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VOORWOORD RONALD PIETERS

Beste ondernemer,
SNS Franchise is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige
formule en daar ben ik trots op. Een retailformule met lef. Met
zelfverzekerde ondernemers die weten dat het leveren
van duurzaam financieel advies belangrijker is dan het behalen van
kortstondig rendement. Een bank met klanten die hierdoor weerbaarder worden
tegen financiële risico’s en op termijn nog trots kunnen zijn op hun keuze voor
SNS. Een financiële dienstverlener met een lokaal gezicht die een persoonlijke
aanpak kan combineren met onafhankelijk hypotheekadvies. Want SNS levert
naast haar eigen aanbod ook hypotheken van andere aanbieders.
Goed financieel advies is niet altijd eenvoudig. Onze franchisenemers en hun
medewerkers gaan deze uitdaging iedere dag aan. Ook hier is lef voor nodig.
Geen financiële pakketjes schuiven, maar een persoonlijke klantbenadering om
te komen tot een advies op maat. Door te luisteren, maar ook door te durven
doorvragen om de persoonlijke situatie te doorgronden. Hoewel dit soms
lastig kan zijn, kom je hierdoor samen met de klant tot een solide, duidelijk en
transparant voorstel.
Alleen op die manier wil SNS met haar klanten omgaan. Vertrouwen in de
toekomst van onze klanten leidt tot vertrouwen in onze toekomst als mooiste
bank van Nederland. Als we dat al niet zijn. Onze winkels geven hier elke dag
invulling aan. Nuchter, toegewijd en toegankelijk voor iedereen.
In dit magazine lees je tal van voorbeelden over de meer en minder dagelijkse
werkzaamheden van onze franchisenemers. En
ook hoe ze hierbij worden ondersteund vanuit
SNS. Ik hoop dat het lezen van dit magazine
je zal inspireren jouw carrière vorm te geven
binnen onze formule.
Veel leesplezier!
Ronald Pieters
Grondlegger van de formule van SNS Franchise
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Ons Manifest
De strategie van de Volksbank heeft het Manifest als anker voor ons
denken en handelen. In het Manifest is onze missie geformuleerd:
bankieren met de menselijke maat. Vanuit het Manifest hebben we
onze kernopdracht bepaald, onze visie. Wat moet bankieren vandaag
de dag inhouden en welke rol kan de Volksbank daarin spelen.
De tekst van ons Manifest luidt als volgt:
Een maatschappij waarin mensen vol vertrouwen en optimisme
kunnen leven. Waarin we samen de dingen doen die goed zijn voor
een volgende generatie. Dat is waar wij aan willen bouwen. En
daarom bestaan we om iedereen, mens voor mens, te helpen op hun
eigen manier financieel weerbaar te zijn.
Dit betekent dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de
verantwoordelijkheid nemen om het vak van bankieren vorm te
geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Het betekent dat onze
financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van rendement.
Over waarde in plaats van geld. Het betekent vooral dat we oprecht
de belangen van onze klanten voorop zetten, zodat fundamentele
dingen in het leven zoals wonen, educatie en een buffer voor
onverwachte uitgaven nu en in de toekomst geborgd zijn.
Wij begrijpen ook dat het Nederland van vandaag een grote
verscheidenheid kent en ieder mens op z’n eigen manier ‘financieel
weerbaar’ wil zijn. Daarom is de Volksbank een diverse familie van
merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Samen, maar
ieder op zijn eigen manier, kiezen we ervoor om duurzaamheid als
uitgangspunt te nemen voor de toekomst. Om mensen inzicht,
overzicht en vooruitzicht in geldzaken te bieden.
Om ‘goed wonen’ toegankelijk te maken en om oprecht persoonlijk
contact weer de basis te laten zijn voor bankieren. Wij laten
ons continu inspireren om samen met onze klanten eenvoudige
dienstverlening te ontwikkelen die de menselijke maat terugbrengt in
geldzaken. Iedereen die bij ons werkt zet zich elke dag vol overtuiging
in om Nederland, mens voor mens, financieel weerbaar te maken. De
optelsom van al die mensen bouwt aan een maatschappij waarin vol
vertrouwen en optimisme geleefd wordt.

In dit magazine tref je tal van
voorbeelden aan van hoe onze
franchisenemers het gedachtegoed
van dit Manifest omarmen in de
dagelijkse praktijk
5

“We streven er
echt naar om
het klantbelang
voorop te
stellen”
WING TANG, FRANCHISENEMER ERMELO
EN NIJKERK
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“Wie zijn blik verruimt,
ziet meer”
Jan Wigchers over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Maatschappelijke betrokkenheid betekent
voor mij dat ik als ondernemer met mijn
winkels en medewerkers wil werken op een
manier die door de maatschappij verantwoord
gevonden wordt. Maar naast het ‘werken’ wil
ik met mijn team ook toegevoegde waarde
leveren binnen de gemeenschap in mijn
verkoopgebieden.
Ik hecht hier veel waarde aan, aangezien ik zelf heb
mogen ervaren hoe je soms met simpele dingen een
ander kunt helpen. Ik zeg wel eens: “Wie zijn blik
verruimt, ziet meer”. Ons Manifest heb ik daarom
ook omarmd en in bijna ieder gesprek komt onze
missie naar voren. Ik steek graag tijd en energie in
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). En dit geldt ook voor mijn team.
Maar waar kies je dan voor en waarvoor
niet? Geld geven is heel simpel, maar

Door: Jan Wigchers
Franchisenemer SNS Winkels
Assen en Hoogeveen
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geeft mij het gevoel iets af te kopen. Ik kijk liever
naar een aantal projecten waar we actief aan kunnen
bijdragen. Al noem ik het liever geen projecten,
maar zie ik het meer als een kernactiviteit van mijn
bedrijf. Natuurlijk kost dit ook tijd en geld, maar
het levert naast de teamprestatie ook goodwill en
naamsbekendheid op. Uiteraard maken we bewuste
keuzes in de projecten die we doen.

MVO-PROJECTEN
MVO is iets wat zich bij mij door de jaren heen heeft
ontwikkeld. Ik ben zelf ooit begonnen als vrijwilliger
bij een groot sportevenement. Vervolgens rol je als
vrijwilliger van het ene bestuur in het andere en
ben je ineens onderdeel van een groot netwerk. Ik
ben zelf actief geweest in meerdere projecten, zoals
een fietstocht vanuit Groningen naar Kristiansand
in Noorwegen (opbrengst €45.000,00 voor St.
Opkikker en Right to Play). Ik heb een Opkikkerdag
meegedraaid als vrijwilliger en heb met een groep
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ondernemers twee klaslokalen gebouwd voor een primary
school/tehuis in Tanzania (St. Florentina Foundation). Ook
was ik de initiator voor een geld inzamelingsactie in mijn
dorp (Alpe d’HuZes) en was vanuit de Ronde Tafel betrokken
bij diverse serviceprojecten. Momenteel ben ik nog actief
als bedrijfscoach bij Jong Ondernemen (Drenthe College) en
als gastdocent op de Hanzehogeschool in Groningen. Ook
kennisoverdracht is een vorm van bijdragen aan de toekomst.
Daarnaast zorgt het voor (ver)binding met een doelgroep die
wij op termijn nog hard nodig hebben.

MVO-PLATFORM EN HET ASSER SCHEEPSKOOR
Ik heb de lijn van maatschappelijke betrokkenheid
vanuit privé doorgetrokken naar SNS. Als SNS in Assen
zijn we lid geworden van AssenvoorAssen, een stichting
die het maatschappelijk verantwoord ondernemen
stimuleert in en rond de gemeente. Om dit te bereiken
worden ondernemers, bedrijven en organisaties met
elkaar verbonden in het MVO-Platform. Zo creëren we
gezamenlijk een sociaal netwerk waarbinnen concrete
stappen worden gezet voor het bevorderen van een vitale
en sociale omgeving. Dit sluit uiteraard goed aan bij
ons Manifest. Tevens doen wij positieve ervaring op met
het ontplooien van activiteiten en in het verbinden van
verschillende partijen.
Zo komt het dat SNS in Assen al sinds 2016 samenwerkt
met het Asser scheepskoor ‘Bij nacht en ontij’. In
2016 hebben we samen twee middagen verzorgd in
verzorgingstehuizen. Het scheepskoor zong oude liederen
met de bewoners en wij schonken koffie, thee en deelden
gebak uit. In beide verzorgingstehuizen waren ze zeer
verheugd met ons initiatief, vooral de bewoners en
hun kinderen. Op 18 mei trad het koor weer op in twee
verzorgingstehuizen in Assen en Hoogeveen. Het is een
begin, maar dit moet er ook zijn om ergens te komen!

EEN DUIDELIJK DOEL VOOR OGEN MET MVO
In mijn winkels gaan we meer en meer maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Mijn uitgangspunt is het
Manifest, maar daarnaast zullen we ook invulling geven
aan de triple P’s (People, Planet, Profit). Het zal een
wezenlijk onderdeel worden van mijn jaarplan. Net als bij
commerciële doelen geldt: “Het probleem van geen doel
hebben, is dat je je hele leven heen en weer kunt rennen
zonder te scoren” (Bill Copeland). Dat geldt niet voor mij
en mijn team: wij hebben een duidelijk doel en zetten
JW
ons daar dagelijks voor in.
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De winkel van
de toekomst
Duurzaam omgaan met materialen
en grondstoffen is voor SNS en de
Volksbank N.V. geen keuze meer. Het
moet gebeuren. De vraag is alleen:
wanneer ga je duurzaam te werk
en hoe pak je dat aan. Grondstoffen
putten vele malen sneller uit dan
dat ze worden aangeleverd of raken
gewoonweg op. Slim en anders
omgaan met grondstoffen staat dan
ook hoog op de kaart. SNS volgt de
principes van de circulaire economie:
Reduce, Reuse en Recycle. Complex?
Voor Ramon Beenen van het Facilitair
Bedrijf is het inmiddels heel normaal
en gewoon een kwestie van doen.
Enthousiast neemt hij ons mee in zijn
dagelijkse uitdaging.

Ramon Beenen
Technisch Manager Facilitair Bedrijf,
de Volksbank N.V.

HET ONTSTAAN VAN DE CIRCULAIRE WINKEL
SNS opende 26 januari 2016 in Zoetermeer de eerste
circulaire SNS Winkel. In deze winkel zijn de gebruikte
materialen geschikt voor recycling en gaan zij door
de flexibiliteit van de inrichting langer mee dan
gebruikelijk. In de nabije toekomst wil SNS alle nieuwe
winkels volgens dit principe bouwen. “We moeten
echter ook nog onze bestaande voorraad aan materialen
opmaken, want weggooien is geen optie.” Anno 2017
kent SNS al meerdere circulaire winkels. “Met het
optuigen van een nieuwe winkel leren we elke keer weer
bij. Continu verbeteringen aanbrengen is een dagelijks
proces voor ons. Met de start in Zoetermeer zaten
we voor 60% op een circulaire inrichting. We streven
ernaar om dit percentage telkens te verhogen met de
volgende nieuwe winkel. We stellen onszelf concrete
doelstellingen en daar houden we ons ook aan”, aldus
Ramon Beenen, Technisch Manager van het Facilitair
Bedrijf.

Kartonnen
kokers met LED
verlichting
Gordijnen
van
petflessen
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Laurens van Wieringen ontwierp voor De Vorm
een innovatieve stoelenserie gemaakt van PETflessen. De stoelen zijn volledig 3D gevormd en
geperst.
De zittingen zijn compleet vervaardigd van
gerecyclede PET-flessen. De flessen worden
bewerkt tot een zacht, stevig, duurzaam en
UV-bestendig vilt met goede akoestische
eigenschappen en een hoog zitcomfort.

SNSFRANCHISE.NL

Leestafel van oud
botenmateriaal en
restanten van gesloopte
huizen
Zitting van
vilt gemaakt
van gercyclede
petflessen
DE GEDACHTE ACHTER DE CIRCULAIRE
WINKEL
“Het uitgangspunt van de circulaire winkel is dat
we voor 90% de winkel kunnen ‘oppakken’ en
ergens anders kunnen neerzetten. We gebruiken
weinig fossiele grondstoffen, gaan voor maximale
levensduur van middelen en een volledig duurzaam
hergebruik.” In plaats van het weggooien van
materiaal hergebruiken we het. Dat verlengt de
levensduur van de inrichting. “Bijkomend voordeel
is de flexibiliteit. Denk aan het meenemen van een
mobiel toilet of een keukenblok. Natuurlijk vervangen
we niets wat goed is, we kijken per winkel wat nodig
is om de inrichting zo duurzaam mogelijk te maken.”

