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Deze keer een interview buiten Purmerend met Hans Preeker, directeur/eigenaar van Claessens Erdmann 
Design in Amsterdam. 

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

“Ik ben geboren en getogen in Purmerend maar woon nu ongeveer 20 jaar in de Zuidoostbeemster. Ik heb een 
zoon (21), hij studeert geschiedenis en een dochter (17), zij studeert toegepaste psychologie. Ik heb 
Bedrijfskunde gestudeerd aan Nyenrode en ben ongeveer 16 jaar geleden mede-eigenaar geworden van C-E 
Design. Daarvoor heb ik ruim 17 jaar bij Ahold gewerkt. Vanuit Ahold werkte ik samen met Claessens Erdmann. 
Ik zit nu als het ware aan de andere kant van de tafel. 

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

“De identiteit van de klant vormgeven/vertalen naar de fysieke omgeving en de daarbij behorende strategie. 
Wij doen heel veel retail. Maar ook publieke ruimtes en kantoren. Tevens doen wij veel in de horecabranche 
en leisure, zoals theaters en casino’s of plekken waar dat samenkomt, zoals winkelcentra, Schiphol en 
experience- en trainingscentra. Ons slogan is: ‘better spaces equal better living’.  We doen dat met een vast 
team van 20 mensen, architecten, interieurarchitecten, grafisch ontwerpers en industrieel ontwerpers. Zij  
werken allen mee aan deze creatieve concepten.” Als voorbeeld noemt Hans een aantal klanten: Ahold, 
Kruitvat, Holland Casino, de boekhandel in het Van Gogh museum, Action, Hema.  
“Wij hebben gemiddeld 25 tot 30 klanten waar we voor werken waarvan een aantal vaste klanten.”  
Ik vraag Hans of zij ook in het buitenland werken. “Dat klopt inderdaad”, zegt Hans. “Bijvoorbeeld Rewe in 
Duitsland en Billa in Oostenrijk, beiden grote supermarktketens waar we een nieuw winkelconcept voor 
ontworpen hebben waaronder ‘Rewe to go’ o.a. op stations. In de regio hebben wij de inrichting van de Sligro 
en het WEC ontworpen.” 

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

“Onze doelgroep is dan uiteindelijk de klant van onze klant. Zowel onze opdrachtgever als de klant van onze 
klant moeten zich prettig voelen in de ruimte die wij ontwerpen.  Wij doen vooral grote landelijke projecten en 
altijd even anders dan standaard. Wij zijn nu bezig met het hoofdkantoor van Afas, een groot ICT bedrijf en 
een bank in Japan. Maar we hebben ook een aantal grote vaste klanten zoals Nike, Ace and Tate en Five Guys. 
Wij tekenen dan de winkels in bij nieuwe locaties, wereldwijd.” Ik vraag hoe klanten terecht komen bij C-E 
Design. “Klanten komen meestal via ons netwerk binnen. Wij hebben een aansprekende klantenlijst en een 
goede reputatie.” 

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?  
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“Ik werkte aan de andere kant van de tafel. Ik deed de conceptontwikkeling voor Albert Heijn. Dat ontwikkelen 
van nieuwe concepten vind ik ontzettend leuk. Iets nieuws creëren. Iets ontwikkelen dat je uiteindelijk ook in 
de werkelijkheid terug ziet. Een winkel, een restaurant. Het leek me leuk om dat niet alleen voor Albert Heijn 
te doen en omdat ik vanuit Albert Heijn samenwerkte met C-E Design heb ik de stap naar de andere kant 
redelijk makkelijk kunnen maken, zo ongeveer 16 jaar geleden.”   

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Niet”, zegt Hans. “Ik ben er gelijk ingestapt. Het was toen een bedrijf met 10 medewerkers en ik zag daar 
direct een uitdaging als het gaat om strategische concepten. Kan daar mijn praktische en creatieve ideeën en 
ervaring in kwijt. Samen met de 2 eigenaren ben ik een weekend naar Londen geweest we hebben veel 
winkels bezocht en gesproken over onze ideeën. Dit bleek goed te klikken en de beslissing was toen snel 
genomen om met z’n drieën verder gegaan. Het meest uitdagende is dat ik de vrijheid heb om vorm te geven 
aan toekomstige winkelconcepten. Het leuke is dat wij helemaal aan het begin zitten en dat je uiteindelijk ziet 
hoe het in de toekomst wordt. Hiermee helpen wij deze branche een volgende stap te zetten voor de 
toekomst.” 

