
 
 

Estafette-Interview ondernemers, ……. geeft het stokje door aan …….. 

 

De Communicatiecommissie houdt maandelijks interviews met leden van de PRO: 
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. De geïnterviewde ondernemer 
kiest vervolgens een collega-ondernemer voor het volgende interview. 
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan, j.zwaan@pro-site.nl of j.zwaan@sbzw.nl 

Deze maand bezoek ik: 

Bedrijf: Knook Totaal Techniek 
Branche: Elektra en installatietechniek  
Contactpersoon: Bert Knook 
Aantal medewerkers: 35  
Email: administratie@knooktotaaltechniek.nl 
Website: www.knooktotaaltechniek.nl 

 

Ik word gastvrij ontvangen met een kopje koffie door Bert Knook.  

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

Wij willen het complete installatiepakket aanbieden, zowel loodgieters- als elektra-werkzaamheden, vertelt 
Bert. Ik doe de elektra en mijn broer Ton doet de loodgieterswerkzaamheden (denk hierbij ook aan complete 
domotica systemen, beveiliging, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, ventilatie, airco, intercom, riool, 
watervoorziening, aanleg CV installatie, gasinstallatie, sanitair en lekkage. 
Daarnaast gaat het om continuïteit van het bedrijf en die is aanwezig! 

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

Onze doelgroepen zijn: grote groep vaste aannemers, particulieren, onderwijsinstellingen, 
woningbouwverenigingen, banken, plaatselijke overheden, makelaardij en projectontwikkelaars.  
Wij adviseren over de juiste oplossing, ontwerpen complete installaties en installeren en onderhouden deze. 
Denk hierbij ook aan: Klanten komen niet alleen uit Purmerend maar ook van ver daarbuiten. 
Alles in overleg met de klant zodat de werkzaamheden vloeiend verlopen en de klant er zo weinig mogelijk 
omkijken naar heeft. 
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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?  

Bert is in 1994 begonnen in het bedrijf van zijn vader die in 1974 is begonnen in Kwadijk. In 2002 is zijn broer 
Ton erbij gekomen. Hun vader heeft het bedrijf dus opgericht aldus Bert. Begonnen als eenmanszaak vanuit  
een schuur met de naam ETB Peter Knook. 
Bert wist al op 12-jarige leeftijd al dat hij in het bedrijf van zijn vader wilde werken.  
Sinds 2005 is door de groei een groter pand op de huidige locatie Netwerk 16 in Purmerend betrokken.  
Toen Ton ook kwam werken in het bedrijf, werd de naam veranderd in Knook totaaltechniek.  
Door deze combinatie van diensten kan Knook Totaaltechniek een volledig installatiepakket aanbieden.  
 
4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
Bert vertelt dat hij er gewoon ingerold is, deze kans lag dichtbij in dit familiebedrijf. 
Het meest leuke vindt Bert de diversiteit in klanten. Dat kan variëren van tomatenboer tot aan een 
kledingwinkel.  
De vader van Bert, inmiddels 68 werkt niet meer maar is nog steeds regelmatig te vinden op de zaak.  

5. Loopt u bij uw bedrijfsvoering tegen conflicten aan met derden (bijv. bij overname, buren, gemeente)?  
Zo ja, zou u dit kunnen toelichten met een voorbeeld?  

Niet echt, zegt Bert. Zijn motto hierbij is: als er problemen zijn, lossen wij dat gewoon op. 
  

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

Geen nadelen zegt Bert lachend. En het voordeel is dat hij zelf alles kan bepalen.  

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? 

Doorzettingsvermogen, wilskracht en een goede wekker in dit vak, zijn noodzakelijk vindt Bert. 
Daarnaast moet je niet bang zijn om fouten te maken.  

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? 

Duidelijkheid zegt Bert zonder na te denken! Ja is ja en nee is nee.  
Wij hebben veel vaste klanten en dat zegt iets. Bert is van mening dat de klant die duidelijkheid waardeert en 
daarom terug blijft komen. 

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

Bert is het meest geïnspireerd door een handje vol grote klanten waar hij een duurzame relatie mee heeft. 
Deze klanten houden een goede spiegel voor! 

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

Hetzelfde als nu, het gaat goed zo. 
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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? 

Wees niet bang je vragen of problemen te delen en op die manier van elkaar te kunnen leren aldus Bert. 
Verder is het onderhouden van de contacten met je (vaste) klantengroep een meerwaarde! Klantgerichtheid 
en service staat hoog in het vaandel. 

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

Het was een leuk interview, kort maar krachtig en duidelijk ;-} 

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Bert Knook geeft het estafettestokje door aan Matthijs Vos. 

 

Dankjewel voor het leuke gesprek! 
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