MINDER BELASTING VAN DE AARDE DOOR
DUURZAME MATERIALEN
Met duurzamere winkels streeft SNS naar minder
belasting van onze aardbol. Dit zie je terug in
de grondstoffen die we gebruiken en de flexibele
bouwmethode. “Dit gaat verder dan het reduceren
of afstand doen van materialen zoals kunststof
en metaal of het inkopen van groene energie.
Dat doen we al jaren”, vertelt Ramon. “We kiezen
voor gerecyclede materialen. Wat te denken van
gordijnen van petflessen, tafelpoten van kartonnen
verzendkokers, folderbakjes van gerecycled karton,
verplaatsbare tapijttegels en plafonds.” Het hout
komt uit duurzaam beheerde bossen. Voor elke
gekapte boom wordt een nieuwe geplant. Ook
ledverlichting mag niet ontbreken.

WAT KUNNEN WE NOG MEER DOEN?
Ramon: ”Het gebruik van eerlijke materialen en
hergebruik van duurzame grondstoffen zit bij ons
inmiddels in de genen. We blijven onszelf (creatief)
uitdagen. Wat kunnen we nog meer verzinnen in ons
streven naar maximale duurzaamheid? We denken aan
het plaatsen van moswanden die de luchthuishouding
verbeteren, het gebruiken van tweedehands meubels en
gerecyclede grondstoffen voor armaturen. Denk ook aan
PCM-materialen (Phase Change Materials). Deze zorgen
voor een betere beheersbaarheid van het klimaat en
verlagen het energieverbruik door opname en afgifte
van warmte of kou.”

GREEN DEAL CONVENANT
SNS is aangesloten bij Green Deal en heeft een
convenant getekend waaruit een aantal pilots zijn
voortgekomen, waaronder de circulaire winkel. “We zijn
er nog niet helemaal, maar we zijn al een eind op weg.
De aansluiting bij Green Deal maakt het voor ons
mogelijk om een voorbeeldfunctie te vervullen op
circulair gebied. Onze expertise en ervaringen delen we
dan ook graag met andere partijen die duurzaam willen
ondernemen. We hebben een voortrekkersrol in het
bestendig en impactvol verbeteren van de
leefomgeving, nu en in de
toekomst”, aldus
Ramon.
Heb je suggesties

voor onze circulaire
winkel? Mail deze
dan naar:
secretariaatFB@
devolksbank.nl
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HISTORIE WINKEL ZOETERMEER: NA EEN DAG VAN ZWEET EN ZWOEGEN

Het blijft een genoegen
Hoe behoud van cultureel erfgoed en een duurzame inrichting van een SNS Winkel in
Zoetermeer samengaan. De geschiedenis van een historisch pand en haar oorspronkelijke
bijzondere eigenaar Toon Fraassen.
TOON FRAASSEN (1897-1965)

Toon is geboren als Anton van
Fraassen in 1897 in Kloetinge
(Zeeland).
Hij trouwde in 1924
in Rotterdam met
Cornelia Dingena
Dagevos (geboren
in 1898 in
Kloetinge,
Zeeland).
Samen
verhuisden ze naar
Zoetermeer. Ze kregen in
1925 een tweeling: Johannes en
Anton van Fraassen. Anton overleed
in 1926 en was toen nog zuigeling.

1924

Toon Fraassen koopt het pand en start
dorpscafé Ons Genoegen.

1899

bouw van het pand in de stijl van een
Brabants koffiehuis.
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1946

Verbouwing van de voorgevel
naar ontwerp van Architecten
bureau Dekker en Van der Serre.
Een beschilderd bord toont de
gevel voor en na de verbouwing.

1952

Toon opent achter het café een
bioscoop. Lia Fraassen, Toon’s
kleindochter, legt op tweejarige
leeftijd de eerste steen.

SNSFRANCHISE.NL

WOII

“AAN: TOON, HOLLAND”

Toon ontving briefkaarten uit heel Europa gericht aan ‘Aan
Toon, Holland’. Hij hing ze op in het café. Het blijft een
mysterie hoe de kaarten uiteindelijk
allemaal bij hem
geraakten.

kkere

le
Reuze

Toon ontvangt tijdens de
Tweede Wereldoorlog en
hongerwinter regelmatig
Rigardus Rijnhout, de
reus van Rotterdam.
Rigardus was maar liefst
237,5 cm lang! Deze
lange man had een
buitengewone eetlust.
De voedselbonnen die
werden verstrekt tijdens
de oorlog waren niet
toereikend. Bij Toon
Fraassen mocht hij
gelukkig zonder
betaling eten! De
erwtensoep van Toon
was beroemd! Mede
dankzij deze stevige
soep zou ‘de Reus’
de oorlog zijn
p
e
so
doorgekomen. Ook
erwten
voor vele anderen
was Toon’s generositeit
gedurende de hongerwinter een
redding in nood.

2016

SNS huurt het pand. De eerste
circulaire SNS Winkel is geboren.

1960

2017

Johannes van Fraassen, zoon
van Toon, bouwt het café om tot
restaurant de Meerbloem en neemt
het pand over van zijn vader Toon.
Op een menu stond:

salade met toast en boter,
heldere kippe[n]soep,
schnitzel en ijstaart.

1953

Grote brand in de bioscoop.
Vermoedelijke oorzaak: oververhitting in de kokers van de
heteluchtverwarming. Schade
werd geschat op fl. 15000,-. De
bioscoop is naderhand herbouwd.

1979

Franchisenemer Maarten Klaver
onderhuurt het pand en voert
samen met SNS verdere duurzame
aanpassingen door.

De Meerbloem moest na
een huurconflict de deuren
sluiten.
De vlag ging halfstok.
C. & A.J. Noordam
vestigde er vervolgens een
roomboter- en kaashandel.
“HET BLIJFT EEN GENOEGEN OM
HIER TE MOGEN WERKEN”
LEES MEER OP DE VOLGENDE
PAGINA >>
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Van café tot
circulaire SNS Winkel

Maarten Klaver is franchisenemer
van de SNS Winkel in Zoetermeer. Een
winkel in een gemeentelijk monument
met een rijk historisch verleden in
het hart van het authentieke deel
van Zoetermeer. De mogelijkheid om
zich op deze bijzondere locatie te
vestigen, droeg bij aan zijn keuze om
franchisenemer bij SNS te worden. Lees
hoe het voormalige café ‘Ons Genoegen’
van Toon Fraassen uiteindelijk werd
verbouwd tot de winkel waar Maarten
en zijn team dagelijks met zoveel
plezier werken.
14
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Duurzaamheid
is niet zomaar
een kreet
Maarten Klaver
Franchisenemer SNS Winkel Zoetermeer

Duurzaamheid is niet zomaar een kreet. Maarten vindt
het belangrijk dat we niet teveel verkwisten. Ook op
het werk: “In Zoetermeer zijn we hier heel bewust mee
bezig. Daarom brengen we papier weg voor hergebruik,
zetten we de verwarming niet te hoog, doen het licht
uit en carpoolen. Zo denken we aan onze portemonnee
en dragen we een steentje bij aan het tegengaan van
de opwarming van de aarde. Ook ben ik er trots op dat
ik in dit prachtige historische pand de eerste circulaire
winkel heb.”

OMTOVEREN TOT CIRCULAIRE WINKEL

“Natuurlijk wilden we de buitenkant van het pand, waar
mogelijk, intact houden. Daarom zien de voor- en zijkant
van het pand er nog net zo uit als vroeger”, vertelt
Maarten. Binnen moest uiteraard wel veel veranderen
om het pand geschikt te maken voor een SNS winkel.
De winkel is ingericht met duurzame materialen.
Oude materialen uit het pand kregen een nieuwe
bestemming. Zo kwam de kromgetrokken houten vloer
terecht op de wanden. Zelfs de overgebleven delen zijn
niet weggegooid. Die zijn voor een groot deel aan SNScollega Remco Romijn gegeven, die er tuinmeubelen
van kon maken. Andere vloerdelen gingen naar de
achterkleinzoon van Toon Fraassen, Björn. Hij gebruikt
ze om om de erfstukken, waaronder porseleinen borden
met schilderingen van het oude pand, op tentoon
te stellen. Verder zijn voor de inrichting ook ‘nieuwe
hergebruikte’ materialen verwerkt. Zo zijn de lamp en
de tafelpoot van geperst karton en de gordijnen zijn
gemaakt van oude petflessen.

SFEER EN GEMOEDELIJKHEID

“Van klanten krijgen we te horen dat de winkel veel
sfeer heeft. De duurzame inrichting wordt absoluut
gewaardeerd.” Ook biedt de ligging in het authentieke
deel van Zoetermeer veel voordelen. “Hier begroeten
winkeliers elkaar nog, we helpen elkaar, we doen
boodschappen bij elkaar en verwijzen klanten door naar
elkaar. Samen maken we het hier mooi en fijn om te
werken. Echt, het is hier gemoedelijker dan in moderne
winkelgebieden!”
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SNS en
Eurowijs
Door: Hilde Krens
Manager Financiële Educatie, de
Volksbank N.V.
WE HELPEN KINDEREN LEREN OMGAAN MET GELD

Het is belangrijk voor kinderen dat ze al van jongs af aan
goed met hun geld omgaan. Want als je groot bent, heb je daar
profijt van. Daar helpen we vanuit SNS graag bij. Daarom hebben
we allemaal leuke dingen bedacht om kinderen te leren omgaan met geld.
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. We proberen
iedereen financieel zelfredzaam te laten zijn, klant of geen klant. Financiële
educatie is dan ook een manier om daar ons steentje aan bij te dragen.

EUROWIJS

Het Eurowijs lesmateriaal is in oktober 2013 ontwikkeld voor alle groepen van
het basisonderwijs. En Eurowijskids is de website van de Volksbank waar kinderen
van alles kunnen leren. Over geld, over banken en boeven. Je vindt er bijvoorbeeld
filmpjes over hoe geld wordt gemaakt en hoe je geld verdient. Voor de kinderen
die een spreekbeurt gaan geven zijn er handige tips en presentaties.

LESMATERIAAL

Op eurowijs.nl kunnen scholen gratis lesmateriaal bestellen voor alle groepen
in het basisonderwijs. Met het lesmateriaal leren de kinderen op een leuke
manier over sparen en uitgeven, rekenen met de euro en verstandig omgaan
met geld. Vanaf september 2017 is het lesmateriaal zelfs aangevuld met 9 extra
werkbladen voor de brugklassen.

GASTLESSEN

Veel medewerkers van SNS en ook franchisenemers staan regelmatig met het
lesmateriaal van Eurowijs voor de klas. Deze gastlessen duren gemiddeld tussen
de 45 en 90 minuten waarin de leerlingen aan de slag gaan met opdrachten uit
het werkboekje of werkblad.
Lijkt het je leuk om ook een keer een gastles te geven, neem dan een kijkje op de
website of mail dan naar info@eurowijs.nl.
HK

WEETJES

dan 1.300 scholen en circa 190.000 leerlingen hebben les gehad
•• Almetmeer
het Eurowijs-lesmateriaal.
Eurowijs lesmateriaal voor het basisonderwijs voldoet aan de door het
•• Het
Nibud gestelde leerdoelen voor de specifieke leeftijdsgroepen.
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MET EUROWIJS VOOR DE KLAS

Meneer, heb ik
goed geteld?

Wist je dat we
ook les geven
aan senioren
die moeite
hebben met
internetbankieren?

Door: Roy Siebes
Franchisenemer SNS Winkels
Dieren, Duiven, Velp en Zevenaar
HET MANIFEST EN EUROWIJS

Sinds 2010 ben ik franchisenemer bij SNS en ik heb inmiddels
winkels in Dieren, Duiven, Velp en Zevenaar. Ik omarm het Manifest
van de Volksbank. Franchisen bij SNS betekent meer dan alleen
ondernemen en adviseren. Ik draag dan ook graag een steentje bij om wat terug te
doen voor de maatschappij. Daarom zet ik mij in als Eurowijs gastdocent.
Met Eurowijs willen we kinderen van de basisschool al vroeg kennis laten maken met
financiële onderwerpen. Elk op zijn of haar niveau.

