
 
 

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 het 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 zwaantje69@gmail.com 

Bedrijf: Burrie Media 
Branche: Grafische vormgeving / uitgeverij / journalistiek  
Contactpersoon: Thijs Burrie 
Aantal medewerkers: 3, excl. freelancers 
Email: info@burriemedia.nl 
Website: www.burriemedia.nl 

Ik word hartelijk ontvangen door Thijs aan de Van IJsendijkstraat in Purmerend. Thijs en ik kennen elkaar al 
heel lang.  

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

“Het uitgeven van Regio Zaken voor Ondernemers in Purmerend en Dagje Purmerend voor alle inwoners van 
Purmerend,” antwoordt Thijs op mijn eerste vraag. “Dit zijn de belangrijkste activiteiten van Burrie Media. Wij 
zijn een kleurrijk en veelzijdig grafisch communicatiebureau en uitgever! Wij ontwerpen en maken o.a. folders, 
posters, visitekaartjes, banieren, huisstijlen, flyers, websites, busreclame, illustraties, etc. Vanaf de eerste 
opzet tot en met het drukwerk kunnen wij dit regelen. Maatwerk zonder gebakken lucht. Bovendien maken we 
voor bedrijven, instellingen en organisaties kranten, (bewoners)bladen, magazines, enz. Burrie Media is 
betrokken bij de mensen en bedrijven in de regio. Wij zijn geworteld in dit gebied,” zegt Thijs. “Wij zijn goed 
op de hoogte van ontwikkelingen en daardoor actueel, m.n. in Regio Zaken, maar ook op onze sites en op 
facebook. Goede communicatie staat hierbij altijd centraal.  
Regio Zaken biedt ondernemers ruimte om zich te profileren naar de achterban. Het is ook het lijfblad van de 
PRO: en een aantal andere ondernemersverenigingen. Nieuwe leden van de PRO: bieden wij in Regio Zaken 
altijd 100 woorden redactie aan om zich voor te stellen.  
Dagje Purmerend werkt o.a. samen met Stichting 2000 plus, waar sinds kort ook de Citymarketing Purmerend 
is ondergebracht. Ook met de BIZ’s (BedrijvenInvesteringsZones), PCO (Purmerendse Centrum Ondernemers) 
en BOF (Binnenstad Ondernemersfonds) werken wij samen,” vertelt Thijs.  

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

“Ondernemers en de inwoners in Purmerend en omgeving. Regio Zaken wordt naar alle ondernemers in 
Purmerend en de regio Waterland (circa 6.000 exemplaren!) verzonden en Dagje Purmerend valt huis aan huis 
op de mat bij alle inwoners in Purmerend en de regio Waterland (oplage circa 68.000!).” Ik vraag hoe ver de 
omgeving rijkt. Thijs antwoordt dat, naast Purmerend, ook Gemeente Waterland, Beemster, Zeevang, Edam- 
Volendam en Wijdewormer bij de regio horen.  
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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?  

In 1986 kreeg Thijs een burn-out bij zijn baan als coördinator van een wijkcentrum in Purmerend. Daardoor 
werd het tijd om het welzijnswerk gedag te zeggen en kreeg hij het idee om zijn ervaring in het welzijnswerk 
en in de journalistiek samen te brengen en een krant uit te brengen over diverse sociaal getinte onderwerpen. 
Hij ging met het idee naar een uitgever in Hoorn en niet veel later was de krant Waterland Welzijn geboren. De 
uitgever zou het commerciële gedeelte, de vormgeving, het drukwerk en de verspreiding regelen, Thijs Burrie 
met zijn bedrijfje de interviews, teksten en fotografie. Die uitgever bakte er weinig van en daarom sprong Thijs 
in het diepe en werd zelf uitgever. “Langzamerhand kreeg ik steeds meer opdrachten vanuit ondernemers”, 
vertelt Thijs. “Zo is het allemaal begonnen. Na Waterland Welzijn kwam het OFP Magazine 
(Ondernemersfederatie Purmerend) en weer later, in 1997, ben ik ook uitgever geworden van de voorloper 
van Regio Zaken, waarbij ook steeds meer vraag kwam naar vormgeving. Een enorme boost kwam in 2009 na 
de succesvolle ondernemersbeurs ‘Grijp je kans in Waterland’ in sporthal De Beukenkamp. En dat ondanks de 
crisis. 75 Stands met ondernemers kwamen bijeen. Het evenement werd officieel geopend door de 
burgemeester en de wethouders van de verschillende ISW gemeenten hebben het Economisch 
Actieprogramma Waterland daar ter plekke ondertekend. Een mooi officieel moment. De kleedkamers werden 
gebruikt voor interessante workshops. Sprekers zoals een aantal kamerleden, de voorzitter van de VOWA 
(Vereniging Ondernemend Waterland), voorzitter van de Kamer van Koophandel, voorzitter van MKB 
Nederland maakten het evenement compleet. Voor de organisatie van dit event kregen wij veel goodwill,” 
vertelt Thijs. “Ik ben er nog steeds enthousiast over,” lacht hij. Zijn steun en grote hulp bij dit evenement was, 
naast de andere teamleden van Burrie Media, zijn dochter Nancy en dat wil hij niet onvermeld laten.  

