
Huizen ■ „Ik had gerekend op
een zware eerste periode met veel
tegenvallers. Die zijn er wel maar
de positieve reacties overheersen”,
stelt Tim de Jong. Voor de winkel
van zijn vader, Huizer Keurslager
Peter de Jong, geeft de jonge on-
dernemer een rondleiding door
zijn mobiele winkel. Geroutineerd
schuift hij de rechter zijdeur van
zijn bus open. We zien vers bereide
maaltijden, vlees en vleeswaren
netjes opgestapeld in een koelrek.
Ernaast een rieten mand met grote
glazen potten verse soep. De deu-
ren aan de achterzijde van de bus
bieden toegang tot zijn kaaswin-
kel. De gele en witte versproducten
liggen verspreid over een viertal
planken, boven de kaas nog eieren
en koffie. Op ’aanrechthoogte’
liggen snijplanken en -messen
naast een weegschaal en inpakfolie.
Achter de schuifdeur aan de linker-
zijde het wijnassortiment: wit,
rood, champagne afkomstig uit
Frankrijk tot Chili en Moldavië.
Alles is overzichtelijk en efficiënt
ingericht in zijn winkel-op-wielen.
Op de zijkant van de bus prijkt het
bedrijfslogo van Enkelt Vers, net
als op zijn zwarte katoenen werk-
schort. „Goed hè? Een oom van mij
is stoffeerder, die heeft het erop
geborduurd”, lacht hij.

Ondernemersfamilie
De Jong komt uit een echte onder-
nemersfamilie: zijn vader is al de
derde generatie slager in de familie
en ook zijn grootouders aan moe-
derszijde hadden een eigen bedrijf.

Zelf heeft hij ondanks zijn jeugdi-
ge leeftijd al zeventien jaar ’vers-
ervaring’ op de teller staan. „Als
zevenjarig jongetje stond ik al
knoflooksaus in bakjes te schep-
pen”, vertelt hij.

Zijn ’vers-carrière’ begint in
vaders slagerij in de Oostermeent
in Huizen. Op 21-jarige leeftijd
verruilt hij de winkel voor een
baan in de commerciële binnen-
dienst bij een groothandel voor
versspecialisten, later gevolgd door
een baan in de buitendienst. „Ik
vond de vrijheid fantastisch en het
commerciële gedeelte ging prima,
maar ik miste de contacten met
klanten.” Die had hij als vertegen-
woordiger met zijn slagers, maar
wat ontbrak waren de kleine, men-
selijke contacten. Met het bejaarde
echtpaar dat net om de hoek woont
en elke dag boodschappen doet of
die vrouw met twee jonge kinderen
die een keer in de week langskomt.

’Ga een keer met mij mee’, advi-
seerde zijn goede maat Timo. Die
had al zo’n mobiele winkel, samen
met zijn vader Gijs waarmee hij
door de regio rijdt. „Na die dag
was ik gelijk verkocht. Het had
alles wat ik zocht. Wel die vrijheid,
niet opgesloten tussen vier muren,
bij mensen langs en producten
waar ik veel over weet.” Dat was in
oktober vorig jaar. Nog een paar
weken heeft hij op het idee lopen
broeden en toen heeft hij zijn
bedrijfsplan gemaakt.

De meeste tijd nam het wachten
op de bestelbus. Ondertussen
maakte hij afspraken met lokale
kaasboeren, wijnimporteurs en
zijn vader. „Die verkoopt alleen

scharrelvlees waarvan je kunt her-
leiden waar het vandaan komt.”
Geldt ook voor de overige produc-
ten want ’het verhaal moet goed
zijn’, vindt de jonge ondernemer.
De naam? „Dat ’Enkelt’ wordt best
veel door Huizers gebruikt. Met
’vers’ erachter klinkt het goed..”
Via mail, Facebook en app deelde
hij het verhaal van Enkelt Vers met
familie en vrienden. Met zijn
vriend Timo maakte hij afspraken
over de regio. „Hij Naarden, Bus-
sum en Nederhorst Den Berg. Ik
Blaricum, Laren en Eemnes. Alme-
re en Huizen doen we allebei.” 

Korte pitch
Met een paar opdrachten op zak
startte hij 1 maart. „Als ik dan
ergens was voor een bestelling
belde ik daarna bij de buren aan,
gaf ik een korte pitch en deelde een
folder uit.” Gewoon zo aanbellend
is hij door alle straten van de Blari-
cummermeent en Laren getrokken.
„De week daarna belde ik weer aan
wat ze ervan vonden.” Vier weken
later, de week voor Pasen, werkte
hij van ’s ochtends zes tot ’s avonds
half tien om alle bestellingen af te
krijgen en rond te brengen. „Kerst
en Pasen zijn altijd topdagen voor
traiteurs, maar ik ben best ge-
schrokken hoe snel het is gegaan.”

