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Deze keer heb ik een interview met 2 ondernemers omdat Wouter van Waardt zijn zaak overdraagt aan 
Stefanie en Henk Schulte die per 1 juli 2019 officieel de kersverse eigenaren zijn van Het Leesteken.  

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

Wouter is van oorsprong registeraccountant en is pas op zijn 62e begonnen in de boekhandel, nu 7 jaar 
geleden. Hij ging toen vervroegd met pensioen. Hij heeft 2 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Woont 
samen met Els in de Weidevenne. Toen het tijd werd voor opvolging is hij op zoek gegaan. “Stefanie had toen 
een open sollicitatie geschreven en kwam in 2015 bij ons werken”, vertelt Wouter. “Vanaf 2017 zijn we 
begonnen een plan voor overname te ontwikkelen. Stefanie werd bedrijfsleider en in zomer 2018 zijn de 
overnameplannen concreter geworden. Ook de echtgenoot van Stefanie stapt in. Nu is de tijd aangekomen 
voor de volgende generatie en ik ga straks voor de tweede keer met pensioen”, lacht Wouter.  
Stefanie Schulte is 47 jaar, getrouwd met Henk Schulte en zij hebben samen 2 zoons en een dochter. Zij wonen 
in de Zuidoostbeemster en hebben nog een hond en een poes. Stefanie heeft psychologie en 
communicatiewetenschap gestudeerd en werkte als marktonderzoeker en marketingstrateeg. “Op gegeven 
moment ben ik gestopt met werken vanwege het moederschap en daarna ging ik op zoek naar wat ik echt 
wilde”, vertelt Stefanie. “Mijn passie voor boeken en mensen bracht me bij Het Leesteken”, aldus Stefanie. 
“Vervolgens werd ik gevraagd door lezers community Hebban voor het boekenpanel en voor het interviewen 
van een aantal grote schrijvers. Ook werd ik uitgenodigd door het CPNB (collectieve propaganda Nederlandse 
boek) om in de jury voor de DLP literatuurprijs zitting te nemen. Dat is een prijs voor het beste boek voor 15 -
18 jarigen in het Nederlands en het beste vertaalde boek. Momenteel schrijf ik zelf een boek dat wordt 
uitgegeven door uitgeverij Querido. Een non fictie verhaal van mijn opa die in 1945 als oorlogsvrijwilliger naar 
Nederlands Indië vertrok. Mijn oma was toen 2 maanden zwanger van mijn vader en helaas keerde mijn opa 
nooit meer terug, omdat hij 2 jaar later in Java omkwam.  Na het overlijden van mijn oma vonden we een 
koffer vol brieven: mijn  opa bleek iedere dag een brief te hebben geschreven. Een mooi maar ook tragisch 
verhaal. Ik heb alle brieven gelezen en letterlijk over getypt in Word. Daarnaast heb ik al veel  research gedaan 
en ik hoop straks weer wat tijd en ruimte te krijgen om de pen weer op te pakken”, aldus Stefanie. 

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

“Belangrijke doelstelling is de continuïteit van deze winkel”, zeggen Stefanie en Wouter vastberaden. Zij zijn 
geen franchise keten maar zelfstandig. Libris ondersteunt met het ontwikkelen van collectieve landelijke 
campagnes, webshophosting en belangenbehartiging van de aangesloten boekhandels. Libris is een 
kwaliteitskeurmerk, daar kom je niet zo maar bij als boekhandel. De winkel aan de Zuidersteeg in Purmerend 
heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Nieuw meubilair en wat meer ruimte voor facings: boeken met de 
kaft in beeld. De winkel oogt ruimer. Er is ook een nieuwe leestafel  en we gaan misschien beginnen met een 
vast koffiemoment met verse appeltaart in de weekenden. Mensen kunnen dan over boeken komen praten, of 
we nodigen een schrijver uit die ook aan deze stamtafel aanschuift.  Klanten moeten zich thuis voelen”, vertelt 
Stefanie enthousiast. Wouter zegt dat deze locatie in november 2012 is geopend en mede via crowdfunding 
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tot stand is gekomen. “Onze boekhandel heeft waarde voor de Purmerendse gemeenschap en is een succes, 
ook door de grote betrokkenheid van onze klanten”, vertelt Wouter.  
“Wij zijn actief en betrokken in deze regio. Wij werken o.a. samen met de bibliotheek, Purmerends Museum, 
Theater de Purmaryn en het VVV, maar ook spelen we in de regio een rol.” 

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

“Onze doelgroep is iedereen maar wij richten ons ook op de scholen en bedrijven in de regio. Wij nodigen 
bepaalde klassen van het voortgezet onderwijs uit en dan krijgen de leerlingen in onze boekhandel les in het 
kader van lezen voor de lijst. Natuurlijk besteden we dan ook meteen aandacht aan het belang van lezen. Maar 
ook voor kookboeken, reisboeken en hobbyboeken kun je alles bij ons vinden.  
Wat ook leuk is om te vermelden is dat wij ‘Boek en Café’ organiseren in Café De Harmonie in Edam. Wij 
verzorgen de programmering en interviews. Daarnaast organiseren we af en toe een popup-boekwinkel, op 
bijzondere locaties en laatst ook in Café de Harmonie”, vertelt Stefanie trots.  
“Tenslotte doen wij ook mee aan de ‘NRC Top 10’, die wekelijks in de NRC worden gepubliceerd. De top 10 is 
gebaseerd op de verkopen van 12 boekhandels in Nederland, waaronder dus Het Leesteken.” 

