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“Dit is een typisch geval van ‘Samen sterk’”, vindt Monique Wondergem-Stork 

van Stork Interieurspecialist. “Door deze samenwerking kunnen we onze 

klanten beter van dienst zĳ n en versterk ik mĳ n service.” Dat geldt ook voor 

verhuisbedrĳ f Henneken, beaamt Lauwrens de Jong: “Onze klanten willen 

ontzorgd worden. Door samen te werken lukt dat beter.”

“We hebben elkaar ooit getro� en bij een netwerkbijeenkomst en kwa-
men erachter dat wij hetzelfde type klant bedienen. Het zijn klanten die 
goed geholpen willen worden en ervan verzekerd willen zijn dat het alle-
maal voor elkaar komt. Ze zijn niet per se op zoek naar de goedkoopste 
of de duurste oplossing, maar naar betrouwbaar advies en naar zo min 
mogelijk rompslomp”, vertelt Monique, de eigenaar van de interieurspe-
ciaalzaak. “Het gaat om aandacht voor de wensen van de klant, de be-
reidheid om met de klant mee te denken en om maatwerk te leveren. 
Zorgvuldigheid betaalt zich terug. Maar natuurlijk moet er een redelijke 
balans zijn tussen kwaliteit en prijs.”

A A N B E V E L E N
Al jaren geleden begonnen Lauwrens de Jong, directeur-eigenaar van 
Mondial Verhuisbedrijf Henneken, en zij elkaars bedrijf aan te bevelen bij 
hun klanten. “Dat doe je als ondernemer echt alleen als je er zeker van 
bent dat de hoge verwachtingen die je bij je klanten wekt ook waarge-
maakt worden. Als de door jou aanbevolen partij een wanprestatie levert, 
zou het vertrouwen in je eigen bedrijf immers direct ook geschaad zijn. 
Al vinden we het zelf niet zo bijzonder wat we doen, eerder vanzelfspre-
kend”, relativeert hij. “Wij behandelen onze klanten op de manier waarop 
wij zelf behandeld zouden willen worden. Je wilt weten waar je aan toe 
bent en niet voor onverwachte verrassingen of kosten komen te staan.”

M E E R  V O R M  G E G E V E N
Inmiddels hebben Henneken en Stork de samenwerking wat meer vorm 
gegeven. “Stel je voor dat ik met een klant zit te praten die toe is aan 
een nieuwe vloerbedekking. Maar hij ziet vreselijk op tegen ‘al dat ge-
doe’ eromheen, want voor een nieuwe vloer moet de kamer ontruimd 
worden. Dan zal ik nu Henneken aanbevelen en kan ik bij wijze van 
spreken direct verhuisdozen gratis in bruikleen meegeven. Voor zo’n 
klus denken mensen vaak niet aan een verhuisbedrijf, dus het is een 
eye-opener. In een � yer geven we verschillende prijsvoorbeelden, zodat 
klanten een inschatting kunnen maken van de kosten. Het is ‘ontzor-
gen’, een oplossing aanreiken. Daar zijn mijn klanten vaak heel blij mee.”
“Het hoeft overigens niet direct om de ontruiming van een hele verdie-
ping te gaan”, licht De Jong toe. “We kunnen ingeschakeld worden voor 
de tijdelijke (en verzekerde!) opslag van een inboedel in een tempera-
tuurgecontroleerde en beveiligde opslagloods, maar we willen ook hel-
pen bij bijvoorbeeld de verplaatsing van een paar grote en zware meu-
belen. Onze dienstverlening is maatwerk. Desgewenst koppelen we alle 
elektronische apparaten af en na de klus weer aan, of voeren we kleine 

meubelreparaties uit. Met name senioren vinden het een verademing als 
ze daar geen omkijken naar hebben. En deze ‘ontzorging’ kan de drempel 
wegnemen om een nieuwe vloerbedekking of andere interieurinrichting 
aan te scha� en.”

T W E E  K A N T E N  O P
“Omdat interieurinrichting eerder in de keten van dienstverlening zit 
dan verhuizen, komt het wat vaker voor dat ik mijn klanten naar Hen-
neken verwijs dan andersom. Toch komt ook dat regelmatig voor, want 
mensen die verhuizen hebben vaak wel hun vloerbedekking geregeld, 
maar soms hun raambekleding of zonwering nog niet. In die gevallen zal 
Lauwrens zeker naar Stork verwijzen. Het leuke is dat zowel Henneken als 
Stork oorspronkelijk Zoetermeerse bedrijven zijn met een goede naam. 
Mond-tot-mondreclame werkt nu eenmaal heel goed, mensen gaan 
graag af op de aanbevelingen van bekenden. En die aanbevelingen wor-
den nog gemakkelijker aangenomen als het om een ‘begrip’ gaat”, aldus 
Monique.
Beide partijen zijn ervan overtuigd dat hun speci� eke dienstverlening 
door de samenwerking versterkt wordt. Behalve de mondelinge aanbe-
velingen hebben de bedrijven nu ook gezorgd voor een wederzijdse link 
naar elkaars website, een � yer en een tafelbanner. Lauwrens besluit: “Ook 
in het blog op onze website besteed ik aandacht aan de samenwerking 
met Stork en we delen berichten via Facebook. Het is een kwestie van 
elkaar helpen en jezelf versterken. Voor beide partijen én voor onze klan-
ten. Mooi toch?”
 


