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Bedrijf: Vermeeren Makelaardij
Eigenaar.: Ado Vermeeren
Plaats: Rijsbergcn
Begonn en: J uIi 2007
Meevaller: Het verschil tussen een
ondememe~ en medewerker is dat
je als ondememcr zelfalle beslissingen kunt nemen en a:m niemand
Vl:rantwoording hoeft a(te leggen.
Tegenvaller: Het smkje administratie ervaar ik wei eens als saai en
vcrvdend

Ado Vermeercn: "Een makelaar draagt I~en grotCrl~ verantwoordelijkheid clan menigcen cllmkt"
Foto: Kees 8ennema

e
do Vermeeren heeft t\vee jaar geleden Venneeren Makelaardij
b.v. opgezet in Rijsbergen. Dit makelaarskantoor heeft zich gespecialisee~d in exclusieflandelijk en agrarisch vastgoed. Ado Venneeren:" "Boerderijen kUDllen uitstekend fungeren voor ondememers om
er te wonen en om er hun bedrijfte runnen. Tenrninste als ze de overige bewoners van het"platteland niet schaden. "
Ado Vemlceren (44 jaar) runt zUn bedrijf van huis uit, nou ja ~iet helemaal
van huis uit, want hij hccft een ciant
en fuai ingcricht kantoor in zijn
schuur. Ado: "Ik heb er tijd in gestoken am er echt iets moois van te maken, want ik ben hier meer dan
thuis."
Ado heeft een agrarische achtergrond.
Zijn ouders hadden een tuinbouwbcdrijf en in de tuinbouwbranche is hij
altijd werkzaarn geweest. Eerstals relatiebehcerder in de sierteclt, later is hij

in de avonduren zijn makelaarsdiplo2
ma gaan halcn en kwarn bij een makclaar in Iandbouwpercclen terecht.
Hier had hij het heel crg naar zijn zin
cn hij werkte er achtjaar.
Hoewd hij de eerste paar jaar vooriichtig aan deed, kreeg hij steed~
mecr ervaring en het verkopen ging
hem steeds gemakkelijker a£ Ado:
"Op een gegeven moment heb je dan
het gevoel dat iedereen bij je om cen
Imis kan komen." Toen werd Ado benaderd door een fumchiseketen om

BREDA - Maintt:nance & project
Management Van der Maare! gedt
ons een paar tips. Dat is wel nodig
ook, zo blijkt. "Technisch inzicht,
kennis en tijd, daar ontbrcekt het de
meestc ondenlclllers aan.... zegt Lcen
van der Maare!.
De tips:
- r emJlt!l'oord rritstelleJl ttaJl oJlderholld.

Vcrmeeren Makelaardij b.v. richt
iich niet aileen op ambitieuze nieuwkomers (mensen die hun zaakjes goed
voor dkaar hebben en buitenaf willen
gaan wonen). Maar ook nag steeds
op de aanwezigc plattc1andsbewoners.
waaronder veel ;)l:,>rariers. EJaamaast is
ontcigening e';1 projectontwikkc1ing
een tak van zijn bedrij£ Hierbij begelcidt hij boeren en burgers die onteigend worden. "Op panden die ik te
.koop heb staan, komen vaak ondeme-

Niet tijdig onderhouden kan. veel
'geld kostcn. Maar er is get:n ondememer die teved \vil uitgevcn. Met een
nuehtere blik en verstand van zaken
Runnen bepaalde onderhoudsprojccten best en v(;r~twoord or een later
tijdstip uitgcvoerd worden.

hoefte van een pand en vooniet in
een goed plan van aanpak. Daamaast
helt het de ondemcmer zUn jaarlijkse
benodigde reserve gocd in bart te
brengen zodat hij elk jaar zijn afSchrijvingen optimaal kan benutten. DaarbU zijn wellicht fiscale voordelen te
behalen. Te denken valt dan aan bijvoorbedd Kosten Egalisatie Reserve
(KER) en het maximaal benutten van
het afSchrijvingspotentieel t:n investeringsaftrek.
.