DE EUROWIJS GASTLES

Samen met een paar collega’s van het hoofdkantoor zijn we naar basisschool “De
Wissel” in Zevenaar gegaan. Ook mijn echtgenote Ellen Siebes, met wie ik samen
het bedrijf run, was natuurlijk van de partij. Ik heb met haar een les aan groep 5 en
aan groep 1/2 gegeven. De leerlingen van groep 5 doen actief mee en deze groep is
extra leuk, omdat onze jongste in dezelfde groep zit op een andere school. Dus heel
herkenbaar deze leeftijdsgroep. De opdrachten in deze groep zijn educatieve (reken-)
opdrachten. Het bleek al snel dat die leuk en leerzaam waren!
De kleuters in groep 1/2 vonden het maar wat spannend dat we op bezoek kwamen.
Een meneer in een pak, wat komt hij hier doen? Na wat uitleg en het uitdelen van
het lesmateriaal zijn we aan de slag gegaan met opdrachtjes. De vingers gingen
vaak omhoog: “Meneer, heb ik goed geteld?” En natuurlijk ook veel bezoekjes aan de
wc vanwege alle commotie in de klas.

KINDEREN WEGWIJS MAKEN

Iets terug doen voor de lokale samenleving vind ik niet meer dan normaal. Deze
bijzondere manier om kinderen wegwijs te maken in de financiële wereld heb ik met
beide handen aangegrepen. Het mooiste dat je terug krijgt is de dankbaarheid die de
kinderen aan het eind van de dag toonden, met blozende rode wangen en stralende
oogjes. Een hartverwarmende, leuke ervaring om niet snel te vergeten.
RS

17

De grote verhuizing,
een bijzondere dag
28 maart 2017 was een bijzondere dag voor Bob Kemper en zijn team. Op deze dag
opende hij zijn nieuwe winkel in Schalkwijk, Haarlem-Zuid. Zo’n verhuizing doe je niet
zomaar. Bob vertelt ons over zijn beweegredenen, de locatiekeuze en natuurlijk over het
resultaat.
Door: Bob Kemper
Franchisenemer SNS Winkels Haarlem

AMBITIEUZE PLANNEN

“Als franchisenemer startte ik met een
winkel in Haarlem-Noord. Na een jaar
hadden we al de ambitie om uit te
breiden. Ik ben er trots op dat dat gelukt
is: nu hebben we, naast de winkels in
het midden en noorden van Haarlem
ook een winkel in het zuiden.”

DOELGROEPBENADERING

De verhuizing van de winkel uit
Heemstede naar Haarlem-Zuid was
een bewuste keuze. “Het viel ons
op dat we onvoldoende zichtbaar
waren voor de doelgroep die wij
willen bedienen. De vermogende
klasse in Heemstede bracht
ons veel spaarklanten. Maar
we willen ons richten op
klanten die een breder
dienstenpakket afnemen.
In Schalkwijk kunnen
we meer betekenen
voor de lokale
bevolking, ook
op het vlak van
betaalrekeningen
en
verzekeringen.”
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LOCATIEKEUZE

Om een geschikte
locatie te vinden,
ging Bob zelf op
onderzoek uit. “Erg
fijn dat we vanuit SNS
die speelruimte hebben
gekregen. We hadden een
pand op het oog dat het
echt moest worden… Centraal
gelegen aan een plein met
doorloop naar andere. Na diverse
onderhandelingsrondes is onze
SNS Winkel in Schalkwijk een feit!”

DUURZAME INRICHTING

“We zijn heel blij dat het gelukt is
ons te vestigen in een winkel die
voldoet aan onze wensen. Schalkwijk
is een mooie grote winkel met een
frontoffice, 3 spreekkamers en ook nog
een werkkamer die we gaan inrichten
als hypotheekafdeling. De kers op de
taart is dat onze winkel is ingericht als
circulaire winkel.”

DE FEESTELIJKE OPENING

Op de dag van de feestelijke opening
hadden we 2 leuke acties: de geldquiz
en de overstapactie waarmee mooie
(geld)prijzen te winnen waren. We
hebben die dag zo’n 100 klanten in de
winkel mogen ontvangen. En veel
complimenten over de nieuwe winkel
en de locatie. Het was een geslaagde
opening en een mooie start voor de
nieuwe winkel!
BK
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Aangenaam verrast...
Bij mijn vorige tandarts ben
ik ruim 15 jaar patiënt (of
klant) geweest. Ze waren
vriendelijk en deden hun
werk. Ik was tevreden tot
een paar jaar geleden. Er
moesten toen kort achter
elkaar kronen geplaatst
worden. Dat verliep
moeizaam en ik was niet
echt te spreken over de
kwaliteit. De tandarts gaf
aan dat bepaalde processen
nu eenmaal zo lopen en dat
ik nog even moest wennen
aan het resultaat. Wat pijn
of overgevoeligheid was
normaal. En als de tandarts
dat zegt, wie ben ik dan
om dat in twijfel te
trekken?

TOCH OVERGESTAPT
Door: Erik Seisveld
Franchisenemer SNS Winkel Lisse

HET IS TOCH OVERAL HETZELFDE

Een tandarts is een tandarts, toch? Alle
tandartsen zijn hetzelfde, dacht ik. Waar
kan een tandarts zich in onderscheiden?
Ik sprak met familie en vrienden over
mijn ervaring bij de tandarts. Over
dezelfde behandeling hoorde ik heel
andere verhalen. Positieve verhalen.
Blijkbaar houden ook tandartsen er
verschillende ideeën en methodes
op na. Enkele maanden later ben ik
overgestapt naar een nieuwe tandarts.

En daar lag ik dan vorige week. In de
stoel. Het blijft een tandarts, dus ik
zat er niet voor mijn plezier. Maar wat
een verschil in aanpak! Mijn nieuwe
tandarts gebruikt andere apparatuur.
Een afspraak is op veel kortere termijn
mogelijk. De behandeling is in één
bezoek klaar in plaats van drie. De
communicatie verloopt veel prettiger.
En het belangrijkste… De kwaliteit van
het werk is beter en de kosten zijn
gewoon gelijk. Toen betrapte ik mijzelf
op de vraag; “Waarom heb ik dit
niet eerder
gedaan?”

DEJA VU

Op een donderdagavond had ik met
twee klanten een eindgesprek over hun
hypotheek en pensioenvoorzieningen.
Dit gesprek was het resultaat van weken
werken om hun financiële
doelstellingen optimaal gerealiseerd
te krijgen. Weken waarin ik intensief
contact had met de klant,
want van alle partijen was inspanning
nodig. Zeker bij een pittig dossier als dat
van hen. Aan het eind van het gesprek
zei de vrouw dat ze bijna niet kon
geloven dat het toch allemaal gelukt
was. Vooral omdat hun vorige adviseur
niet in staat was geweest dit op een
goede manier op te lossen. Dat kwam
mij dus bekend voor. Dienstverleners en
instanties die ogenschijnlijk allemaal
hetzelfde doen, kunnen heel veel
verschillen. Als franchisenemer van SNS
streef ik er naar om
elke dag het verschil te
maken.
ES
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CARSTEN VAN DER LEEK

Mijn naam is Carsten
van der Leek. Ik ben
38 jaar oud en woon
in Nieuwendijk, Noord
Brabant. Sinds juni 2014
ben ik formulemanager
en maak daarmee deel uit
van de adviesorganisatie
van SNS. Een van de
leukste zaken die tot mijn
takenpakket behoort, is het
begeleiden van kandidaatfranchisenemers van het
eerste gesprek tot het
openen van hun eigen
winkel.
HET BEGIN

Franchisenemer
worden
van begin
tot
champagne
20
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De eerste gesprekken zijn vaak erg
bijzonder. Hoewel dit gesprek bedoeld
is als kennismaking voelt het toch
vaak aan als een sollicitatiegesprek.
Niet alleen voor de kandidaat, maar
natuurlijk ook voor ons! In deze
gesprekken gaan we kijken of we bij
elkaar passen en of er voldoende
aanknopingspunten zijn om verder
te gaan. Uiteraard is het belangrijk
dat men de juiste diploma’s heeft,
maar er moet ook wel degelijk een
klik zijn. Wat in de eerste gesprekken
dan ook altijd besproken wordt, is
ons Manifest. Potentiële kandidaten
krijgen deze voorafgaand aan het
gesprek toegestuurd. SNS is een
bijzondere bank die zaken anders
aanpakt dan andere. Dat moet
natuurlijk ook bij de kandidaten
passen!

VEEL CONTACTMOMENTEN

In het stappenplan komen ook
contactmomenten voor met anderen.
Ik kan heel enthousiast zijn over een
kandidaat, maar denken anderen
daar ook zo over? We willen zoveel
mogelijk kanten horen en daarom

SNSFRANCHISE.NL
plannen we gesprekken in met franchisenemers, businessconsultants,
maar ook met directieleden. Wat wij ook erg belangrijk vinden,
is hoe de directe omgeving van de kandidaat denkt over het
ondernemerschap als franchisenemer. Daarom horen we graag van
partners en/of familie hoe zij deze stap ervaren.

PERSOONLIJKE ERVARING

Door: Carsten van der Leek
Formulemanager, SNS

Voordat ik formulemanager werd, heb ik binnen SNS veel ervaring
opgedaan in de adviesorganisatie. Ik ben begonnen als financieel adviseur,
waarna ik de leiding kreeg over een van onze filialen. Daarna heb ik in diverse
functies gewerkt aan de zakelijke kant van ons bedrijf (zowel advies als
management). Deze ervaringen helpen me nu om samen met de kandidaten
concrete stappen te zetten richting de eindpresentatie.

DE LAATSTE STAPPEN NAAR EEN NIEUWE START

Een van de mooiste momenten voor mij is het moment waarop ik samen met
de kandidaat naar ons kantoor in Utrecht ga. We bereiden de presentatie voor
en langzaam komen de leden van de selectiecommissie binnen. De
presentatie begint en alles waar we de afgelopen maanden aan gewerkt
hebben, passeert de revue. Na de vragen komt een kort moment van
spanning. Daarna komt, als alles goed ging, het verlossende woord; de
stukken worden getekend en de champagne ontkurkt! Nu begint het echte
CVDL
werk!

Stappenplan Franchisenemer worden
€
Oriënterend gesprek met
kandidaat franchisenemer,
formulemanager en/of recruiter.

Verdiepingsgesprek met de
formulemanager (regio).

CV- en diplomacheck,
toetsing haalbaarheid AFM
aanvraag.

Bankscreening.

Toetsing financiële
haalbaarheid met een
Quick Scan.

SNS

Bedrijfsbezoek aan een
franchisenemer in jouw regio.

Kennismaking met je regiodirecteur.

Assessment van een dag.

Opstellen businessplan onder
begeleiding van jouw formulemanager,
toetsing door business consultant.

AFM
Proefpresentatie.

Gesprek met de directeur advies.

Presentatie aan eindcommissie.

Oprichting van de BV en aanvraag
AFM-vergunning.

Dit hele proces duurt tussen de 9 en 12 maanden
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SOCIAL MEDIA
Gideon Tailleur is de trotse eigenaar
van marketingbureau G-Tail Marketing
in Amsterdam. Voordat hij de stap naar
ondernemerschap zette, was hij marketeer
bij KPN en Heineken. Het viel hem op dat de
overstap van traditionele marketing naar
online marketing, en vooral social media,
bij veel bedrijven moeizaam verliep. “Als
marketeer is het belangrijk om anders te
kunnen denken en dit ook uit te durven
spreken. Marketinginstrumenten die ik
bedenk voor mijn klanten heb ik zelf ook al
uit geprobeerd: ‘practice what you preach’.
Social media zijn vandaag de dag niet meer
uit ons leven weg te denken. Zo’n 80% van
de bevolking zit dagelijks gemiddeld 1,5
tot 3 uur op social media. Vaak zelfs langer
dan televisie kijken. Voor een bedrijf is
het belangrijk om aanwezig te zijn waar je
doelgroep zich bevindt, dus ook op social
media”, aldus het motto van Gideon.
Wil je als (startende) ondernemer jouw
business een boost geven of personeel
werven via social media, maar heb je hier
geen of weinig ervaring mee? Hoe pak je dat
dan aan en hoe pluk jij hier de vruchten van?
We vroegen het Gideon Tailleur.

BOEKENTIP

Wil je aan de slag met social
media, maar weet je niet waar
je moet beginnen? Of ben je al
actief op social media, maar weet
je eigenlijk niet wat je wilt en kunt
bereiken? Gideon adviseert dit boek:
‘Zakelijke doelen bereiken met Social
Media’ van Marco Frijlink en Wilco
Verdoold.
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Aan de slag met
Social Media
Gideon Tailleur
Marketeer, social media expert,
blogger, ondernemer.

