
 
 

Bedrijf: Franzen  
Branche: Koffie, thee, sigaren en wijn speciaalzaak 
Contactpersoon: Michel van Oostrom 
Aantal medewerkers: 2 inclusief Michel 
Email: info@franzen-purmerend.nl 
Website: www.franzen-purmerend.nl 

Al bijna 50 jaar een begrip in Purmerend: speciaalzaak Franzen op het hoekje aan de Kaasmarkt/Peperstraat. 
Deze maand interview ik Michel van Oostrom, ruim 3,5 jaar eigenaar van Franzen en sinds een paar maanden 
lid van PRO:  

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

Wie is Michel van Oostrom? Michel is geboren en getogen Purmerender en heeft altijd gewerkt in de zaak van 
zijn ouders op het Makado-centrum in Purmerend. Ik ben feitelijk opgegroeid tussen de tabak en aanverwante 
artikelen “Ik weet niet beter”, zegt Michel. Zowel zijn opa Henk, vader Kees, Moeder Ina en zus Jacqueline 
zaten/zitten in deze branche. Michel is getrouwd met Lisette en heeft 2 dochters, Jemi en Yara.  

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

“Ik heb altijd al interesse gehad in deze winkel van Franzen die al bijna 50 jaar op deze locatie zit. 3,5 Jaar 
geleden kwam het daadwerkelijk op mijn pad en kon ik de zaak overnemen. Wij hebben onze vrijstaande 
woning in de Zuidoostbeemster opgegeven en zijn boven de zaak gaan wonen.  
Kwaliteit gaat boven kwantiteit en genieten staat voorop in deze speciaalzaak. Wij verkopen producten waar 
mensen van kunnen genieten en die mooie momenten in het leven kunnen brengen. Wij hebben tijd voor de 
klant zodat wij goed weten wat de zij wensen. Onze klanten weten dat ook, dus komen hier ook voor een 
gezellig praatje en onze goede ‘op maat’ adviezen.” In dit kader noemt Michel ook het organiseren van een 
wijnproeverij bij de mensen thuis (vanaf 12 personen). “Nieuw in onze winkel zijn  gepersonaliseerde 
relatiegeschenken, cadeaupakketten en bijzondere wenskaarten, zelfs met thee of koffie erin. Afgelopen jaar 
hebben wij ook ons terras geopend, als verlengde op het genieten. Hier schenken wij o.a. goede kwaliteit 
koffie en thee met eventueel wat lekkers erbij. Van chocola tot gebak, soms home made en ook glutenvrij en 
melkvrije varianten. Dit jaar krijgen wij een koelvitrine in de winkel waar de mensen uit al het lekkers 
makkelijker hun keuze kunnen maken”, aldus Michel. 

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

Zonder na te denken over deze vraag, zegt Michel: “Levensgenieters! Dat is onze doelgroep. En dat uiteraard 
ook buiten onze regio. Ik heb bijvoorbeeld zelfs een klant uit Zwitserland die 1 x per jaar bij ons komt voor 
sigaren. Wij hebben een speciale klimaatkamer voor onze sigaren die o.a. uit Cuba, Nicaragua en 
Dominicaanse Republiek komen. Maar ook krijg ik iedere 2 weken een klant uit Zaandam die voor een speciaal 
soort koffie komt.” 

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?  

“Dit idee had ik altijd al dus heb de kansen in de omgeving in de gaten gehouden”, vertelt Michel. “Ik ben 
daarvoor uit het familiebedrijf gestapt waar ik tientallen jaren ervaring heb opgegaan. Mijn droom is hiermee  
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uitgekomen en wij zullen ons altijd verder blijven specialiseren en/of uitbreiden”, vertelt Michel met enige 
trots.  

