
 
 

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

 

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. 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 

Bedrijf: Kop of Munt 
Branche: financiële dienstverlening/accountancy 
Contactpersoon: Angelique Leijs 
Aantal medewerkers: locatie Purmerend telt 6 medewerkers (totaal van 4 franchise locaties 50 medewerkers) 
Email: purmerend@kopofmunt.com  
Website: www.kopofmunt.com   

 

Voor dit interview kon ik op mijn fiets naar het kantoor van Kop of Munt, aan de Kanaalschans in Purmerend.  
Angelique was voorbereid met een cappuccino ;-} 

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

Ik begin mijn interview met een compliment voor de website van Kop of Munt, creatief, persoonlijk en 
professioneel tegelijk.  
Dan stel ik de eerste vraag waarop Angelique antwoordt dat de missie van haar bedrijf het ontzorgen van 
bedrijven is. Ontzorgen als het gaat om (salaris)administratie, belastingaangiftes, digitaliseren van de 
boekhouding etc. Dit is een proces dat het hele jaar doorgaat, tussentijdse cijfers zijn voor onze klanten van 
belang omdat ze dan snel (financieel) inzicht in hun organisatie hebben en hierop kunnen reageren. 
En als het gaat om bedrijven dan zijn dat met name creatieve bedrijven.  
Ontzorgen kan bestaan uit het ondersteunen, toezicht houden maar ook uit het volledig verzorgen van de 
boekhouding, aldus Angelique. Zij wordt echt blij als zij merkt dat zij de administratie en cijfers begrijpelijk kan 
maken voor de ondernemer en/of de ondernemer kan ontlasten. Wij zijn een makkelijk toegankelijk bedrijf 
met korte lijnen. Wij hebben naast ons hoofdkantoor in Amsterdam 3 locaties (Hoofddorp, Laren en 
Purmerend).   

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

Wij willen graag ondernemers in het MKB bereiken, gaat Angelique verder. Ik vraag wat zij bedoelt met 
creatieve ondernemers waar zij net over sprak. Zij antwoordt dat dit bedrijven zijn die bijvoorbeeld 
ontwerpen, nieuwe producten of diensten bedenken, denk aan drukkerijen, grafische vormgevers, 
filmproducenten, artiesten maar ook aannemers e.d. 
Het zijn vaak eigenzinnige bedrijven die net even anders zijn. Deze bedrijven (MKB) kunnen door onze 
dienstverlening meer tijd besteden aan hun core business.  
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Op mijn vraag of zij zich richten op klanten in de regio, antwoord Angelique dat dat niet het geval is. Kop of 
Munt heeft klanten door heel Nederland. Dat kan ook makkelijker door digitalisering. 

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?  

Angelique is samen met Jessica Eijk eigenaar van Kop of Munt in Purmerend. Jessica is begonnen op het 
hoofdkantoor in Amsterdam en wilde dichter bij huis werken i.v.m. kinderen. Angelique had een 
administratieve functie bij een bedrijf in Amsterdam maar was na 5 jaar toe aan een nieuwe uitdaging. 
Eigenaar van het kantoor in Amsterdam is de echtgenoot van Angelique. Jessica en Angelique zijn 7 jaar 
geleden in Purmerend begonnen.  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
Relatief kort vertelt Angelique. Dit kwam door de ervaring vanuit Amsterdam. Het eerste pand huurden zij aan 
de Plantsoengracht 2 naast Kocken Makelaardij. Binnen een halfjaar was het kantoor in Purmerend een feit.  
Na 2 jaar zijn we verhuisd naar de Kanaalschans en het leuke is halverwege 2018 verhuizen wij “terug” naar de 
Plantsoengracht, maar nu op nummer 6, vertelt Angelique enthousiast. Wij zijn uit ons jasje gegroeid en 
betrekken daar de eerste verdieping van een fraai herenhuis. Hier kunnen wij onze klanten goed ontvangen 
hoewel wij ook bij de klanten afspreken, aldus Angelique. De voorbereidingen voor de nieuwe locatie zijn al in 
volle gang. Het gaat voorspoedig met Kop of Munt. Ik vraag hoe zij hun klanten vinden. Dit gaat wederom best 
makkelijk en soepel lacht Angelique. Klanten vinden ons vaak zelf o.a. door mond-tot-mond reclame. Soms 
worden klanten ook vanuit een andere locatie van Kop of Munt doorverwezen.   
Het leukste in dit bedrijf vindt Angelique het helpen van mensen. Het geeft voldoening als zij na mijn hulp de 
cijfers beter begrijpen.  

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

Een voordeel vindt Angelique de vrijheid om zelf je koers te bepalen. Daarnaast is er een extra voordeel bij een 
franchiseonderneming omdat er altijd een goede achterban is. Lopen wij tegen bepaalde zaken aan dan 
kunnen wij advies vragen in Amsterdam, Hoofddorp of Laren. Ook worden in Amsterdam zaken als ICT, 
marketing e.d. centraal geregeld. Door zitting te nemen in werkgroepjes kan ik wel over allerlei zaken 
meedenken, voegt Angelique nog toe.  
En nog een voordeel is de Yin Yang band die Angelique heeft met Jessica. Daardoor ben ik ook in de 
gelegenheid soms even echt afstand te nemen. Maar natuurlijk nemen onze andere collega’s ook de zaken 
goed waar.  
Als ik vraag naar een nadeel denkt Angelique even na maar nee, ze kan geen nadeel bedenken. Of toch, de 
verantwoordelijkheid die je voelt voor o.a. je medewerkers is voor haar gevoel groter in een eigen bedrijf.  

6. 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? 

Hier hoeft Angelique niet lang over na te denken: optimisme, doorzettingsvermogen en blijven geloven in 
jezelf. Wij kunnen goed “out of the box” denken waardoor wij ook klanten aantrekken die zo ondernemen. Dit  
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levert veel creativiteit op. Wij kunnen ons goed verplaatsen in onze klanten waardoor maatwerk geleverd kan 
worden. Verder zijn wij relaxed en makkelijk toegankelijk. Het komt zoals het komt en dat gaat op een hele 
natuurlijke manier.   

7. 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? 

Wij onderscheiden ons door onze  creativiteit en toegankelijkheid. Simpele en makkelijke communicatie zorgt 
ervoor dat wij dicht bij onze klanten staan. Wij verdiepen ons ook in de bedrijfscultuur van de  klant en sparren 
veel en werken echt samen met onze klanten. Tevens zijn wij voortdurend betrokken. Achteraf zaken doen, 
daar doen we niet aan vertelt Angelique. Het mooie is dat wij regelmatig onze adviezen, terugzien in de 
besluiten die klanten nemen. Heel fijn om deze meerwaarde te kunnen leveren.  

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

Angelique heeft hierop geen antwoord.  Gewoon;  go with the flow.  

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

Hoewel geen doel op zich, willen wij nog wel groeien en dan vooral met leuke creatieve klanten zegt 
Angelique. Hierbij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Over 5 jaar zullen wij nog meer geautomatiseerd zijn. En 
hierin willen wij onze  klanten mee laten groeien.  

10. 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? 

Doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Dat is al de helft van je ondernemen! Energie steken in de 
dingen je leuk vindt en zoek voor de overige zaken oplossingen.  

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

Leuk, makkelijke ondernemer en weer eens over nadenken. 

12. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Angelique wil graag het estafettestokje overdragen aan Henry Wassink van AD 68.  

Ik bedank Angelique voor haar tijd en het fijne gesprek en vertrek weer op m’n fiets ;-} 
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