
 
 

Estafette-Interview ondernemers,  

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, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Bedrijf: NMT International Shipping B.V.  
Branche: scheepvaart transport  
Contactpersoon: Frits Dix  
Aantal medewerkers: 300 wereldwijd en 40 in Purmerend (35 fte) 
Email: info@nmtschipping.com 
Website: www.nmtshipping.com  

Het eerste interview van dit jaar vindt plaats bij NMT Shipping aan de Gorslaan in Purmerend en wel met  
Frits Dix.  

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

Bij het stellen van de eerste vraag spreken we af dat dit interview alleen gaat over NMT want, zo blijkt, Frits 
doet nog veel meer dan NMT alleen.  
“De NMT-groep is gespecialiseerd in de wereldwijde verzending middels scheepvaart van auto's, 
vrachtwagens, aanhangwagens, kranen, tractoren, trailers en alle andere zelfrijdende of rollende lading, dus 
alles wat op wielen staat. Maar dat kan ook de inhoud van containers zijn. Wij zijn actief op 's werelds 
belangrijkste handelsroutes en vervoeren vracht wereldwijd op moderne en technisch geavanceerde diepzee- 
en short-sea RoRo-schepen. Met deze grote vloot van flexibele schepen kunnen wij niet alleen alle soorten 
voertuigen maar ook oversized statische stukken wereldwijd vervoeren. En wij doen nog meer. Wij leveren 
maatwerk, zo ook voor de complete logistiek van deur tot deur (supply chance?). NMT is de grootste in deze 
branche in de wereld”, vertelt Frits trots. Iedereen kent NMT.  

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

“De doelgroep die wij willen bereiken, kan variëren van de particulier uit Eritrea die één Toyota wil verschepen 
tot aan grote multinationals of grote autofabrikanten zoals Jaguar of MAN. En alles daar tussenin maar het 
gaat altijd om grote en zware materialen en om wereldwijde verscheping. Bijvoorbeeld ook gebruikte 
vrachtwagens naar het Midden-Oosten. Hij noemt een voorbeeld van een crusher die wordt gebruikt in 
Noorwegen waar van rotsen gruis wordt gemaakt dat weer gebruikt wordt in de wegenbouw.” Ik vraag of het 
om export of import gaat. “Meestal export maar import doen we ook. Dit heeft hij bijvoorbeeld gedaan voor 
een goede vriend die een oude Mustang heeft gekocht in Amerika. Wij halen die dan op bij de leverancier en 
brengen hem naar de haven. Regelen alle douaneformaliteiten en voeren hem in om vervolgens de auto 
inclusief kenteken af te leveren bij de nieuwe eigenaar in Nederland.”  
Nog een verhaal over bijzondere verscheping toevoegen?  
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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?  

“Ik werkte bij een overslagbedrijf in de Amsterdamse haven. Ik had een goede baan met zekerheid maar na 7 
jaar dacht ik: alles wat ik hier doe, kan ik ook zelf. Toen heb ik een bureautje gehuurd bij een vriend en ben in 
mijn eentje in het diepe gesprongen. Dat was 1 januari 1999. Best spannend want ik had net een huis gekocht 
en mijn beide dochters waren nog klein. Maar ik had vanaf dag 1 een heel duidelijk doel voor ogen. Daarna 
keihard werken en op de juiste tijd en juiste plaats de juiste beslissingen nemen. En dat is gelukt want 1 januari 
hadden wij ons 20 jarig jubileum”, lacht Frits. Inmiddels dus met 30 kantoren in 20 verschillende landen en 300 
collega’s en klaar voor de volgende 20 jaar.”  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Mijn bedrijfje liep meteen redelijk. Maar ik heb natuurlijk ook mijn neus gestoten. Ik had me vergist in de 
administratieve rompslomp. En ik kreeg te maken met oneerlijke mensen. Na een paar jaar had ik alles goed 
op de rit en kwam er steeds een medewerker bij. Dat bleef moeilijk tot je over een bepaald punt heen gaat. 
Dan wordt het makkelijker om zaken te verdelen en een goede back-up te hebben. En ook nu we groter zijn, 
draait alles goed. Ook als ik er niet ben. Ik hou me nu vooral bezig met nieuwe contracten en het sturen van de 
organisatie.” 
Op de vraag wat Frits het leukste vindt, zegt hij zonder na te denken: “Alles! Ik vind alles nog steeds en iedere 
dag weer leuk. Meest uitdagende is inspelen op zaken waar je geen invloed op hebt. Als bijvoorbeeld de 
olieprijs verandert, heeft dat direct invloed op de economische situatie in dat land. Of de situatie in het 
Midden-Oosten waar we altijd veel zaken mee doen.  

