
 
 

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: JK Verpakking  
Branche: Groothandel in disposables  
Contactpersoon: Jessey Palm 
Aantal medewerkers: 5 excl. Jessey Palm, John & Karin van der Kolk  
Email: info@jkverpakking.nl 
Website: www.jkverpakking.nl 

Het eerste interview van 2020 vindt plaats buiten Purmerend. Ik ga deze keer naar Aalsmeer en heb een 
interview met Jessey van JK Verpakking. Jessey ontvangt mij in een groot magazijn met kantoorruimte en 
vertelt het één en ander over de producten die hier liggen opgeslagen.   

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

Jessey woont in Purmerend en is 28 jaar geleden geboren in Amsterdam en woont nu ruim 20 jaar in 
Purmerend, vandaar de connectie met PRO: Hij heeft 2 broers en een zus. Hij woont samen met zijn vriendin 
Tamara en zij is voor hem tevens een goede sparringpartner als het om ontwikkelingen gaat van JK Verpakking. 
Jessey is de enige zoon die in het familiebedrijf werkzaam is dat 11 jaar geleden werd opgericht door John (63 
jaar) en Karin (60 jaar) van der kolk. 
John heeft 30 jaar lang een groothandel gehad in groente en fruit die was gevestigd in Amsterdam Betondorp. 
Destijds kocht hij iedere ochtend vers zijn groentes in op de Centrale markt waar hij Karin (de moeder van 
Jessey) leerde kennen. 

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

“JK Verpakking is een groothandel in verpakkingsmateriaal, schoonmaak- en hygiëneproducten en 
horecakaarsen. Ook leveren wij bedrukte artikelen aan veel horecagelegenheden. Denk hierbij aan servetten, 
bestekzakjes, bierviltjes en druppelvangers. Onze missie is: zorgen dat de klant tevreden is door onze snelle 
levering. Zo helpen wij onze klanten als het nodig is op het laatste moment uit de brand indien mogelijk 
natuurlijk”, vertelt Jessey trots. Wij hebben een vast team van fantastische werknemers en zij zijn voor onze 
klanten bekende vertrouwde gezichten. Doordat wij een assortiment van ruim 3.500 artikelen hebben, zijn wij 
niet alleen leverancier voor de horeca maar leveren wij ook aan kantoren, scholen en schoonmaakbedrijven. 
De producten zijn: Bakken & schaaltjes, (koffie)bekers & flessen, borden & bestek, papier, zakken & tassen, 
biologische verpakkingen, kaarsen & houders, hygiëne & schoonmaakmiddelen”, aldus Jessey   
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3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

 “Onze doelgroep is voornamelijk horeca, zo ongeveer 80 % van onze klanten zijn horeca gerelateerde 
bedrijven. Maar ook schoonmaakbedrijven en kantoren hebben wij als vaste klant. Wij leveren niet alleen in 
Nederland maar door heel Europa. Wij hebben zo’n 1.100 relaties waarvan er rond 600 structureel bestellen 
dus wekelijks of maandelijks. De andere klanten bestellen dan eens in het half jaar bijvoorbeeld. Ook veel 
bedrijven uit Purmerend en omgeving nemen bij ons artikelen af.” 

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?  