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?  

Wouter vertelt dat het geen ambitie was om in een boekhandel te werken maar dat het gewoon op zijn pad 
kwam. Extra gemotiveerd was hij - hoewel veel boekhandels het niet redden in die tijd - omdat het toch niet zo 
kon zijn dat een mooie stad als Purmerend geen boekhandel zou hebben. “Ik had de financiële middelen om 
een doorstart te maken. Vanaf het begin geloofde ik erin”, zegt Wouter. “Wij weten onze klanten goed te 
helpen en aan ons te binden. Daar steken wij veel energie in en dat levert ook energie op.”  

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  

Stefanie vertelt dat zij er gewoon ingegroeid is in haar periode als bedrijfsleider. “Ik wist dus precies waar ik 
aan begon”, zegt Stefanie. “Twee jaar geleden zijn de plannen begonnen en het werd steeds concreter. Ik heb 
mijn hart gevolgd. Ik heb van mijzelf al een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dit jasje past mij perfect. En 
het leuke is dat ik het samen ga doen met mijn echtgenoot Henk. Hij is al 30 jaar ondernemer in de 
marketingwereld, afstudeerbegeleider aan de HvA en historicus. We vullen elkaar goed aan.”  

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

“Wij geven gastcolleges op scholen en verzorgen de programmering van de literaire salon in De Purmaryn. Wij 
dragen bij aan het lokale en regionale verenigingsleven (bijv. een mooie uitvoering van Zangkoor Harmonie in 
de Beemster). Wij sponsoren het Filmhuis, geven boekenbonnen cadeau aan vrijwilligers van Reuring en 
boeken aan de kinderen die meededen aan Purmerend aan Zee. Wij vinden lokale maatschappelijke 
betrokkenheid echt belangrijk”, aldus Stefanie. 

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

“Ik zie vooral voordelen”, zegt Stefanie direct. “het is fijn de dingen zo te kunnen doen zoals jij goed acht en 
eigen ideeën uit te werken. Het enige nadeel is het financieel risico dat je loopt als zelfstandig ondernemer. 
Maar tegelijkertijd is dat ook weer een uitdaging om de winkelstraat in Purmerend leuk te houden.”  
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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? 

“Absoluut doorzettingsvermogen”, zegt Stefanie. “Je hebt een bepaalde mate van energie nodig. Ook om 
mogelijke tegenslagen om te zetten in een positieve mindset: als iets niet lukt, kijken hoe het wel kan lukken. 
Daarnaast dien je flexibel te zijn en moet je in staat zijn om je netwerk te onderhouden. Durf kansen te zien.”   

8. 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? 

Stefanie is genomineerd als boekverkoper van het jaar. De uitslag of ze op de shortlist terecht gekomen is, 
volgt na 2 juni. Spannend.  
Ik ontvang een boekje over de eerste 5 jaar van Het Leesteken. Een quote hieruit van 3 generaties echte lezers: 
“Het Leesteken voelt als een tweede thuis waar mensen je aanspreken en je het kunt hebben over meer dan 
boeken.” In Zutphen zei iemand over een boekhandel aldaar dat het de beste boekhandel van Nederland was. 
“Dan bent u nog nooit in Purmerend geweest”, zegt een klant van Het Leesteken.  
“Wij hebben veel kennis van boeken en geven advies op maat. Wij kennen onze klanten”, vertelt Stefanie 
trots. “Wat nog niet iedereen weet, is dat wij ook boeken thuis bezorgen. Voor 23.00 uur besteld in onze 
webshop leesteken.nl, de volgende dag in huis. Boven de 15 euro besteed, dan bezorgen wij kosteloos. Anders 
zijn de bezorgkosten € 1,95. Bol.com rekent altijd bezorgkosten en die zijn hoger. Soms springen wij op de fiets 
en bezorgen de boeken dan aan huis, gratis en voor niets.” 

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

Hoe kan het ook anders maar de inspiratie komt o.a. uit alles wat zij lezen. Maar ook door de bevlogen klanten 
met hun enorme kennis en verhalen over boeken en geschiedenis.   

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

“Bruisend en stevig”, zegt Stefanie zonder na te denken. “Boeken blijven en mogen weer dikker en luxer zijn. 
Misschien zijn we dan groter maar we blijven sowieso een unique selling point waar je met je fiets je boeken 
kan halen onder het genot van een kopje koffie.” Dat beeld wordt daar te plekke bevestigd gezien het grote 
aantal bezoekers op de woensdagochtend. Hoe zit het dan met de ontwikkeling van e-books en luisterboeken? 
Stefanie is ervan overtuigd dat dit naast elkaar blijft bestaan. De e-readers worden vaak gebruikt in vakanties, 
als je moet vliegen heb je dan minder gewicht mee te nemen.  

11. 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? 

“Ken je klant! Zeker in Retail is dat essentieel”, zegt Stefanie. “Help elkaar, deel initiatieven en zorg dat 
Purmerend een leuke stad blijft. Steun de lokale ondernemers, zij verdienen die gunfactor!” 

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

“Altijd weer leuk om te vertellen”, zegt Wouter. Stefanie vindt het een leuk, prettig en open gesprek.  
Ik dank Stefanie en Wouter voor hun gastvrijheid, tijd en enthousiaste verhalen.  
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