Gideon Tailleur geeft daarnaast
gastcolleges over online marketing
en social media aan de Hogeschool
van Amsterdam en Business School
Notenboom. SNS Franchise is een van
zijn klanten. Begin 2017 haakte hij aan bij de
online strategie voor het opzetten en uitrollen
van een social media campagne voor onze
franchiseformule. De campagne heeft extra
exposure in deze niche markt teweeg gebracht
en ook nieuwe franchisekandidaten opgeleverd.

BASISTIPS SOCIAL MEDIA VAN GIDEON TAILLEUR

•
•
•
•

•

Probeer niet te veel te zenden, want dan wordt het al
snel gezien als spam en irritant. Je boodschap streeft
dan het doel voorbij. Zoek regelmatig de interactie op.
Bijvoorbeeld door een vraag te stellen.
Blijf zakelijk maar ook vooral menselijk. De juiste toon
is belangrijk. Het moet immers ‘social’ blijven.
Actief zijn op social media betekent: proberen,
proberen en nog eens proberen. Gooi niet te snel de
handdoek in de ring als je niet direct de respons krijgt
die je beoogt. Je hebt een lange adem nodig, net
als bij ondernemen. Experimenteer! Er bestaat geen
heilige graal… echt niet.
Start met een beperkt aantal social media kanalen
om jouw doelgroep op te bouwen en een hecht
netwerk te creëren. Breid langzaam je kanalen uit en
zorg voor onderlinge versterking. Bij online marketing
gaat het erom hoe je verschillende marketing kanalen
zo goed mogelijk met elkaar tot een geheel smeedt;
“it’s all-in the mix”.
Wees zorgvuldig met wat je wel en niet deelt. Ga niet
plaatsen om te plaatsen, want dan sla je de plank
mis. Het draait om relevantie voor de doelgroep. Stel
jezelf bij alle content de vraag “wat voegt het toe?”.

SNSFRANCHISE.NL

•
•

Maak van tevoren een agenda of schema met content
die je wilt plaatsen.
Heb je de basis onder de knie? Dan kun je als
financieel expert social media gebruiken om je kennis
te delen. Schrijf een artikel of deel een opiniestuk
(bloggen), maak video’s, geef proactief advies en
begeef je op online forums zoals discussiegroepen op
LinkedIn.

SOCIAL MEDIA TIPS
VOOR PERSONEELSWERVING

•
•
•
•

Let bij het posten van een vacature of onlineadvertentie op de juiste stijl en context. Een
verkeerde lay-out of spelfouten doen afbreuk aan
jouw visitekaartje.
Deel vacatures in je netwerk en houdt de response
bij na het posten. Zo krijg je gevoel bij wat aanslaat
en wat minder goed werkt. Reageer op likes en
mensen die jouw bericht delen.
Zorg bij het plaatsen van een vacature of
advertentie voor een duidelijke begeleidende
oproep. Een korte pakkende tekst met een
aantal steekwoorden geniet de voorkeur.
Probeer er altijd een call-to-action in te
zetten.
Plaats een beeld bij je vacature. Beelden
vallen meer op dan teksten. Geef ook je
beelden een naam met daarin de
belangrijkste zoekterm. Gebruik in de
naam geen spaties maar gebruik
streepjes (-) of hashtags om woorden
van elkaar te scheiden. Zo komen ze ook
terecht in de afbeeldingen van bijvoorbeeld Google.
GT
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EEN ONDERNEMEND ECHTPAAR

Eigen baas
worden

Door:
Wilfried de Jonge
Franchisenemer
SNS Winkels
Meppel en
Steenwijk

In het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat het
veel mensen wel wat lijkt. Eigen baas worden.
Voor mij gold dat ook. Ik was in de afgelopen
jaren regelmatig bezig met dit idee, maar
schoof het steeds voor me uit. Toch bleken
de voordelen van loondienst na verloop
van tijd niet op te wegen tegen de nadelen.
Het belemmerde mij om te leven en te
werken zoals ik dat het liefste zou
doen.

EERSTE CONTACT

Toen dat besef eind 2015 eenmaal
goed doorgedrongen was, heb ik
mezelf een deadline gesteld: Over
maximaal 1 jaar werk ik in een andere
omgeving, het liefst voor eigen rekening
en risico. Ter oriëntatie ben ik gaan praten
met ondernemers en franchisenemers
in verschillende bedrijfstakken. En
toevallig werd ik in die periode via
LinkedIn uitgenodigd om eens
te komen praten over de SNS
Franchiseformule.
Door mijn werkervaring bij een
andere grootbank wist ik al hoe een
bank werkt, daardoor kon ik mij
focussen op wat ik belangrijk vind in
mijn werkomgeving: de cultuur en
de menselijkheid van SNS.
Hoeveel aandacht is er voor het
belang van klanten en medewerkers.
En wordt er in de praktijk ook echt
invulling aan gegeven?
Een ander belangrijk punt is dat ik
voldoende ruimte wil hebben om
zakelijke doelen op mijn eigen manier te
realiseren. En tot slot moeten ook de cijfers
en de potentie van het franchisegebied er
goed uitzien. Je eigen toko hebben is prima,
maar je moet er wel van kunnen eten…

DE WEG ERNAARTOE
Het voelde goed dat
SNS zo
zorgvuldig met
me omging
om uit te
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zoeken of ik de juiste persoon was voor hun
franchiseformule. Dat past bij mijn overtuiging
dat mensen die met elkaar leven en werken ook
verantwoordelijk willen zijn voor elkaar. Er zijn,
over enkele maanden verspreid, gesprekken
gevoerd met directieleden, leidinggevenden
en medewerkers van SNS. Daarnaast is er een
assessment afgenomen bij een extern bureau.
Kort voor de ondertekening van contracten
heb ik mijn businessplan gepresenteerd, een
belangrijk onderdeel van de hele procedure.
De periode van eerste contact tot
franchisenemer heeft ongeveer een jaar
geduurd en ik kwam steeds met enthousiaste
verhalen thuis. Mijn vrouw, Marja Bos, werd
daarmee besmet en ook zij heeft een paar
maanden geleden besloten om haar baan
in loondienst op te zeggen. Wij zijn met
overtuiging ondernemersechtpaar geworden!

MARJA EN WILFRIED: WE ZIJN EEN ECHT
ONDERNEMERSECHTPAAR GEWORDEN!

EIGEN SNS WINKELS

Inmiddels werken wij een aantal
maanden met een fantastisch team in de
marktgebieden van Meppel en Steenwijk.
We zijn vrij in de manier waarop wij
doelstellingen willen realiseren en er is veel
ruimte om het klantbelang en prettig werken
echt centraal te stellen.
Wij maken lange dagen en het is ook hard
werken, maar we zouden echt niet terug
willen. Iedere dag is anders en samen met de
andere teamleden bouwen wij iedere dag aan
een mooie toekomst!
WDJ
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DE STAP NAAR ONDERNEMERSCHAP

Van SNS medewerker
naar SNS Franchise
Sinds 2016 is Jelle de Beer aan de slag
als franchisenemer. Hij heeft een winkel
in Spijkenisse en is ambitieus. Hij wil
ook winkels openen in Hellevoetsluis
en Oud Beijerland en dat het liefst
binnen 2 à 3 jaar. Jelle maakte de
overstap van medewerker bij SNS naar
ondernemerschap. Wat heeft hem
bewogen om deze stap te maken? En
waarom is het voor hem een logische en
bewuste keuze geweest om zijn partner
in de zaak te betrekken? We vroegen het
Jelle en zijn vriendin Mieke.

Jelle de Beer
Franchisenemer
SNS Winkel Spijkernisse

DE STAP NAAR ONDERNEMERSCHAP

Jelle werkte hiervoor al elf jaar bij SNS. Eerst
als Financieel Adviseur en de laatste 3,5 jaar
als Manager Klantgebieden. De overstap naar
franchisenemer is voor Jelle een logische en
bewuste keuze geweest. Jelle: “Ik wist altijd
al dat ik een eigen zaak zou starten, alleen
nog niet wanneer. Mijn werkervaring bij
SNS was een prima basis voor de volgende
stap: ondernemer worden. Dankzij mijn
‘ondernemerskriebels’ en ambitie om door te
groeien is het er ook echt van gekomen.”

JUISTE TIMING

“Mijn keuze om ondernemer te worden heeft
deels te maken met de kans om als echte
‘local’ uit Spijkenisse hier te mogen starten.
Minstens zo belangrijk was de mogelijkheid
dat mijn partner Mieke mee kon gaan in de
zaak. De afgelopen jaren heeft ze de zorg voor
de kinderen grotendeels op haar genomen,
zodat ik me op mijn carrière kon focussen.”
Mieke: “Na de geboorte van onze tweede zoon
kwam de kans om ook weer aan het werk
te gaan. Voorheen was het combineren van
werk met het ouderschap niet ideaal. Nu kan
ik mijn werk flexibel indelen. Zelfs een paar
uurtjes meepakken op de zaterdag is mogelijk.
De balans tussen werk en privé is meer dan
goed.”
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Mieke Snijders

ONDERLINGE VERSTERKING EN
GEDEELDE VISIE

Jelle en Mieke hebben vooraf goed overleg
gehad over de taakverdeling. Twee kapiteins
op een schip, dat werkt in hun geval niet. Ieder
heeft zijn eigen rol. Jelle is de ondernemer,
de adviseur en de netwerker. Mieke werkt
in de backoffice en verzorgt onder meer
de administratie. Haar werkervaring als
personeelsfunctionaris bij een verzekeraar
komt hierbij goed van pas. De belangrijkste
beleidsbeslissingen nemen ze samen.
Voor beiden is een gedeelde visie over de
omgang met klanten belangrijk. “Integer
handelen staat bij ons voorop. Durf nee te
zeggen als het advies niet passend is. Dat
komt ten goede aan de langetermijnrelatie
met de klant. Misschien een goede verklaring
waarom onze member-get-member methode
aanslaat. Tevreden klanten brengen ons
nieuwe klanten”, aldus Jelle.
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De balans
tussen werk
en privé is
meer dan
goed
WAT VINDEN JULLIE BIJZONDER AAN
ELKAAR EN WAT IS IEDERS VALKUIL?

“We zijn beiden zo gedreven in ons werk
dat we ervoor moeten waken het niet altijd
over het werk te hebben. Vooral als we
met onze kinderen tijd doorbrengen. Dat
gaat nu goed en dan is praten over het
werk leuk. Maar we zullen in de toekomst
ook nog wel tijden meemaken, waarin dat
lastiger wordt. Daar moet je niet bang voor
zijn. We investeren in elkaar. Als we tegen
zaken aanlopen die minder plezierig zijn,
dan nemen we echt de tijd om samen te
overleggen. Ook kunnen we elkaar ergens
op aanspreken. Onze ondernemerstip naar
startende ondernemersstellen is: accepteer
en respecteer elkaar. Leer om goed en beter
met de tijd om te gaan. Blijf communiceren,
respecteer elkaars visie maar zorg wel dat er
voldoende aansluiting is onderling. Nieuwe
franchisenemers die hun partner willen
meenemen in de zaak mogen ons altijd bellen
voor advies.”

Zowel Mieke als Jelle vinden dat ze
complementair zijn aan elkaar. Ze streven
er steeds naar elkaar te versterken. Wel zijn
er een aantal persoonlijke verschillen in hun
aanpak.
Mieke: “Ik bewonder Jelle om zijn
onuitputtelijke drive. Hij gaat er altijd 100%
voor. Jelle is zeer doelgericht en ziet overal
kansen. Soms heeft hij wat moeite met het
maken van keuzes. Daar kan ik hem dan bij
helpen. Ik ben minder impulsief dan Jelle,
maar Jelle is zeer stressbestendig en ik wat
minder.”
Jelle: “Ik ben altijd aan het rennen. Mieke
houdt als ik te snel ga het stopbord voor mijn
neus. Ze beschikt over een helikopterview
en kijkt met een realistischer bril tegen
zaken aan dan ik. Ik denk al snel: zo moeten
we het doen! Mieke vraagt zich dan af of
het een weloverwogen keuze is. Ik ben heel
resultaatgericht, maar verlies wel eens details
uit het oog. Ik heb wel geleerd te doseren,
maar dat is een stuk makkelijker met Mieke
naast me.”
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Een dag uit het leven
van Dirk Peters
Dirk is sinds februari 2016 franchisenemer van de SNS Winkel
in Oosterhout. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen.
Franchi’s vroeg hem een ‘normale’ werkdag te beschrijven.
“Best lastig, want geen dag is hetzelfde. En dat is nu juist zo
mooi aan het werk.”