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover?  

“Zeker, heel veel”, zegt Frits. “Wij als bedrijf hebben een budget voor goede doelen en sponsoring. Alleen in 
onze regio. Zo doneren wij jaarlijks aan maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank en het Inloophuis 
‘Wij Allemaal’. Ik ben tevens ambassadeur van ‘Wij Allemaal’. Het Hospice Middenbeemster huurt een pand 
van mij. Dit geldt ook voor het Inloophuis. Verder steunen wij een paralympisch team uit Purmerend. Een 
jonge vrouw Fleur, zij is atlete, heeft haar verhaal verteld hier op het bedrijf en dat was heel aangrijpend.” Dan 
schiet hem nog de ‘Poortersfeesten’ te binnen. Tenslotte noemt hij het lidmaatschap van de Stichting 
Vrienden voor Purmerend (Haring en meer Party en Tongen in Purmerend TIP).  

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

“Het voordeel is dat je je eigen koers moet uitstippelen en het nadeel is dat je je eigen koers moet 
uitstippelen”, lacht Frits. En als het niet goed gaat, ga je failliet en staat er geen grote organisatie boven die 
een helpende hand kan bieden”, aldus Frits.   

7. 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? 

“Gedreven zijn en achter je beslissingen staan, slechte beslissingen bestaan niet!” En ervoor zorgen dat die 
beslissing positief uitwerkt. Niet opgeven en knokken voor je doel en soms moet je even slikken en de pijn 
pakken. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen”, zeg ik altijd. “Wat ik geleerd heb, is dat 
zakelijke vrienden niet bestaan. Soms denk je dat je bevriend bent maar als er zakelijk geen betrekking meer is,  
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dan besta je ineens niet meer. En als er verschillende belangen zijn, dan laten ze je ineens vallen. Dat heb ik de 
afgelopen jaren meermaals meegemaakt. Verder is eerlijk zijn, heel belangrijk. Voor mij geldt: ‘what you see, is 
what you get’. Ik ben opgegroeid in De Pijp, geen kans gehad om een hogere beroepsopleiding te kunnen doen 
maar door mijn sterke wil, ben ik gekomen waar ik nu ben gekomen. Ik kom uit een arm gezin en daarom ben 
ik extra trots op wat ik bereikt heb”, aldus Frits.  

8. 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? 

“Hetzelfde als vorige vraag. Mensen weten wat ze aan ons hebben, we doen wat we zeggen en we zeggen wat 
we doen. Wij zijn heel klantgericht. Klanten zijn daarom trouw.” 

9. Door wie of wat bent u het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

“Er zijn 2 mensen die belangrijk zijn geweest voor alles wat ik doe”, zegt Frits. “De eerste is mijn vader, hij was 
echt de liefste man op aarde. Vooral de positieve manier waarop hij in het leven stond met de beperkte 
middelen en in alle eenvoud. Hij was ook vergevingsgezind. Dat heb ik niet van mijn vader. Mijn vrouw hoopt 
dat ik als ik met pensioen ben, alsnog net zo lief wordt als mijn vader,” lacht Frits.  
“De tweede man die ik wil noemen, is mijn eerste baas in mijn eerste baan na school, Jan de Jong (Rotterdam). 
Dit was bij een Noorse rederij met een kantoor in Amsterdam. Daar heb ik ook mijn vrouw leren kennen, zij 
werkte toen op het hoofdkantoor in Oslo. Ik hem van hem geleerd hoe je een bedrijf moet runnen. Ik heb nog 
steeds contact met hem na 30 jaar. We gaan 1 x per jaar uiteten. Hij zei dat zakelijke vrienden niet bestaan en 
daar heeft hij dus gelijk in, blijkt.”  

10. Hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit? 

“Ik hoop dat de organisatie er hetzelfde uitziet maar dat we dan nog steviger aan het roer staan. En dat we 
nog verder groeien vooral in Amerika, Australië en Midden-Oosten, China bijvoorbeeld.” Ik vraag of Frits veel 
van huis is. “Echt naar het buitenland en dan reken ik Europa niet mee dan heb ik wel aardig wat vlieguren 
maar ik denk dat ik zo ongeveer 2 maanden per jaar van huis ben. Ik wil wel onze diensten uitbreiden met 
andere activiteiten die goed passen binnen onze dienstverlening. Daar ben ik mee bezig.” Ik vraag naar een 
voorbeeld. Frits denkt hierbij aan short sea activiteiten. Dat is de kustvaart, binnen Europa, van hier naar de 
Middelandse Zee. Deap sea, is buiten Europa als je de oceanen erbij betrekt van Sint Petersburg tot aan Suez, 
Transatlantic, Zuid- en West-Afrika, Midden-Oosten.  
Ik informeer nog naar de andere activiteiten naast NMT. “Als ik het regionaal bekijk dan doe ik ook het e.e.a. 
aan financiering van start-ups en daar wil ik ook graag mee doorgaan. Daar is veel vraag naar. Als men een 
goed idee heeft, wil ik graag helpen. Dat kan betrekking hebben op ICT of horeca en alles daar tussenin. En dan 
heb ik nog een onroerend bedrijf, genaamd ‘Attica’. Hierin doe ik verschillende trajecten zoals nu de Markthal. 
Maar ook ’De Stallen Bar en Gril’ en ‘Vila Clementien, een bijzondere trouw- en evenementenlocatie’ heeft hij 
laten omtoveren in prachtige panden.  
Voor al deze activiteiten (NMT, Attica en goede doelen) heeft hij de Oeuvreprijs gewonnen, die de PRO: 
speciaal voor hem in het leven had geroepen. Van de Gemeente Purmerend heeft Frits datzelfde jaar de 
‘gouden Purmerender’ ontvangen samen met Cees Vlaar. Met Cees Vlaar heeft hij ook samen het project bij 
Frans Spijkerman gedaan. Frits richt zich altijd op Purmerend. Ik vraag of Frits een Purmerender is. “Nee niet in 
Purmerend geboren maar ik voel mij wel een Purmerender”, zegt hij steevast. Hij is in 1980 op 23 jarige 
leeftijd naar Purmerend gekomen. Zijn kinderen zijn in Purmerend geboren, zijn bedrijf zit er al 13 jaar. Frits is  
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trots op Purmerend en hekelt de zeurende mensen over parkeren bijvoorbeeld. Er zijn echt wel 
parkeerplaatsen op een klein stukje lopen van de binnenstad. Hij noemt in 1 adem: parkeergarage Claxonate, 
parkeerplaatsen bij de Gemeente na werktijd of bij de ‘Big Boss’, bij Deen Wagenweg.  

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

“Laat je niet te snel van de wijs brengen. Blijf staan voor wat je wilt bereiken. En stel een duidelijk doel. Waar 
wil je naar toe en via welk pad? En probeer zo snel als mogelijk niet meer afhankelijk te zijn van banken.”  

12. Wat vond je van dit interview en heeft u vragen aan de PRO:? 

Gezellig!  

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

“Ik heb zijn naam al genoemd. Ik wil het estafettestokje graag doorgeven aan Cees Vlaar.”  

Ik bedank Frits voor zijn tijd in alle drukte. Maar tijd is altijd te maken, aldus Frits.  
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