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover? 
“Wij zijn de eerste vijf jaar een van de hoofdsponsors van het Amsterdam Light Festival geweest door vorm te 
geven aan de grafische identiteit. Wij maakten dan o.a. kosteloos het logo, het programmaboekje, de site, de 
borden langs het water e.d. Maar meestal zijn het kleinere bijdragen die altijd gerelateerd zijn aan het werk 
dat wij doen. Een leuk voorbeeld is de sponsoring van Tiny Miracles. Dat is een bedrijfje die papieren vazen 
maken in ontwikkelingslanden. Deze worden bijvoorbeeld verkocht in musea en wij maken dan de displays 
kosteloos. Een bijdrage in de regio is uiteraard Reuring”, lacht Hans.  
 

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

“Een groot voordeel is de vrijheid die je hebt. Dat je vorm kunt geven aan je eigen ideeën. Een nadeel is de 
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan, de toekomst van de mensen die hier werken. En dat is soms best 
een uitdaging in deze onstuimige projectmarkt.”  

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? 

“Wat je doet moet je ontzettend leuk vinden. Dat staat voor mij echt op 1”, zegt Hans vastberaden. “Verder 
moet je mijns inziens altijd een open blik houden. Niet denken dat je er al bent maar continue alert blijven. 
Ook op de cijfers. Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in je vak. Hou je reputatie hoog en blijf bekendheid 
genereren. Wij delen bijvoorbeeld onze visie op ons vakgebied veel actiever via social media maar ook door 
bijeenkomsten met klanten en potentiele klanten te organiseren”, vertelt Hans. 

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? 

“Wij onderscheiden ons van de concurrent door aan de ene kant concepten heel praktisch te vertalen. Wat wij 
maken moet niet alleen een mooie en prettige omgeving zijn, maar het moet ook functioneren. Wij kennen  
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het vak, weten er heel veel van. En aan de andere kant hebben wij ook een duidelijke toekomstvisie, helpen 
wij onze klanten een volgende stap te zetten. Belangrijk is je altijd te realiseren dat de klant er geld mee moet 
verdienen. Het moet werken en realistisch zijn binnen de tijd en het budget van de klant. Wij doen het gehele 
traject ook samen met de klant. De klant wordt er continue bij betrokken. Voor ons is een project pas geslaagd 
als bijvoorbeeld Sligro of Kruidvat al zijn winkels inricht naar het door ons ontwikkelde concept.”   

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

“Niet speciaal door iemand maar vooral door klanten. Er zijn zo veel verschillende soorten klanten en mensen 
en alles wat je meemaakt en ziet, neem je mee. Wat ons drijft is hoe mensen wonen, werken, leven, sporten 
etc. Verder hou ik in de gaten wat er in de wereld gebeurt. Ik kijk altijd naar mensen”, aldus Hans.  

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

Hans ziet de toekomst met veel uitdaging tegemoet. De grote internationalisering en globalisering maakt het 
soms wel lastig. “Wij hebben de crisis goed doorstaan maar sindsdien blijven de prijzen onder druk staan”, 
vertelt Hans. Ik verwacht dat wij veel meer de internationale markt opgaan”, zegt Hans. Hij denkt dat een 
groter deel van de omzet uit het buitenland komt over 5 jaar. Ik vraag hoe ver het buitenland dan reikt. “West-
Europa ligt meest voor de hand”, antwoordt hij. “Maar we hebben ook al projecten gedaan in Zuid-Afrika en 
Rusland. Retail is onze specialiteit echter onze markt wordt steeds breder. Een nieuwe ontwikkeling is 
bijvoorbeeld experience-centers en kantoren. Het is niet onze doelstelling groter te worden of meer kantoren 
te openen”, voegt Hans toe. “We zullen dit altijd wel doen vanuit Amsterdam.” 

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? 

“Zorgen dat je goede mensen om je heen hebt en houdt. Wij hebben een vrije en open cultuur. Wij hebben 
weinig personeelswisseling en dat is fijn. Wij zijn net een grote familie en hebben 1 x per 2 weken een C-E 
lunch waarin er altijd een bepaald project wordt behandeld of getoond. Maar het kan ook zijn dat iemand zijn 
vakantiefoto’s laat zien”, lacht Hans. 

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

“Leuk en gezellig. Mijn vraag aan de PRO: is meer inhoud te geven aan de maandelijkse biznizborrels. 
Bijvoorbeeld ronde-tafel-gesprekken met een gericht onderwerp zodat daarover gesprekken ontstaan.” 
 

Ik bedank Hans voor zijn tijd en het kijkje in de keuken van C-E Design.  
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