Door: Dirk Peters
Franchisenemer
SNS Winkel Oosterhout

07:15

De wekker gaat om kwart over zeven. Even ‘snoozen’, want
lekker rustig wakker worden voor de dag weer in volle vaart
begint, is toch altijd een mooi moment van de dag.

07:30 - 08.30

Douchen, aankleden en ontbijten met mijn vrouw. De kinderen doen hun ‘eigen
ding’ en de oudste is het huis al uit. Dus heb ik nu ook ’s ochtends even tijd om
rustig de krant te lezen. Behalve het wereld- en nationale nieuws blijf ik ook graag
op de hoogte van het lokale nieuws. Want dat is hier al gauw het gesprek van de
dag.

09:00
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09:30

Om half tien open ik de winkel voor de klanten. ’s Ochtends
is het vaak minder druk en kan ik met mijn team onder het
genot van een kopje koffie bijpraten over de vorige dag. Ook
bekijken we wat er voor vandaag allemaal op de agenda staat,
nemen we de mailbox door en bespreken we wie welke taken
op zich neemt. Wat uiteraard nog kan veranderen, want de
dag is nog maar net begonnen!
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10:00

De inloop begint nu op gang
te komen en ik spreek de
eerste klant met wie ik een
afspraak heb gemaakt. Hij
is een goede relatie van
me die al een spaar- en
betaalrekening bij ons
heeft en nu verlegen
zit om een schadeadvies.

SNSFRANCHISE.NL

12:00

Vandaag is het mijn beurt om brood voor het
team te halen bij de lokale bakker. Meestal
lukt het om tussendoor even gezellig samen te
lunchen.

|/
||| ||/
|| |/
|||

13:00

In de middag komen verschillende bestaande klanten en prospects langs. We
bellen proactief klanten om te kijken wat we voor ze kunnen betekenen
een
r
en gaan met bestaande klanten een verdiepingsgesprek aan. We leggen
e
we
vast wat we bespreken in Klantbeeld, zodat we allemaal op de hoogte
l
A
zijn. Afhankelijk van de inhoud van een klantgesprek maak ik een
gesprekverslag dat ik naar de klant mail.
ek!
e
Tevens sluit ik deze middag weer een hypotheek af. Ik hecht veel
oth
waarde aan ons brede palet aan hypotheekverstrekkers die we de klant
p
hy
kunnen voorleggen, maar ben toch altijd wel extra trots als de klant voor
SNS kiest.

15:00

||/
|| |/
||| ||

Ik ga op klantbezoek bij een oudere dame. Zij is moeilijk te been, daarom is het handiger
om bij haar thuis af te spreken dan in de winkel. Ze wil graag een huis kopen en we
bespreken verschillende hypotheekvormen en mogelijkheden.
Nu ik toch onderweg ben ga ik nog even een bloemetje brengen bij klanten die
net naar hun nieuwe woning zijn verhuisd en waar wij natuurlijk de hypotheek
voor hebben afgesloten.

18:00

Na nog een
tussenstopje op
kantoor ga ik naar
huis om een hapje
te eten met de
familie.

19:30

Ik ben lid van Rotary de Warande in Oosterhout. De doelstelling
van Rotary is kort gezegd: bereid zijn dienstbaar te zijn aan
de samenleving door het opzetten van (lokale) fundraising,
charitatieve en educatieve projecten maar ook het ter
beschikking stellen van je (vak)kennis. Daarnaast is het ook heel
gezellig en bouw en onderhoud je hiermee een uitgebreid en
divers netwerk.

22:00

Ik ga naar huis, tijd om te relaxen en bij te praten met
mijn echtgenote. Daarna kijk is soms nog even televisie
(Jinek of Netflix) of lees nog in een boek.

07:15
NEXT DAY

00:00

Ik stap in bed,
morgen is het weer
vroeg dag!
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DUO
ondernemerschap
DE KEUZE VOOR SNS FRANCHISE

Robert

Rienk

Rienk van der Ley en Robert Vink
Franchisenemers SNS Winkels Elst, Arnhem-Zuid en
Huissen

Rienk van der Ley en Robert Vink zijn
beiden franchisenemer bij SNS. Ze
hebben niet afzonderlijk een aantal SNS
Winkels onder hun hoede, maar vormen
een duo. Samen runnen ze SNS Winkels
in Elst, Arnhem-Zuid en Huissen.
Waarom als partners instappen in
de formule van SNS? Twee kapiteins
op een schip, gaat dat wel goed? We
vroegen het aan Rienk en Robert.

Voordat ze besloten om als ondernemers door het
leven te gaan, hadden zowel Rienk als Robert een
mooie carrière opgebouwd in loondienst bij SNS. Rienk
werkte al jarenlang als kantoormanager en Robert als
vermogensadviseur. Tijdens hun loondienstperiode
werkten ze al veel samen. Toen kregen ze de kans om
franchisenemer te worden. De franchiseformule stond
nog in de kinderschoenen, maar ze pakten beiden
de kans voor het ondernemerschap aan. Vanuit de
vertrouwde omgeving van SNS stapten de heren over
naar SNS Franchise. Het feit dat de markt in die tijd
verre van ideaal was, weerhield hen er niet van om te
ondernemen. SNS Franchise gaf hen de vleugels en het
duwtje in de rug om de keuze te maken.

SAMEN SUCCESSEN VIEREN EN UITDAGINGEN
AANGAAN
“Van begin af aan waren we het erover eens hoe onze
rolverdeling eruit zou zien. Geen onderlinge verdeling
van de winkels, maar van A tot Z gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor alle winkels”, vertelt het duo.
“Een evaluatie van onze competenties leidde al snel
tot een natuurlijke rolverdeling. De taken die aansluiten
bij je sterke punten trek je logischerwijs naar je toe.”
Rienk is sterk in (personeels-)management, Robert heeft
meer expertise op financieel vlak. “We hebben door
de jaren heen veel van elkaar geleerd. De verschillen
zijn nu minder groot dan in de opstartfase. Naast de
ontwikkeling in onze kennis en kunde, zien we ook een
duidelijk verschil in de onderlinge communicatie. We
hebben nu nog maar weinig woorden nodig om elkaar
iets duidelijk te maken. Ja, het lijkt soms alsof we een
huwelijk zijn aangegaan”, aldus de mannen.
“Robert is meer politiek aangelegd. Hij kiest eerder de
weg van de diplomatie. Daar leer ik van. Ik ben directer
in de communicatie, meer recht door zee naar buiten
toe”, aldus Rienk. “Wat ik bewonder in Robert, is dat bij
hem het glas altijd halfvol is. Door zijn gedrevenheid
ziet hij overal kansen. Daarin verschillen we echt qua
karakter.” Robert: “Ja, mensen zoeken Rienk eerder op
dan mij. Hij bereikt veel bij mensen door zijn directheid
en openheid, iedereen weet direct hoe Rienk ergens over
denkt en dat vind ik bijzonder aan mijn compagnon.
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In gesprekken met klanten vullen wij elkaar uitstekend
aan.” Dat kan Rienk beamen: “De zeer vakinhoudelijke
focus van Robert is erg fijn, niet alleen voor mij maar
bovenal voor de klant.”
“Als je zoveel jaar onderneemt, vier je de successen
samen maar kom je ook voor uitdagingen te staan.
Je weet wat je aan elkaar hebt. We vermijden
samen conflictscheurtjes door elkaars fouten en
aandachtspunten te accepteren en spreken elkaar aan
op zaken die beter kunnen. We rekenen elkaar niet af,
maar pakken samen de problematiek aan.”

UIT DE KINDERSCHOENEN EN NU DOORGROEIEN
Robert en Rienk zijn gestart op een moment dat het
spannend was. De formule stond in de kinderschoenen
en de financiële markt stond onder druk. Vooral dat
laatste zorgde voor enige hoofdbrekens. Nu, jaren
later, kijken ze terug op een financieel gezond, goed
lopend bedrijf. Ze hebben nu de financiële ruimte, het
vertrouwen en het comfort om extra dingen te doen.
“Denk bijvoorbeeld aan het laten doorgroeien van onze
teamleden van klantadviseur naar financieel adviseur.
Daar hechten we veel waarde aan. Ook maken we tijd
vrij om evenementen te organiseren en voor sponsoring.
We ondersteunen onder andere de avondvierdaagse
en meerdere sportverenigingen. Op deze wijze zijn we

zichtbaar voor de markt en dragen tegelijk een steentje
bij aan de maatschappij. We omarmen het Manifest,
maar ook zonder het Manifest zouden we dergelijke
acties in gang zetten. Als je lekker in je vel zit, dan doe
je vanuit nature graag iets terug voor de maatschappij”,
aldus het duo.

EEN ZAKELIJK HUWELIJK?
Op de vraag of Rienk en Robert het achteraf bezien
hadden aangedurfd om afzonderlijk van elkaar een
eigen zaak te starten, geven ze aan dit niet uit te
sluiten. “We hebben drempels overwonnen, zijn
verplichtingen aangegaan met het starten als
ondernemer en hebben ons ‘veilige’ dienstverband
opgegeven. Ja, we hadden het nu beiden wel
aangedurfd. Toch geeft het nog altijd een bijzonder goed
gevoel dat we samen ondernemen. We zouden het nog
steeds niet anders willen.” Kun je spreken van een
zakelijk huwelijk? “Ja, we zijn volledig op elkaar
ingespeeld, voelen elkaar naadloos aan. Robert is een
van de mensen die mij naast mijn vrouw het beste
kent”, aldus Rienk. Robert: “Daar sluit ik me voor de
volle honderd procent bij aan!”
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Het familiebedrijf

Door: John Hamers
Franchisenemer SNS Winkels Brunssum en
Hoensbroek

DE OPRICHTING VAN HET FAMILIEBEDRIJF

Hamers Assurantiën werd 29 mei 1991 opgericht. Toen
heette het nog een assurantietussenpersoon. Ik was
toen al ruim 10 jaar actief als assurantieadviseur bij een
toonaangevend bedrijf in de regio. In die tijd bestond de
AFM nog niet en diende je je bedrijf in te schrijven bij de
Sociaal Economische Raad (SER) en wel in het register
van tussenpersonen ingesteld bij artikel 3 van de Wet
Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Het bedrijf werd
gevestigd in het souterrain van ons toenmalige woonhuis
aan de Hazelaar 84 in Brunssum. In het betreffende jaar
gaf mijn vrouw Marianne haar baan op om bij ons bedrijf
te komen werken. In die tijd was mijn zoon Martijn 3 jaar,
hij heeft ons bedrijf vanaf zijn jonge jaren mee mogen
maken.

DE UITBREIDING

Door de jaren heen werden naast het productenscala
van schade- en levensverzekeringen ook hypotheken,
financieringen en bemiddeling in onroerend goed
toegevoegd. Het personeelsbestand werd uitgebreid. In
2006 werd de Wet Financiële Dienstverlening van kracht.
Vanaf dat moment werd alles veel strakker aangepakt
met het verlenen van vergunningen, diploma’s en
permanente educatie, wat leidde tot de situatie zoals
deze nu is met de AFM. We hebben ons aan al deze
regels geconformeerd. En om professioneler te werken,
en dit ook uit te stralen, verhuisde ons bedrijf in 2006
naar een centrumlocatie aan de Rumpenerstraat 77 in
Brunssum. Onze zoon Martijn voelde zich steeds meer
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Op basis van
wederzijds vertrouwen
en gedrevenheid
focussen op de lange
termijn

geroepen om ons te helpen met het bedrijf. Met zijn
bevlogenheid om alles zo goed mogelijk te doen startte
hij zijn loopbaan bij ons. Aanvankelijk ging dit onder
leiding van Marianne en mij. Maar binnen de kortste
keren kon hij zelfstandig functioneren.