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Voordat ik echt aan dit avontuur begon, heb ik een wijnopleiding gedaan aan de Wijnacademie en de 
afgelopen 2 jaar heb studiereizen gemaakt naar Cuba en Nicaragua. Wij zijn o.a. ‘Habano-specialist’ geworden 
en hebben een groot assortiment sigaren. Wij hebben hierin een unieke positie in Groot-Waterland. 
Het meest leuke in mijn bedrijf, vind ik het contact met de mensen. De toegevoegde waarde leveren door te 
vragen wat de klant precies wil. Het minst leuke vind ik de steeds wijzigende wetgeving inzake tabak. De 
vrijheid die ik heb om steeds nieuwe leuke dingen te bedenken voor mijn klanten vind ik ook heel leuk”, aldus 
Michel. “Klanten komen speciaal naar mijn zaak voor het belevingsgevoel. Gezellig even naar Franzen voor 
kwaliteitsproducten en voor een geluksmomentje. Dat kan onder het genot van een goede sigaar of een 
heerlijk kopje koffie op het terras, of later thuis met een vers aangekochte thee of wijntje!! 

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

Dit vindt Michel een moeilijke vraag. “Wij hebben als winkelier altijd een maatschappelijke betrokken functie. 
Het contact met de klant, tijd maken voor de klant. Zij komen ook langs voor een praatje zonder iets te kopen.  
Wij sponsoren het culinaire event van de Rotary: ‘De smaak van Waterland’ in de P3 op 31 maart a.s. om te 
proeven en te genieten. Dit sluit aan op de missie van mijn speciaalzaak. Daarnaast ben ik lid geworden van de 
PRO:” 

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

“Voordeel van het hebben van een eigen zaak is een bepaalde vorm van vrijheid in keuzes maken en doen wat 

je leuk vindt. Dit is tevens ook een nadeel want de vrijheid is beperkt, de zaak is namelijk altijd wel aanwezig, 

ook al is het op de achtergrond”, zegt Michel.  

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? 

Hier moet Michel even over nadenken maar zal verschillen per bedrijf en per persoon. Dan zegt hij 
multitasken, flexibel zijn, en je mag zeker geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Heel belangrijk vindt hij dat de 
drijfveer achter het hebben van een eigen onderneming niet geld moet zijn maar je passie. Het moet in je 
systeem zitten. Steeds weer op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen om je doelen te bereiken. Dus ook creatief 
zijn en doorzettingsvermogen hebben, vindt hij van groot belang. “Zorg ook altijd dat je een plan B hebt”, 
benadrukt Michel. 

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? 

Zonder na te denken, zegt hij direct: “Behulpzaam en vakbekwaam! Ook als ik het niet kan leveren dan denk ik 
mee in andere oplossingen. Ik weet waar ik het over heb en met doorvragen aan de klant kan ik ze meestal 
helpen. Hierdoor ontstaat er ook een sociale band met de klanten en dat is de meerwaarde die ontstaat. 
Dit in combinatie met de specialistische producten maakt het onderscheid”, aldus Michel. “Klanten zijn hier  
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geen nummer. Ik ben, met onze medewerkster Jolanda, het vaste gezicht van de zaak, ik ken mijn klanten en 
dat levert continuïteit op.”  

10. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

“Mijn vrouw Lisette geeft mij inspiratie. Zij weet ieder nadeel weer om te buigen tot een voordeel.”  

11. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 

Dat vindt Michel een lastige vraag. “Dat is zo moeilijk te zeggen omdat de markt en de economie zo wispelturig 
zijn en de wetgeving inzake tabak erg onvoorspelbaar. Het zou best kunnen zijn dat onze winkel er totaal 
anders uit ziet dan nu. Maar dat is ook ondernemen en wij zijn creatief genoeg om weer nieuwe uitdagingen te 
vinden op deze mooie locatie in Purmerend”, zegt Michel vastberaden. 

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? 

“Ga vol voor je plan of idee maar verwacht geen snelle rijkdom. Heb geduld. Wees bereid hard te werken en 
wees flexibel binnen je plan voor als het niet meteen werkt. Ook tegenslag brengt soms leuke nieuwe ideeën 
en/of verrassingen.” 

13. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 

“Leuk om te doen en nieuw voor mij”. Michel heeft geen vragen aan de PRO:  

14. Welke vraag heb ik niet gesteld maar had je wel graag willen beantwoorden?  

“Je hebt helemaal niet gevraagd hoe oud ik ben”, lacht Michel. Dat laten we lekker zo ;-}  
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