- Oplimaal bCllllttCJl pall tifschrijtti/lJ!crr.
Een meerjart:n onderhoud~plan ged1:
duideIijk inzicht in de onderhoudsbe-

- Bctrek persorreel by- het onder/ro/ld.
Om 0t' korte termijn personeelskosten' te verlagen, is het mogelijk om

esparen op onderhoudskosten lijkt een logische stap in deze crisistijd. Maar op de langere termijn kan dat voor de ondernemer
~behoodijk wat problemen opleveren. Wat nu" een kleine reparatie zaI
zijn, kan over eenjaar heel wat meer kosten met zich meebrengen.
door Ron Gregoor

ccn Iiliaal op te zetten. Samen met
zijn vrouw overwoog hij de beslissing, maar er waren teveel punten
waar hij niet achter stond. Hij besloot
de stap niet te zetten, maar zijn interesse voor het ondememersehap was
gewekt.

mers a( Ze vindcn het fijn op het plattcland te woricn en dan bij hun waning een bedrijfspand te hebben.
Ook word ik vaak gebeld doorbedrijyen die ruimte zoeken waar ze trainingcn kunnen geven. Met een kl~ine
aanpassing is dit vaak mogelijk. De bescaande l:5estemmingspl:innen zorgen
hierbij echter vaak voor een beperking."
Ado vervolgt: "In de makelaarsbranche is kennis heel belangrijk. Je
moet van de hoed en de raod weten.
Daamaast ken ik vee! objecten. Als ik
een bezichtiging of opname doe, ken
ik vaak al mensen in de Stra..lt. Dat
schept vertrouwen en ik merk dat
mensen je daardoor eerder een opdracht gtmnen."
Ado's bedrijfbevinlit zich in een cchte nichemarkt. Zo heeft hij slecht~
een klein publiek en er zijn niet zo
heel vee! woningen in dit hogere segment tt: koop. Dit is de reden dat
Ado Vermeeren zoq.."Vuldig te werk
gaat. "lk zal nooit snd een uit~praak
doen over de waarde van een wolling. En als ik er een doe. is dit een
weloverniogen uitspraak ell ik heb
hiervoor het nodige ondcrzoek gedaan. Want als makelaar draag jc een
grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordeJUkheid is groter dan menigeen denkt. Naar aanleiding van
jouw t.1Xatie gaan mensen op zoek
naar een andere woning of bedrij£
Als hun huidige woning dan mincler
opbrengt dan het bedrag dat jij hen
doorgaf, kunnen ze voor grote financie.Ie problemen komen te staan."

Mecr il!fomrntie:
I III lllll. vcmleerellmakelaardy-.IJ/

personed tijdclijk in de deeltijd WW
regding tc plaat~cn. Een betere mogeIijkheid is om de loze uurgcs te gebruiken om het pcrsonee! in te zetten
voor (achterstallig) onderhoud. Klein
onderhoud blijft dan op pei!. Daarnaast biedt deze -andere manier van
wcrken en inzct van person'eel nog
meer voordelen op.
Er zal meer inzicht ontstaan in hel'
werk dat er ligt, een zorgvuldiger omgang met milterialcn en meer betrokkcnheid en trot~ VOOF het bedrijf. Het
kan een eerste aanzet zijn voor een
cultuurvcrandering binnen het bedrij£

Ik ben een kind van de koude
oqrlog. Geboren in 1950. Ik
ben grootgebracht met het rode gevaar. Eerst de Russen ondedeidingvan Nikita
Chroetsjoy, de man die zo
mooi met zijn schoen op tafel
kon slaan. Op het moment
.dat Kennedy werd Ilermoord,
zat er bij ons tliluis een Cadet
van de KMA. Hij moest zich
meleen melden op de kazerne, want misschien stonden
'die communisten' al aan de
grens. Ze kwamen nooit. Later waren de Ghinezen het rode gevaar. Ze waren vooral
met velen. 'Daar moet je
geen ruzie mee krijgen', vonden we. 'Als die op je stoep
staan!!!!' Maar Chinezen kwamen aileen om eten te brengen en vroegen: 'sambal bij?' .
Nu tijn we een halve eeuw
verder. Moskou is de duurste
stad van de we reid en de Chinese steden lijken op Manhattan, Chicago, Washington,
ifokyo en Las Vegas. Chiha is
hot, daar is het te doen,.daar
zit oak het geld. Nu reizen wij
rnassaa.1 naar China om de
Chinezen te vragen alsjeblieft
hier naartoe te komen. De
Chinezen gaan ons rijk maken, der.lken wij met onze
handelsgeest. En verdomd, ze

kamen. Eerst mandjesmaat.
maar nu het tot de Chinezen
doordringt hoe mooi Brabant
en Zeeland zijn, worden het
er steeds meer. Zou ik ook
doen, als ik in Sjanghai woonde. Weg uit die I big cities',
weg uit die hectiek, naar een
land waar het leven nog goed
en overzicht-elijk is. Wij heb"
ben nog ruimte zat. En als ze
o:ns dan mooie,.grate kantoorgebouwen of bedrijfshallen lalen bouwen, ons daarin laten
werken, zelf hier gaan wonen
en dus huizen kopen. dan zal
ik die Chinezen eeuwig dankbaar zijn. Als ze maar niet
et z'n allen komen ..
Ron Gregoor
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