkaar. Door wrijving krijg je 
glans,” lacht Sander. “En wat je niet kunt, besteed je uit.” 



 
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? 
“Aanvullend op de vorige vraag, kunnen wij oprecht zeggen dat wij servicegericht zijn en probleemoplossend 
handelen. Geen wollige taal, down to earth, concreet, accuraat, praktisch en makkelijk toegankelijk. We doen 
wat we zeggen. Referenties van klanten staan niet op onze site maar verspreiden zich van mond tot mond. 
Dan heb je de eerlijke ervaringen uit de eerste hand.” 

10. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 
“Wij willen groeien op een gezonde manier in welke vorm dan ook”, zegt Sander. “Maar groei is geen doel op 
zich. Wij blijven dicht bij onszelf en hopen dat we mooie projecten met fijne opdrachtgevers kunnen blijven 
doen. Wij gaan iedere dag met plezier naar ons werk”, aldus Marco en Sander.  

11. 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? 
Marco: “als je het doet, doe het dan goed. Zet je voor 120 % in en niet voor 60 %.”  
Sander: “omring je door eerlijke kritische mensen, dat helpt je verder. En richt je op zaken die je kunt 
beïnvloeden. Maak concrete plannen voor de kortere termijn en blijf monitoren”.  

12. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 
Het was een leuk interview! 
Ik bedank Sander en Marco voor hun enthousiaste verhalen.  

 

 

 