“John is ooit aan huis begonnen met 1 artikel”, lacht Jessey. “Namelijk de levering van torkrollen/poetspapier. 
Deze had hij in een schuur bij een vriend staan waar John destijds voor werkte. Na zijn werk laadde hij de 
torkrollen in zijn auto en ging vervolgens op pad. Hij reed dan door Amsterdam om zijn torkrollen vanuit de 
auto te verkopen. Hij stapte gewoon bij bedrijven naar binnen. Dat liep zo goed dat hij al snel overging naar 
het magazijn waar we nu gevestigd zijn. 
Ikzelf werkte vroeger voor Joop van den Ende (Stage entertainment) achter de schermen tot 5 jaar geleden 
toen John en mijn moeder mij een baan aanboden als chauffeur bij JK Verpakking. Daarna kon ik mij verder 
ontwikkelen en inmiddels ben ik mede-eigenaar”, vertelt Jessey 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?  
“Dat is moeilijk te zeggen. Het is op een natuurlijke manier gegroeid. Van 1 artikel naar nu ruim 3.500 
artikelen. De klant vraagt en wij draaien. Reclame gaat van mond tot mond. Veel klanten uit de vershoek 
groente en fruit van vroeger zijn meegegaan naar JK Verpakking en er komen nog steeds nieuwe klanten bij.” 
Het leukste vindt Jessey dat het nooit ophoudt. Er blijven nieuwe uitdagingen komen, iedere dag weer. En om 
deze op te pakken en tot een succes te maken, vindt Jessey het leukste. Dat geeft plezier. “Op een gegeven 
moment kan je niet alles zelf meer doen. Zo hebben wij een fantastisch team van werknemers die elke dag 
ontzettend hun best doen om de klant tevreden te houden door de geplaatste bestellingen netjes en op tijd te 
leveren. Naast mijn werkzaamheden van de inkoop en het logistieke deel heb ik het afgelopen jaar de inkoop 
gedigitaliseerd. Alle artikelen hebben een locatienummer gekregen zodat alle artikelen goed te vinden zijn 
tijdens het order picken. Een volgende uitdaging is het werken met barcodes en scanners zodat de 
orderverweking nog makkelijker kan verlopen.  
John haalt zijn voldoening uit het relatiebeheer. Hij kent zijn klanten en houdt goed contact met hen. Karin 
houd zich bezig met de administratieve taken binnen het bedrijf. Zo zijn de taken goed verdeeld”, zegt Jessey.  

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

“Laatst hebben wij het Beemster Light Festival gesponsord met plastic glazen bijvoorbeeld. Wij spelen in op 
hetgeen wat er op dat moment speelt.” 
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7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Het voordeel is het eigenaarschap”, zegt Jessey. “Dat geeft iedere dag weer een kick en daar haal ik veel 
voldoening uit. Je kunt het altijd maken en uitvoeren zoals je zelf wilt. En als de klanten en collega’s dan 
tevreden zijn, betekent dat dubbel plezier.  
Nadelen zie ik niet zo zeer in het hebben van een eigen onderneming. Ik werk elke dag met plezier en haal veel 
voldoening uit nieuwe projecten. Het hebben van een eigen bedrijf gaat 24/7 door. Dat kan soms een nadeel 
zijn maar al met al zou ik het voor geen goud willen missen.” 

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? 

“Je moet er tegen kunnen om altijd bezig te zijn, Het is een continue proces. Je hebt lef nodig en moet kunnen 
omgaan met tegenslagen. Daarnaast moet je flexibel zijn en altijd kunnen inspringen waar nodig. De klant 
staat altijd op nummer 1!” 

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 bieden een snelle levering en zijn flexibel. Tot 04.00 uur ’s nachts kunnen onze klanten bij ons bestellen 
zodat wij de zelfde dag al kunnen leveren. Van sommige klanten hebben wij de sleutel en kunnen wij de 
producten zelf binnen neerzetten. Voor de horeca is het belangrijk dat ze de volgende ochtend meteen weer 
aan het werk kunnen. Horecaondernemers doen hun bestellingen vaak nog ’s nachts als zij klaar zijn met 
werken. Dat betekent dat wij ’s nachts al de bestellingen verwerken. John begint iedere nacht om 3.00 uur met 
de orderverwerking. Door onze goede en efficiënte werkwijze kunnen wij deze service leveren. Ook leveren wij 
kleine orders en hanteren dus geen minimum voor bestellingen. Wij zijn een no nonsens bedrijf. Wij doen wat 
we zeggen en zijn eerlijk. Wij komen onze afspraken na. Wij leiden ons personeel op om klantvriendelijk te zijn 
en orders netjes af te leveren”, vertelt Jessey enthousiast.  

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

“Ik word met name geïnspireerd door onze klanten en leveranciers”, ik doe veel inspiratie op om te kijken hoe 
andere bedrijven te werk gaan”, zegt Jessey.  

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

“Over 5 jaar hoop ik nog steeds vol passie dit bedrijf samen met John en mijn moeder te hebben. Daarnaast 
zullen wij ons magazijn blijven digitaliseren. Zodat het werken steeds efficiënter wordt en groei mogelijk 
maakt. Daarnaast blijven wij onze klanten bevoorraden met goede kwaliteit en service.” 

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? 

“Iedere dag is een les. Leren om nooit uitgeleerd te willen zijn. Wij willen altijd onze kennis blijven verbreden. 
Doe waar je goed in bent!”   

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

“Ik vond het erg gezellig en leuk om over mijn passie te praten en dit te kunnen vertellen aan de PRO:.”   
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