„Mensen vinden het leuk als ik
langskom. Klinkt dat arrogant? Ik
vind het oprecht leuk om naar de
verhalen van mensen te luisteren
en ik heb goede producten.” Voor-
lopig voelt hij zich als een vis in
het water met zijn mobiele winkel
voor vaste klanten. Het moet nog
verder groeien en de routing loopt

nog niet lekker. „Soms ben ik de
hele ochtend in de slagerij met
bestellingen bezig en kan ik pas
rond één uur gaan rijden, dan ben
je net voor de avondklok thuis.”
Dat moet beter, ook omdat hij zijn
vriendin beloofd heeft dat hij niet
dag-en-nacht gaat werken. „Maar
zelfs als ik voor het avondeten
thuis ben, val ik ’s avonds op de
bank in slaap, zo moe ben ik.” Het
is allemaal nog even wennen voor
de jonge ondernemer.

ON DERN EMEN Vliegende start voor winkel-op-wielen Enkelt Vers 

’Vrijheid en lekker
bij mensen langs
met verse spullen’

Eigenaar Tim de Jong (29) van het kersverse bedrijf Enkelt Vers is
er aangenaam door verrast. Hij maakte een vliegende start met
zijn rijdende delicatessenwinkel. Op 1 maart reed hij voor het eerst
met zijn witte bestelbus vol met ambachtelijke (vers)producten
door het Gooi. „Het liep storm met de Paasdagen.”

Yvonne Hulsbos
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Tim de Jong bij zijn ’winkel op wielen’ Enkelt Vers. FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN

❜❜Ik ben best
geschrokken

hoe snel het is
gegaan

Het idee voor DeBuurtTas onstond
eigenlijk achter de kassa van Coop,
vertelt Jasper. „Ik werk daar en ik
zag dat best veel mensen bood-
schappen doen voor een ander. Je
hoort wel dat zeker ouderen niet
graag naar de supermarkt gaan in
deze tijd met corona.” Hij deelt zijn
idee met IBC-genoten Maarten, Iris
en Anouar. Met z’n vieren slaan ze
aan het brainstormen. Hoe kun je
nou zo’n gedachte omzetten in iets
concreets als een bedrijf? 

Het beantwoorden van die vraag
is precies waar het bij IBC om
draait. De leerlingen doorlopen in
een paar maanden alle stappen die

nodig zijn om een bedrijf te star-
ten. Zo schrijven ze een onderne-
mersplan; zoeken ze naar aandeel-
houders; ze openen via de Kamer
van Koophandel een rekening;
bouwen een website en webshop;
gaan aan de slag met social media
- „we posten vooral op Facebook
want daar zitten oudere mensen
op”; ze bestellen hun product, in
dit geval een zwarte boodschap-
pentas waar ze zelf het logo voor
ontwerpen, voluit: DeBuurtTas
Voor elkaar. 
Aandeelhouders
Aan het einde van het schooljaar
zullen ze een aandeelhoudersver-
gadering uitschrijven waarin
wordt geliquideerd. Waar andere
scholieren alles over economie en
marketing uit boeken halen, leren
zij een deel in de praktijk. Vier da-
gen in de week volgen ze het ge-
bruikelijke havo-programma en op
vrijdag werken ze aan hun bedrijf,
zijn ze aan het ondernemen.

Terug naar het bedrijf van Jasper,
Maarten, Iris en Anouar. Ze hebben
inmiddels vijftig tassen ingekocht.

Twintig daarvan zijn verkocht,
voornamelijk aan familieleden.
Door de publiciteit te zoeken en en
ook op social media actiever te
worden hopen ze dat ze met de tas
een volgende stap kunnen zetten. 

„Het gaat er vooral om dat we de
gedachte achter de tas willen uit-
dragen. Het is leuk om een bood-
schap te doen voor een ander. Je
kunt iemand echt helpen. Ik en
mijn ouders hebben corona gehad.
Nou, toen heb ik echt gemerkt hoe
het is om afhankelijk te zijn van
anderen, en dat het heel prettig is
als iemand dan boodschappen
voor je doet”, zegt Maarten.

„En met onze tas laat je zien dat
je iemand helpt, wat een goed ge-
voel geeft. Het is ook een mooie
tas. We zijn qua geld verdienen
niet het meest succesvolle bedrijf-
je van de klas. Bij ons is niet de
winst maar juist de gedacht achter
het bedrijf het belangrijkst.”

DeBuurtTas kost 7,99 euro en is te
bestellen via www.debuurttas.nl

Marjolein Vos

Huizen ■ Wie op SG Huizermaat
kiest voor het profiel economie en
maatschappij en daarbinnen be-
sluit de richting International Busi-
ness College (IBC) te volgen, wordt
geacht in 4 havo een eigen bedrijf-
je te starten. In dit kader hebben
Jasper Snäll, Maarten Klett, Iris De
Leeuw en Anouar Kariouhi De-
BuurtTas bedacht, een stoere
zwarte tas bedoeld om bood-
schappen mee te doen voor een
ander. 

Met stoere DeBuurtTas een boodschap doen voor een ander

De leerlingen hopen dat iedereen deze tas aanschaft en er boodschappen
mee gaat doen voor een ander. EIGEN FOTO
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