4. Hoelang bent u ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“Vanaf 1986 bleef mijn bedrijf maar groeien,” gaat Thijs verder. “Ik kreeg steeds meer ideeën en koppelde dat 
terug naar een sparringpartner. Zo ook over de boekhoudkundige kant, kreeg ik advies. Dat is niet mijn sterke 
kant,” zegt Thijs. “Ik besloot uit te breiden en Burrie Media (toen nog Burrie Tekst & Beeld) kreeg zijn eerste 
medewerker, een jonge journalist die ook nog heel goed en prettig advertenties kon verkopen. Hij kreeg een 
werkplek op de overloop in het woonhuis, tussen de wasmachine en de droger. En regelmatig kwamen onze 
kleine kinderen natuurlijk even kijken,” lacht Thijs. “Uiteindelijk was een verhuizing van het bedrijf naar een 
kantoorruimte onvermijdelijk en het bleef niet bij één verhuizing. Toen ik het plan opvatte om het rustiger aan 
te doen, heb ik Waterland Welzijn van de hand gedaan. Het werk met het ondernemersmagazine en steeds 
meer andere klussen slokten mij op. Maar uiteindelijk kwam er van rustiger aan doen, niets terecht. Dit lijkt 
wel een never ending story,” zegt Thijs met een knipoog. “En dat op mijn leeftijd van 66 jaar. Het leukste en 
uitdagende van mijn baan vind ik nog steeds dat ik mijn creativiteit kwijt kan en producten kan maken met een 
tastbaar resultaat. En dat vooral samen met een fijn team van mensen om je heen.” 

5. Levert u een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heeft u hierover? 
“Ik heb altijd een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Door uiteraard vooral  
de uitgave van de regionale bladen zoals Dagje Purmerend en Regio Zaken. We hebben ook enkele jaren het 
sociaal getinte huis-aan-huis magazine Alle Mensen! uitgegeven. Ook de organisatie van de 
ondernemersbeurs, waar ik net over verteld heb. Nog een voorbeeld is de organisatie van de Winkel van het 
Jaar verkiezing door DagjePurmerend. De PRO: heeft ons daarom genomineerd als Zilveren Winnaar voor de 
Ondernemersprijs 2013. We wonnen niet, maar ik ben er trots op.  
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Ik ben bovendien een tijd voorzitter geweest van het toenmalige Buurthuis Vooruit en bestuurslid van de 
voorloper van Club Welzijn. Ook heb ik een aantal jaren bij de SOS Telefonische Hulpdienst in de regio gewerkt 
als vrijwilliger. Gezien de fase waarin ik nu zit, gaat mijn vrije tijd straks steeds meer besteed worden aan mijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. En aan mijn hobby hardlopen.” 