AANSLUITEN BIJ DE FRANCHISEFORMULE VAN
SNS

In 2010 kwamen wij in aanraking met de SNS
Franchiseformule. Omdat wij hier direct enthousiast
over waren, besloten we deze uitdaging aan te gaan.
Bij de presentatie in 2011 van onze businesscase aan
het Managementteam Franchise hebben wij ons als
familiebedrijf gepresenteerd. Het Managementteam
Franchise vond dit heel bijzonder. SNS wilde graag met

John

snsfranchise.nl

Marianne

Onze Winkel

ons in zee en in dat jaar werd ons bedrijfspand van
Hamers Assurantiën & Advies B.V. omgebouwd tot SNS
Winkel voor marktgebied Brunssum en Hoensbroek. In
2014 volgde de SNS Winkel aan de Kouvenderstraat 21
in Hoensbroek. Nu zijn het toonaangevende SNS Winkels
in de regio Brunssum-Hoensbroek waar onze klanten erg
blij mee zijn.

MAGNÚS VER MAGNÚSSON, DE
STERKSTE MAN TER WERELD IN
1991, 1994, 1995 EN 1996 ALS
SYMBOOL VOOR DE KRACHT VAN
ONS FAMILIEBEDRIJF! DE FOTO IS
IN 1996 GENOMEN VOOR ONS
KANTOOR.

Martijn

Ons Team

DE KRACHT VAN ONS FAMILIEBEDRIJF

Het feit dat we een familiebedrijf zijn, betekent voor mij
dat we op elkaar kunnen vertrouwen en focussen op de
lange termijn. Probeer niet altijd je zin door te drijven
en alles op je eigen manier te doen. Denk eerst na
voordat je dat doet. Niet alles hoeft op jouw manier.
Wees ook bereid concessies te doen, zeker als het in
het belang van de klant, de maatschappij of je bedrijf is,
oftewel “meten met een menselijke maat”! Inmiddels
heb ik geleerd dat je je medewerkers juist wel hun nek
moet laten uitsteken. Zo geef je ze een kans. Dat ze het
dan misschien beter doen dan jij, daar kan ik dan alleen
maar trots op zijn. JH
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“Integer
handelen gaat
verder dan
voldoen aan
gedragscodes”
FRANK WEIJLING, FRANCHISENEMER
HOORN EN ENKHUIZEN
35

Succesvol ondernemen,
hoe doe je dat?
Als er een gouden sleutel bestond die je toegang gaf tot de weg naar succes, dan zouden
we je hem geven. Om je toch op weg te helpen hebben we hier een aantal praktische
handvaten verzameld. Doe er je voordeel mee!

Passion
never fails
(PAUL CHEN)

Werk met passie

Werk en passie horen samen te gaan. Dat geldt voor jezelf
en de mensen met wie je werkt. Herken elkaars drijfveren,
stimuleer en motiveer elkaar en dans de paso doble.

Straal energie uit

Zorg voor voldoende energie en tank af en toe even bij. Met
een frisse blik werk je beter en sneller. Je suf werken helpt

The
energy of
the mind, is the
essence of life

niet. Ook krijgen energieke mensen een betere respons van

(Aristoteles)

de omgeving.

Learning
is a treasure
that will follow its
owner everywhere...
(CHINEES SPREEKWOORD)

Blijf competent

Niks is zo veranderlijk als de wereld van de ondernemer.
Dat vraagt om een continu leerproces zowel qua kennis
als gedrag en het volgen van de actualiteit. Maar ook jezelf
blijven ontwikkelen, door kritisch te blijven en te luisteren
naar feedback van anderen.

Handel integer

Integer handelen gaat verder dan enkel voldoen aan
gedragscodes. Het gaat om respect, vertrouwen,
verantwoordelijkheid nemen en open en oprecht
communiceren. Eerlijk blijven tegen jezelf en anderen. Een
belangrijke kwaliteit voor een organisatie met betrokken
medewerkers.
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Integrity is doing
the right thing even
when no one is watching
(C.S. LEWIS)
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Wees optimistisch

Als optimist benader je collega’s en nieuwe ideeën vanuit
een positieve invalshoek. Dit creëert enthousiasme en
draagkracht en werkt aanstekelijk.

You’ll
never nd a
rainbow if you’re looking
down
(CHARLIE CHAPLIN)

We
need
realism, to deal
with reality
(Slick Rick)

Blijf realistisch

Rasechte optimisten kunnen zaken soms te rooskleurig
voorstellen. Realiteitszin moet er voor zorgen dat
haalbaarheid, risico’s en praktische uitvoerbaarheid niet uit
het oog verloren worden.

Onderhoud je netwerk
Je netwerk onderhouden biedt commerciële kansen,
maar is iets anders dan acquisitie en visitekaartjes
uitdelen. Succesvolle netwerkers bouwen aan duurzame
langetermijnrelaties met (potentiële) klanten en andere
professionals. Oprechte wederzijdse interesse leidt tot het

If
you want
to go fast, go
alone. If you want to
go far, go with others
(AFRIKAANS SPREEKWOORD)

openstellen van elkaars netwerken en ‘aan elkaar denken’
bij kansen. Voor ondernemers is dit vooral een kwestie van
doen en er tijd aan besteden.

A
compliment
is a verbal sunshine
(Robert Orben)

Geef een schouderklopje

Complimenten geven en krijgen is leuk. Sla een dubbelslag
door gevers te bedanken voor het compliment. Geef alleen
oprechte complimenten en vooral ... vergeet niet het te
doen!

Denk creatief

Problemen noemen we tegenwoordig ‘uitdagingen’.

Think
diﬀerent
(STEVE JOBS)

BOEKENTIP

Creativiteit HOE?ZO!
Igor Byttebier

Erg irritant als je al een tijdje in een vicieuze cirkel
ronddraait. Creativiteit kan je helpen hieruit te ontsnappen.
Het hoeft niet veel tijd te kosten. Onverdeelde aandacht of
juist even afstand nemen doet wonderen.
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GER ZWARTENDIJK OVER ONDERNEMERSCHAP, LEF EN MVO
Jaarlijks reikt Marie Claire de

Marie Claire Starters Award uit.

Vanuit een grote groep inzenders
mogen tien ondernemers een business
bootcamp volgen op Nyenrode. Tijdens
deze eendaagse training worden de
deelnemers geholpen hun businessplan
aan te scherpen. Tijdens een event
wordt de winnaar bekend wordt
gemaakt. Ger Zwartendijk hield een
presentatie over ondernemerschap en
introduceerde de drie finalisten. Hanna
Verboom interviewde hem voorafgaand
aan de presentatie.

“Lef is een
onderscheidend
criterium voor
succes”
GER ZWARTENDIJK, NYENRODE BUSINESS
UNIVERSITEIT
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Ger Zwartendijk is docent ondernemerschap aan de Nyenrode
Business Universiteit. Ook is hij zelf ondernemer en bedrijfsadviseur
voor het MKB en familiebedrijven. Vanuit de praktijk weet hij waarin
goede ondernemers zich onderscheiden, maar ook wat de valkuilen
zijn. Ook is hij enigszins bekend met de franchiseformule. Een van
zijn ex-studenten, Alwin van Erp, heeft op dit moment drie SNS
winkels. Ger volgt hem op Twitter en LinkedIn. Een gesprek over
ondernemerschap, lef, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) en ‘op tijd je bijl slijpen’.

Ger Zwartendijk
Ondernemer, bedrijfsadviseur en docent
ondernemerschap aan
Nyenrode Business Universiteit

OVER ONDERNEMERSCHAP EN COMPETENTIES
SNS Franchise ziet ‘LEF’ als een kerncompetentie
voor franchisenemers. Wat betekent lef binnen
ondernemerschap?
“Uit onderzoek van mijn collega Sharda Nandram
blijkt dat lef een van de drie zaken is waarmee
succesvolle ondernemers zich onderscheiden. Dit naast
‘marktoriëntatie’ en ‘de tijd nemen voor reflectie’. Lef
betekent de durf hebben om beslissingen te nemen.
Een van mijn collega’s zei ooit eens dat professionaliteit
kan worden afgemeten aan de snelheid waarmee
veranderingen worden doorgevoerd. Ook als het lastig
is, of als het tegen de gebaande paden of andere
belangen in gaat. Daar heb je lef voor nodig.”
Wat is de belangrijkste competentie voor
ondernemers in de financiële dienstverlening?
“Ondernemerschap! En je moet natuurlijk van geld
houden.”
Geld of geldzaken?
“Geld. En in dit geval zelfs twee keer! Startende
ondernemers hebben doorgaans vele motieven om
voor zichzelf te willen beginnen. Maar vaak zie ik dat ze
het geld uit het oog verliezen. Winst is uiteindelijk een
belangrijke waardering voor wat je doet. De kers op de
taart. Daarnaast is voor ondernemers in de banksector
geld ook het product waar alles om draait. Daar moet je
dus wel van houden. Maar even belangrijk is het om de
tijdgeest aan te voelen. Wat wordt er van me verwacht
door de maatschappij? In mijn ogen is de bancaire
sector van oorsprong erg intern gericht. Maar buiten
gebeurt het.”
Is er ruimte voor lef binnen een hardfranchiseformule zoals SNS Franchise?
“Je bent natuurlijk voor een deel beperkt. Maar er
is voldoende ruimte om te ondernemen. Open je wel
of geen extra vestiging? Investeer je in een nieuwe
marketingactie? In welke netwerken beweeg je je

SNSFRANCHISE.NL

actief? En wat te denken van afscheid nemen van
personeel of iets willen doen dat ingaat tegen het
beleid van SNS? Hier is allemaal lef voor nodig.”
Wat is de rol van netwerken binnen
ondernemerschap?
“SNS kiest ervoor dicht op de samenleving te zitten.
Je hebt dus als franchisenemer een zichtbare rol. Voor
een deel is en blijft het mensenwerk.”
Wat zijn ‘beren op de weg’ voor ondernemers?
“Ondernemerschap gaat niet altijd over rozen.
Je moet kunnen omgaan met tegenslagen en hard
werken. Hierdoor komt de balans zakelijk/privé in een
spanningsveld. Je kunt namelijk altijd werken. Het werk
is nooit ‘af’. Slijp je op tijd je bijl of blijf je met een botte
bijl bomen omhakken, omdat je geen tijd hebt om je
bijl te slijpen. Ook is het belangrijk dat je je thuis voelt
binnen de formule. Zo moet je er in een hard franchise
formule tegen kunnen dat je niet alles voor het zeggen
hebt. Wil je iets nieuws doen, dan is er overleg nodig
met meerdere mensen. Dat gaat langzamer.”
Heeft u tips voor (startende) ondernemers?
“Zelfkennis! Ben je ondernemer? Ken je je sterktes en
zwaktes? Wat zijn je drijfveren? Denk ook goed na over
je team en neem tijd om te reflecteren. Het instellen
van een raad van advies kan hierbij helpen.”

OVER MVO
In het Manifest van SNS wordt gesproken over ‘nut
in plaats van rendement’. Hoe past dit gedachtegoed
binnen ondernemerschap?
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VERVOLG GER ZWARTENDIJK

Van
omdenken
een
mindset
maken

DE BOEKENTIP VAN GER
ZWARTENDIJK
The Lean Startup van Eric Ries
Dit is een echte must-read voor (startende)
ondernemers. Hoe kun je zonder dikke
plannen schrijven, klein beginnen
en met een levensvatbaar product
doorgroeien. Het gaat over testen bij
je klanten en blijven leren. De kern
van het verhaal:

(GE)BOUW UIT.
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“Ik zou zeggen nut en rendement. Een ondernemer
moet een gezond rendement kunnen maken gezien de
risico’s die hij loopt. Op lange termijn is die ondernemer
het meest succesvol die tegen de laagste kosten de
klant het beste bedient en actief waarde creëert.
Met alleen het Manifest kom je er niet. Je zal een
cultuur moeten creëren waarin je met elkaar in gesprek
gaat, zorgt voor training en transparantie. Doe je dit
niet, dan word je een moralistische organisatie.”
Hoe speelt Nyenrode in op Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) voor de financiële
sector?
“Rentmeesterschap is integraal onderdeel van het
curriculum, naast leiderschap en ondernemerschap.
Wat speelt er echt in de maatschappij en hoe kun
je daar een actieve bijdrage aan leveren als bank?
We zien nieuwe business modellen, waaronder
‘shared economy’ en het ‘cradle to cradle’ principe.
Nyenrode heeft een programma ‘Finance in transition’
opgezet voor de financiële sector om samen na te
denken over waardecreatie op lange termijn. Ook
duurzaamheidsvraagstukken en MVO komen hierin aan
bod.”
Wat is de link tussen Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en competenties van ondernemers?
“Het morele kompas en gevoel voor de markt. Het
onderscheiden wat de goede en de verkeerde richting
is vanuit ethisch oogpunt. Hiermee ontstaan duurzame
proposities en wordt de kans op langetermijnsucces
groter.”
Een favoriet voorbeeld van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen bij lokale ondernemers?
“Een van mijn klanten moest door uitbreiding van
zijn bedrijf een grotere elektrakabel laten aanleggen.
Maar dacht: dat gaan we dus niet doen, we gaan het
energieverbruik omlaag brengen. Ze investeerden
daarom onder andere in witte dakbedekking,
zonnepanelen en ledverlichting. Dat is van omdenken
een mindset maken. Daar hou ik van.”
Slaan ondernemers in uw optiek de plank
vaak mis?
“Nee. Wat mij opvalt bij kleinere ondernemers
is dat ze al heel veel aan MVO doen zonder er het
etiket op te plakken. Goed omgaan met medewerkers,
lokale sponsoring, spaarzaam omgaan met materialen
en energie, ontwikkeling van duurzame producten.
Natuurlijk liggen er vaak zakelijke motieven aan ten
grondslag, maar dit maakt het resultaat zeker niet
minder waardevol.”

