
J
eroen werkte tien jaar in de
sales en marketing bij Hol-
land Media Combinatie, de
uitgeverij van deze krant.
Toen zijn contract in febru-

ari door een reorganisatie
werd ontbonden, lagen de naam en
de grote lijnen van een eigen zaak
al klaar. ,,Ik wist al een jaar dat de
reorganisatie eraan zat te komen.
Nooit had ik eraan gedacht voor
mezelf te beginnen, maar nu lag er
een kans. Juist kleinere onderne-
mers vind ik heel interessant, maar
bij een uitgeverij werk je vaak met
grotere partijen. Bij potentiële
klanten peilde ik of er behoefte
was aan wat ik wilde doen en dat
bleek."

Vindbaarheid
Sinds april helpt Jeroen bedrijven
bij hun vindbaarheid en zichtbaar-
heid op internet. Door de regeling
van het UWV kon hij het onderne-
men tegen een laag financieel
risico proberen. ,,Een half jaar lang
kreeg ik elke maand een basisbe-
drag uitgekeerd. Daardoor had ik
niet de druk dat ik meteen een heel
salaris moest verdienen. Ik hoefde
niet te solliciteren en maakte
maandelijks een korte rapportage."
De zes maanden zitten er net een
paar dagen op. Jeroen kon kiezen
tussen doorgaan of stoppen. Als hij
voor dat laatste zou gaan, kreeg hij
een volledige uitkering en moest
hij solliciteren. Bij doorgaan, ver-
viel zijn uitkering. Hij hoefde niet
te twijfelen. De Shoplifter blijft

bestaan. ,,Het
gaat best goed.
Ik ben een volle
werkweek bezig
met mijn bedrijf.
Er komen elke
maand nieuwe
klanten bij."
De eerste klan-
ten waren vooral
bekenden. Je-

roen schakelde een boekhouder in,
die beter gevonden wilde worden.
Zijn sportinstructeur had dezelfde
wens. Daarnaast leveren de work-
shops die hij maandelijks geeft,
klanten op. Daar leert hij deelne-

mers wat er allemaal mogelijk is
met internet en hoe dat werkt.
,,Dat doe ik in groepjes van vijf tot
tien mensen. Na afloop zijn er
mensen die zelf aan de slag gaan,
maar sommigen schakelen mijn
hulp in." Jeroen merkt dat ook
mond-tot-mondreclame zijn vruch-
ten begint af te werpen.
Goede resultaten vormen daarvan
uiteraard de basis.
,,Het is leuk om klanten voor wie
tweehonderd euro soms al een
behoorlijke investering is, zo veel
mogelijk resultaat te zien halen.
Grootwinkelbedrijven weten vaak
niet precies waar het grote budget
aan op gaat, maar bij deze onder-
nemers komt het geld uit hun
eigen portemonnee. Ik heb een
klant die trouwringen verkoopt.
Via Facebook zorgen we ervoor dat
mensen die verloofd zijn een ad-

vertentie te zien krijgen. Het is nu
een stuk drukker in de winkel. Een
andere klant overweegt personeel
in dienst te nemen", glundert
Jeroen.
Voor sommige klanten beheert hij
de complete online promotie. An-
dere bedrijven schakelen hem af en
toe in.

Onwetend
Jeroen merkt dat veel bedrijven
onwetend zijn over online adverte-
ren. ,,Ik merk dat ondernemers die
vroeger veel traditionele media
inzetten, nu niet zo goed weten
wat ze moeten doen. Maar er komt
een moment dat een concurrent
wel online gaat en dan wordt die
veel beter gevonden. Veel bureaus
die hulp aanbieden, leveren een
standaardpakket. Ik pas een cam-
pagne aan op het bedrijf."

Jeroen hoopt over een paar jaar op
een punt te zijn, dat hij het niet
meer alleen redt. ,,Ik wil mijn
diensten uitbreiden. Een website
ontwerpen is niet mijn specialiteit.
Daar kan ik nu extern iemand voor
inschakelen, maar misschien dat ik
straks mensen voor vast in huis
kan halen."
Vooralsnog bevalt het Jeroen prima
om eigen baas te zijn. ,,Ik heb geen
collega’s meer en neem ook op
vakantie de laptop mee, maar dat
weegt niet op tegen de voordelen.
Alles wat ik nu doe, vind ik leuk.
Dat is bij een baas toch wel eens
anders. Ik heb ook veel meer vrij-
heid. Werk niet per se van negen
tot vijf, maar ook ’s avonds of in
het weekend. Ik raad iedereen in
dezelfde situatie aan om zich te
verdiepen in de startersregeling."
www.deshoplifter.nl. ■

Bij de pakken neer gaan zitten na ontslag.
Jeroen Smit (34) deed dat in elk geval niet.
Hij maakte gebruik van een startersregeling
van het UWV en begon ’De Shoplifter’. Met
een glimlach blikt hij terug op het eerste
half jaar. ,,Achteraf gezien ben ik blij dat ik
boventallig werd verklaard", aldus de
Alkmaarder. 
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Jonge starter

Voor de zomer publiceerden we enkele
artikelen over de startende ondernemers
van De Broodzak in Leiden. Een studenten-
bedrijf dat door zou starten als echte onder-
neming en van de krant publicitaire onder-
steuning zou krijgen. Er kwam toch meer
bij kijken dan de studenten dachten en
daarom besloten ze om voorlopig de studie
voorrang te verlenen.
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