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

“Creatief bezig kunnen zijn is absoluut een groot voordeel,” zegt Thijs. “Het vrij zijn in zelf bedenken, doen en 
beslissen, is super leuk. Een voordeel is en was vroeger ook je eigen werktijden kunnen bepalen, zodat ik de 
kinderen bijvoorbeeld naar zwemles kon brengen tussen de bedrijven door. De keerzijde is de 
verantwoordelijkheid en de extra tijd die je ook thuis nog eens besteedt aan ondernemen. Soms neemt dat te 
veel privétijd in beslag en levert het stress op door zorgen bij slechte resultaten bijvoorbeeld. In 2015 moest 
Burrie Media een reorganisatie doorvoeren en dat is het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen,” aldus Thijs. 
“In een hecht klein betrokken team moest ik mensen ontslaan. Uiteindelijk is Burrie Media hier weer redelijk 
uitgekomen. De verhoudingen met de ex-medewerksters zijn nog steeds prima en het gaat gelukkig goed met 
ze.”  

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? 
De belangrijkste eigenschappen zijn volgens Thijs: doorzettingsvermogen, creatief denken, mensenkennis. Ook 
je kwetsbaar durven opstellen opent deuren volgens Thijs. “Dat is een kracht en geen zwakte,” vindt hij.  

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? 

“Klantgericht zijn en klantvriendelijkheid staan voorop,” antwoordt Thijs direct. “Echtheid, oprecht zijn en 
interesse in mensen/klanten hebben, is iets wat in mij zit. Het is geen kunstje maar mijn tweede natuur. Burrie 
Media levert maatwerk door heel goed naar de klant te luisteren. Niet meer en niet minder! Klanten als 
Rabobank Waterland en Omstreken, Spurd, Werkgeverservicepunt (WSP) en Bibliotheek Waterland kunnen 
hierover meepraten.”  

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

Thijs moet even nadenken maar noemt dan Obama. Ik vraag hem hoe dat komt. “Hij is natuurlijk een geweldig 
redenaar. Ik vind hem een mooi mensenmens die zich ook kwetsbaar durft op te stellen door zijn gevoel te 
tonen.” Dan noemt hij nog Hans van Mierlo en Jan Terlouw. Thijs heeft bewondering voor de manier waarop 
laatste de jeugd benadert over het klimaat. Tenslotte noemt hij zijn vader. “Mijn vader is een voorbeeld voor 
mij,” vertelt Thijs. “Vooral de manier waarop hij met mensen omging en hoe dichtbij hij daardoor bij hun 
kwam. Zowel privé als zakelijk. Mijn vader had ook een eigen bedrijf (verzekeringen), zelf gestart toen hij 40 
jaar was.” Ik vraag Thijs of hij dit niet had willen voortzetten, maar dat was heel duidelijk niet het geval. Hij 
wilde altijd al de sociaal-maatschappelijke kant op. 

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

“Vijf jaar vooruit kijken is moeilijk op mijn leeftijd”, antwoordt Thijs. Hij hoopt in ieder geval dan meer tijd te 
kunnen besteden aan privézaken. Samen met zijn vrouw Astrid erop uit met de camper en tijd doorbrengen 
met kinderen en kleinkinderen. Een ding is zeker, hij gaat niet achter de geraniums zitten. Hij wil graag actief 
blijven in deze regio. “Ik ben nog steeds gemotiveerd aan het werk,” lacht Thijs. 
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11. Wat is de belangrijkste ondernemersles die u zou willen delen? M.a.w. heeft u tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 
“Doorzetten en leren incasseren,” is het eerste dat Thijs benoemt. “Denk er niet te makkelijk over! Maar durf 
wel je dromen na te streven. Blijf realistisch en houd de cijfers in de gaten of besteed dit uit. Besef ook wat je 
niet kan en regel dat op een andere manier. Neem je team mee, geef ze ook vrijheid in het meedenken en 
doen. Dit bevordert creativiteit en ideeën. Geef complimenten en zeg eens dankjewel.”  
Dan zeg ik dankjewel tegen Thijs voor dit mooie interview, want we zijn alweer aan het einde gekomen. 

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

“Leuk en gezellig! Ik heb geen vragen aan de PRO, als ik die heb, zit is natuurlijk dichtbij om deze direct te 
stellen.” 

13. Wie beveel je aan voor het volgende interview? 

Thijs wil het estafettestokje doorgeven aan Robert Jonk van Bert Jonk Autoverhuur. 

Ik bedank Thijs nogmaals voor zijn tijd en gastvrijheid. 
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