SNSFRANCHISE.NL

Puzzel
Het is natuurlijk
gelukt deze
puzzel op te
lossen, daar
twijfelen we niet
aan…
Wel hebben we een leuke
verrassing als je ons snel het
antwoord toestuurt. De eerste
10 succesvolle inzendingen
ontvangen een boekentip uit dit
magazine naar keuze. Mail je
oplossing naar:
recruitmentfranchise@sns.nl

HORIZONTAAL
6) Om overal herkenbaar te

28) Autoriteit op het gebied

van financiën
29) Daar kun je op geld zitten
zijn, streeft SNS Franchise
naar … in de formule
30) Geruchtmakende badschuim met muzikale noot
8) Geen ivoren ...
31) Met dit woordje kun je
12) SNS vindt dat bankieren
plussen
… kan
34) Belangrijke competentie
13) Het lettertype in onze
van franchisenemers
PowerPoint presentaties is
heel normaal
38) Hierover kun je letterlijk
14) 15) 16) Waarnaar streeft struikelen
Erik Seisveld elke dag (3
39) Waar steef je naar in je
woorden)
werk?
18) Uitroep
40) Niet straks maar …
19) Gewone naam van een
41) 8e letter van het alfabet
SNS bankfiliaal
43) SNS ziet … als belangrijk
20) … opent een spaarrekeuitgangspunt voor een gezonning voor zijn kleindochter
de toekomst
23) De rente op hypotheken
44) De mooiste bank van
is …
Nederland, vinden wij…
24) Iedere
27) Klaar

VERTICAAL
1) Niet zus maar ..
2) Distributiesysteem voor

diensten dat de eigenschappen
van een filiaalbedrijf combineert met die van zelfstandig
ondernemerschap
3) Opvliegend meisje (vogel)
4) Een luchtige trip
5) Zet het antwoorden op 32
en 27 (verticaal) achter elkaar.
Welke naam van een grote
stad zie je?
6) Naam Onbekend (afk.)
7) Wiens belang staat altijd
voorop?
9) Als je steeds beter wilt worden, wil je jezelf voortdurend …
10) Niet rijk
11) Scoren met populaire
titels
16) Zo … als een dubbeltje
17) Espresso

21) SNS zoekt mensen met

deze eigenschap
22) Pienter
25) 8-t
26) Op krediet …
27) Welk geluid maakt het
spaarsysteem van een kind?
28) Dit lichaamsdeel stop
je liever niet in andermans
zaken
32) Sommige mensen
schrikken zich een … als ze
rood staan.
33) Geen legale kleur
35) Het is zo gek als je hiermee in huis valt
36) Kleur van de bril van
een optimist
37) Stopwoordje of deel
van de achternaam van een
generaal buiten dienst
41) Slee
42) Trendy voorzetsel
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FRANCHISENEMERS OVER SNS FRANCHISE

Je moet er gewoon zijn
voor je klanten!
FRANCHISENEMER RALPH VAN BEEK

Met enige trots kan ik
zeggen dat ik door de
jaren heen paars bloed
heb gekregen
FRANCHISENEMER RINUS DE VRIEZE

Samen
het verschil
maken
Ik ben franchisenemer sinds oktober 2010. Daarvoor was ik
ook al enkele jaren als ondernemer actief. De vrijheid die je
als ondernemer hebt, is voor mij erg belangrijk. SNS geeft me
deze vrijheid. Ik kan me in mijn eigen marktgebied als persoon,
ondernemer en adviseur prima profileren. Dat geldt ook voor mijn
medewerkers.

DE LOCAL HERO

Wij kennen de klant bij naam. De klant ons trouwens ook.
Ondanks het digitale tijdperk weten onze klanten ons goed te
vinden. Om de hoek en laagdrempelig. Zes dagen van de week
geopend. Dat is wat de klant wil. Onze kracht: inspelen op
deze behoeftes. Bouwen aan een langdurige relatie
met de klant. De local hero zijn.
Op deze manier maken we samen met SNS
RV
het verschil!

Roy Verstappen
Franchisenemer
SNS Winkels
Panningen en Tegelen
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Dat ik een eigen
onderneming kon
beginnen onder de
vertrouwde naam van
SNS was voor mij
doorslaggevend

De klant centraal? Dat
is voor ons al jaren heel
normaal
FRANCHISENEMER BERT EVERTS

FRANCHISENEMER RALPH DRIEZEN

Een
verfrissend
concept
Sinds maart 2013 ben ik franchisenemer van SNS in Almere.
De keus om te gaan ondernemen als franchiser ging niet over
één nacht ijs. Ik heb alle scenario’s wel 100 keer doorgenomen,
maar wat ben ik blij met mijn uiteindelijke beslissing.

DEZELFDE PASSIE

SNS en ik delen dezelfde passie, namelijk de klant optimaal
bedienen en begeleiden in de wirwar van complexe en minder
complexe financiële vraagstukken.
Ik kan me ook helemaal vinden in de persoonlijke aandacht
voor de klant van SNS. En uniek voor een bank: we kunnen met
onze huisselectie van verschillende hypotheekaanbieders elke klant
een goed hypotheekadvies geven. SNS heeft zo alles bij elkaar
genomen een verfrissend concept. En ik ben blij
dat ik hier een onderdeel van mag zijn. ID

Ivar Dirkmaat
Franchisenemer
SNS Winkels Almere
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Samenwerken
in de franchiseformule
Hoe het is om een SNS Winkel te hebben en hoe is het om te werken voor de
franchiseformule van SNS Franchise? We vroegen het Alwin van Erp, franchisenemer met
drie SNS Winkels (Den Bosch, Oss en Heesch) en Jos Westenbrink, directeur Retail Oost.
Alwin, je werkt al lang voor de franchiseformule van
SNS. Jos, jij in loondienst bij SNS. Is er ondertussen veel
veranderd volgens jullie?

Alwin
Er is zeker het een en ander veranderd. Dat
is ook nodig, de markt en de klantbehoeftes veranderen,
daar moeten we op inspelen. Zo hebben we onlangs ons
adviesproces voor het omzetten van aflossingsvrije lening
verbeterd. Goed voor de klant èn de bank! Veranderingen
gaan vaak in overleg. Uiteraard hebben we daarbij wel eens
discussie over zaken, dat is goed. Het zorgt voor de juiste

dynamiek en een goede afweging van klant- en bankbelang.

Jos
De wereld om ons heen is continu in beweging, de
financiële dienstverlening is hier geen uitzondering op. Willen
wij onze klanten goed kunnen blijven bedienen, dan is een
flexibele houding noodzakelijk. Zo kunnen wij onze klanten
datgene bieden wat nodig is. Ik moet zeggen dat ik het mede
daarom ook een leuke branche vind.
Waarin is SNS ‘meer normaal’ dan andere banken, denk jij?
Alwin
De bank heeft écht een platte structuur, de lijnen

WIE IS ALWIN VAN ERP?
Heeft een SNS Winkel sinds 2014.
Nu 3 winkels, in: Oss (2014), Heesch
(2015), Den Bosch (2016).
Aantal medewerkers: 14

WAS HIERVOOR

Manager Financieel Advies bij de Rabobank

GEZIN

Getrouwd met Carolien en 2 kinderen;
zoon Willem en dochter Lisa

WILDE ALS KIND WORDEN

Profvoetballer

DROOMT NOG STEEDS VAN

Profvoetbal

TIPS VOOR TOEKOMSTIGE
FRANCHISENEMERS

Neem initiatief en geniet van je successen!

Onze bank heeft écht
een platte structuur
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zijn heel kort. Het normale zie je in de hele organisatie terug.
Van de begroetingen op het hoofdkantoor, de spijkerbroeken
tot onze openingstijden. We zijn een bank waarmee de
gemiddelde Nederlander zich goed kan identificeren. Er zijn
ook weinig drempels om elkaar op zaken aan te spreken.
Zeker als het gaat om houding en gedrag is er een prima
dialoog.
Jos
SNS opent, in tegenstelling tot de grootbanken,
steeds meer winkels. We zijn daardoor dicht bij onze klanten.
Klanten ervaren het als positief dat we de looptijdservice
hebben geïntroduceerd en als ze onze klantenservice bellen
dat ze geen keuze menu krijgen maar een vriendelijke SNS
collega aan de lijn. Intern is onze organisatie inderdaad lekker
no-nonsense.
Is er ook iets wat niet normaal is of beter, anders kan?
Alwin
We hebben voortdurend gesprekken over zaken die
we kunnen verbeteren. Zo denken we na over de inrichting
van de winkel. Hiermee zijn we al onderscheidend, maar
we willen meer. Op onderdelen kunnen we nog wel wat
processen verbeteren. Hier wordt hard aan gewerkt.
Jos
We werken volgens de strategie van SNS en dat is
bankieren verrassend normaal maken. Maar onze processen

zijn nog niet altijd efficiënt en klantgericht ingericht, dat
kan beter. Er is altijd een positieve houding om zaken te
verbeteren, maar soms willen we teveel tegelijk.
Alwin, wat betekent ondernemerschap voor jou? Jos,
hoeveel ruimte hebben franchisenemers in het zelfstandig
ondernemen?
Alwin
Ondernemerschap betekent dat ik in mijn
gebieden, binnen de formule waarmee we werken, volledig
autonoom kan handelen. Er is weinig overleg nodig, dat was ik
niet gewend. Een goed idee is morgen een succesvolle actie.
Het is daarbij prettig dat de formule duidelijk en gekaderd is.
Ik kan volledig mijn gang gaan, ondernemen zoals ik het wil.
Jos Binnen SNS zijn we gestart met Franchise om
ondernemerschap binnen onze organisatie te halen. Het
geeft een positieve sfeer om met ondernemers te werken
die denken in kansen en niet vies zijn om hard te werken.
Het houdt ons als organisatie scherp. Voorbeeld: als SNS
veranderingen doorvoert, moeten wij onze franchisenemers
hier goed in meenemen. Dat vraagt om constante dialoog.

WIE IS JOS WESTENBRINK-VAN DIJCK?
Directeur Retail Oost sinds januari 2016
In: Utrecht en vaak te vinden in Oost
Nederland
Aantal franchisewinkels in regio Oost: Van
de totaal 60 winkels in de regio zijn er
momenteel 33 Franchise.

WAS HIERVOOR

Manager Recruitment en tijdelijke
(externe) inhuur van personeel binnen de
Volksbank

GEZIN

Getrouwd met Paul en 2 kinderen; Menno
14 jaar en Nienke 12 jaar

WILDE ALS KIND WORDEN
Mannequin

DROOMT NOG STEEDS VAN

Ik zal altijd blijven dromen, dat gaat van
op vakantie gaan naar Nieuw Zeeland
tot weer gaan zorgen voor ezels uit de
ezelopvang.

TIPS VOOR TOEKOMSTIGE
FRANCHISENEMERS

Blijf je verdiepen in je klant en investeer
in duurzaam klantcontact. Geniet elke dag
van je eigen bedrijf en vier je successen.
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Alwin
Wat zijn jouw grootste successen binnen de formule? Waar
ben je trots op?
Samen met mijn team hebben we de afgelopen jaren
een enorme groei doorgemaakt. We zijn van 3 naar ruim 12
fte’s gegroeid. Ik kan je verzekeren dat deze groei niet aan
is komen waaien. En dat maakt juist dat er iets moois is
ontstaan binnen het team. Het is een gedeelde trots.
Op welke manier word je als franchisenemer ondersteund
door SNS?
Veel zaken waar je als ondernemer niet mee bezig wilt
zijn, zijn binnen de formule geregeld en georganiseerd. Denk
hierbij aan zaken als de opmaak van onze reclame-uitingen,
foldermateriaal, maar ook facilitaire zaken in de winkel. Je
wilt zoveel mogelijk tijd met de klant bezig zijn. SNS denkt
daarnaast mee om zaken te verbeteren in je gebieden. Dit
gaat bijvoorbeeld over kwaliteit, maar ook over commerciële
zaken.
Zijn er op dit vlak nog wensen?
Uiteindelijk moet je het wel zelf met je team doen. En
daarbij blijven we wensen houden. Als die er niet meer zijn
dan staan we stil, dat accepteren we niet. We willen vooruit!
Mooi voorbeeld is dat we meer autorisaties terug naar onze
winkels willen brengen. Daar heeft de klant echt profijt van
en wij dus ook. Hierdoor kunnen we direct een klant zijn pas
deblokkeren. Wel zo handig!
Heb je contact met collega franchisenemers?
Het contact met collega franchisenemers is intensief.
We zijn goed georganiseerd met een vereniging en een
franchiseraad. Dit is belangrijk om ons gezamenlijk belang
te kunnen behartigen. Over relevante zaken zoals het
verdienmodel en de verbeterpunten van onze geldverstrekkers
hebben we intensief overleg.
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Jos
Hoe komt het dat er momenteel relatief weinig vrouwelijke
ondernemers zijn denk je?
Dat is een goede vraag. Er zijn zeker vrouwelijke
ondernemers, maar inderdaad sterk in de minderheid en dat
is jammer. Het is een ideaal beeld dat onze klant zich herkent
in SNS. Het zou dan ook mooi zijn als we als medewerkers
van SNS een juiste afspiegeling zijn van onze doelroep. We
stimuleren vrouwen graag om te komen praten.
Ik denk dat het te maken kan hebben met het feit dat
vrouwen er nog steeds vaker dan mannen voor kiezen de
hoofdrol op zich te nemen in het familiale leven.
Werken als financieel adviseur én ondernemer
betekent soms dat je meer dan fulltime moet
werken. Het bijhouden van vakkennis en
diploma’s en een eigen verkoopgebied
runnen met meerdere winkels
is een pittige klus. Ik kan
mij voorstellen dat dat wat
lastig te combineren valt
met een gezin.

SNSFRANCHISE.NL

Echt

BOEKENTIP
Eckart Wintzen (1939-2008) was een
van de meest spirituele, creatieve
en onorthodoxe ondernemers
van Nederland. Hij liet zijn
eenmansbedrijf uitgroeien tot een
multinational met maar liefst 10.000
medewerkers, BSO/Origin.
In ‘Eckart’s notes’ schetste hij in
50 korte hoofdstukken vol humor
en zelfspot zijn ervaringen. Ook de
diepgang ontbreekt niet. Het boek,
dat qua uiterlijk lijkt op een dagboek,
staat vol met ideeën en ‘gouden tips’
en is geschreven voor iedereen. Voor
ondernemers, managers en mensen
die ‘gemanaged worden’.
Beroemde uitspraak van Wintzen:

“Voor niks en
niemand ben ik
bang. Alleen die
wielklemmen, dat
moet nou maar eens
afgelopen zijn.”

Winfried Hamacher
Franchisenemer
SNS Winkel Echt

Dichtbij
onze klanten
Banken zijn er in de basis voor drie dingen. Zorgen voor interessante
spaarmogelijkheden als er geld over is, zorgen voor fatsoenlijke en
realistische leningen als mensen meer geld nodig hebben. En zorgen
voor goed en betrouwbaar betalingsverkeer. Met eenvoudige financiële
producten, laagdrempelige winkels en een klantenservice waar je te
woord wordt gestaan door een medewerker in plaats van een keuzemenu
geeft SNS hier uitstekend invulling aan.

ONZE KRACHT

Ik ben Winfried Hamacher. Ruim zeven jaar franchisenemer voor SNS.
Samen met mijn medewerkers ben ik er trots op om de klant te mogen
helpen. Onze klanten zijn geen rekeningnummers maar mensen die
we bij naam kennen. We helpen met het realiseren van hun wensen en
doelen. De klanten kennen ook mijn medewerkers bij naam. We staan
dichtbij onze klanten. Dat is onze kracht... WH
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Ondernemen
in Leidsche Rijn
Door: Eric Jongerius

Franchisenemer Utrecht, Vleuten
en De Meern en de Stichtse Vecht.

MIJN WERKGEBIED

Van massale bouwprojecten naar de
grootste VINEX wijk van Nederland. Voor
Utrechters was het de wijk waar je niet
wilde komen: het gebied over de A2.
Maar het is uiteindelijk een schitterende
plek om te wonen, werken, recreëren en
leven. En wat veel mensen belangrijk
vinden: een goede plek om je kinderen
op te laten groeien.
Ik heb het over Leidsche Rijn! Tussen de
A2 vanaf Amsterdam en de A12 richting
Den Haag ingeklemd, groeit een groot
leefgebied. Samen met 2 relatief oudere
dorpskernen, Vleuten en De Meern,
vormen deze samen Leidsche Rijn, mijn
werkgebied.

LOKALE KANSEN

Sinds 5 oktober 2010 zit ik samen
met mijn team in het winkelcentrum
Vleuterweide en vanuit deze SNS
Winkel helpen we onze klanten. De wijk
bestaat nog maar sinds 2008. De huizen
daaromheen zijn gebouwd na 1998 of
later. Het gebied groeit nog steeds. Ook
nu nog wordt er volop gebouwd.
Voor ons biedt het kansen dat de wijken
hier in dezelfde periode uit de grond
zijn gestampt. De bewoners hebben
bijna allemaal tegelijk een hypotheek
afgesloten. Door goede mond-totmondreclame zien we dat als een paar
buren bij ons zijn geweest, meer buren
volgen. Ze zitten immers in dezelfde
situatie. Door gezinsuitbreiding, andere
woonwensen (zoals uit- of verbouwen)
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en een aflopende rentevaste periode
gaan mensen toch weer om zich heen
kijken. Wij proberen dan zichtbaar te
zijn en midden in deze gemeenschap te
staan. Door lokaal te sponsoren zorgen
we ervoor dat we top of mind zijn. Als er
vragen zijn op financieel gebied moeten
ze natuurlijk het liefst in eerste instantie
aan ons denken.
Een groot voordeel is dat veel mensen

buiten het gebied vandaan komen en
opnieuw een sociale omgeving aan het
opbouwen zijn. Ze zoeken naar scholen
en vrijetijdsbesteding, maar ook naar
het standaard rondje in de supermarkt,
bakker en slager. Ik heb gemerkt dat
deze nieuwkomers dan ook open staan
om over te stappen naar een andere
bank.
De hypotheek wordt vaak geregeld in

SNSFRANCHISE.NL
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Leidsche Rijn

de Zilvervloot
rekening is
hier een echte
‘hardloper’
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INWONERS LEIDSCHE RIJN - VLEUTEN DE MEERN
ONDERVERDEELD NAAR LEEFTIJD
de plaats waar deze mensen vandaan
komen of, bij nieuwbouw, via de
makelaar. De binding met deze partij
is er vaak niet meer na het afsluiten
van de hypotheek en nog minder na
het verhuizen. Maar ook nadien kunnen
er vragen rijzen of hebben mensen op
andere vlakken behoefte aan financieel
advies.

Door lokaal zichtbaar te zijn, te streven
naar een goede mond tot mond
reclame, proberen wij hier op in te
spelen. Voor belangrijke gebeurtenissen
met financiële impact in iemands leven
willen wij een lokaal en persoonlijk
aanspreekpunt zijn.

BEWONERS ZIJN ONZE
DOELGROEP

Daarnaast zien we een trend dat als
mensen eenmaal een keer nieuwbouw
gekocht hebben de kans groot is,
dat als er nieuwe wensen zijn of
een andere gezinssamenstelling, zij
weer voor nieuwbouw kiezen. Er zijn
daardoor veel verhuizingen binnen
het gebied. Van oud nieuwbouw naar
wederom nieuwbouw en van een
eerste nieuwbouw naar grotere huizen
die inmiddels bestaande bouw zijn
geworden.
De producten die SNS aanbiedt, sluiten
goed aan op de inwoners van mijn
werkgebied. Uitstekende producten voor
een breed publiek.
Een ‘hardloper’ is de Zilvervloot
rekening. Dit hangt samen met een
van de bevolkingskernmerken van
een VINEX wijk: het grote aantal
kinderen. We hebben hier relatief de
meeste kinderen op de basisschool
in Nederland! In Leidsche Rijn (incl.
Vleuten en de Meern) zijn 20% van de
inwoners onder de 18 jaar. Een zeer
hoog percentage dat zich vertaalt in een
hoog aantal Zilvervloot rekeningen.
De daarop volgende grootste groep
inwoners is tussen de 25 en 55 jaar,
in absolute getallen 37.920 (47,7%
in 2016). Dit is de doelgroep die
huizen koopt en een gezin sticht.
Vaak tweeverdieners waarvan de een
fulltime werkt en de ander parttime.
Beiden leiden een actief sociaal leven.
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ONDERNEMEN IN LEIDSCHE RIJN

Ik verwacht absoluut
dat het aantrekkelijk
blijft om te wonen en
te werken in Leidsche
Rijn
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Deze groep wordt vaak getypeerd als ‘de
moderne burgerij’. Zonder teveel in hokjes
te willen denken, concludeer ik toch dat
SNS hier goed op aansluit. SNS kent relatief
weinig maatwerk maar goede producten
voor een brede doelgroep. Bij SNS maakt
het dus niet uit hoeveel iemand op zijn
of haar rekening heeft of hoe hoog de
hypotheek is. Wij maken geen onderscheid
in relaties en zijn dus erg geschikt voor veel
mensen. Leidsche Rijn past supergoed bij
SNS.

DUURZAAMHEID EN KANSEN
BENUTTEN IN DE TOEKOMST

De komende jaren zal het gebied groeien
naar ruim 100.000 inwoners. Zoals het er
nu uitziet, kan dit getal nog hoger uitvallen
door het spel van vraag en aanbod. Er
is namelijk ontzettend veel vraag naar
woningen in deze regio. Huizenprijzen
stijgen maar door, wat goed is voor de
doorstroom. Een 2-onder-1-kapwoning die
een paar jaar geleden gebouwd is, gaat
rustig voor € 50.000 a € 60.000 meer weg
dan de prijs waar deze voor gerealiseerd is.
De A2 is inmiddels overkapt (de Leidsche
Rijn tunnel) en hiernaast wordt het nieuwe
Leidsche Rijn centrum gebouwd. De
appartementen boven het winkelcentrum
kosten tussen de € 250.000,- en €
350.000,-. Gemiddeld zijn er per
appartement 5 tot 8 geïnteresseerden. Dit
geeft de gekte goed weer.
Huizen worden duurzamer gebouwd en
de bestaande bewoners worden steeds
bewuster van de mogelijkheden en de
eventuele besparingen die verduurzaming
met zich meebrengt. Hier liggen nog
kansen voor ons als bank en adviseur. Op
dit moment doen wij hier nog weinig in,
maar er zijn lokaal gesprekken gaande om
relaties met betrekking tot duurzaamheid
al iets verder op weg te helpen. Denk
hierbij aan het aanbieden van rapporten
die op maat gemaakt zijn en meer inzicht
geven in de mogelijkheden. Zowel de
mogelijkheden van verduurzaming als de
besparing en de financiering hiervan.
Het belooft een enerverende toekomst te
worden en dankzij de ontwikkelingen, ook
op cultureel gebied, verwacht ik absoluut
dat het aantrekkelijk blijft om te wonen en
te werken in Leidsche Rijn. EJ

Colofon
Dit is een uitgave van SNS Franchise. Het magazine is
bestemd voor (toekomstige) franchisenemers van SNS.
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TEKST EN VORMGEVING Krekwerk
OPMERKING, SUGGESTIE, EXEMPLAAR ONTVANGEN
OF INTERESSE OM ALS FRANCHISENEMER BIJ ONS
AAN DE SLAG TE GAAN?
Mail naar recruitmentfranchise@sns.nl.

RECHTEN

SNS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid over
gepubliceerde uitspraken en/of meningen. Niets uit deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van SNS.

51

Word jij onze volgende
franchisenemer?
Start je eigen winkel
onder de
vertrouwde naam van
SNS!
Kijk voor meer informatie op snsfranchise.nl
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