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Ondernemersbloed Peter Hilkman onstelpbaar

‘Praten mét, goed kijken en
luisteren naar mensen is mijn
levens- en ondernemersmotto’
Ondernemersbloed heeft van jongs af aan altijd al
door zijn aderen gestroomd en die stroom is in feite
nog even krachtig. “Aan de gang zijn én blijven is
toch het leukste wat er is. Ik heb wel nu privé meer
tijd, waardoor het mogelijk is geworden om te reizen
en die dingen te ondernemen die ik altijd al
heb willen doen.”

Secretariaat:
Postbus 796, 1440 AT Purmerend
E-mail: bestuur@bvl-landsmeer.nl
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Geregelder leven
De Landsmeerder Peter Hilkman (63), oprichter van
Hilkman Winkel- en Projectinrichting BV, viert dit jaar
zijn 45-jarig jubileum als zelfstandig ondernemer en
organiseert daarom de BVL-businessborrel aan het
eind van deze maand. Twee jaar geleden droeg hij
zijn succesvolle onderneming aan de Papaverweg
in Amsterdam-Noord over aan zijn opvolger. “Het
moeilijkste van stoppen is denk ik, het je niet meer
bemoeien met de gang van zaken waar je jaar in jaar
uit mee bent vergroeid”. Ik was altijd tot in detail
bij alles betrokken, zo ben ik altijd geweest. Maar
inmiddels begint het wel wat te wennen. Ik heb een
geregelder leven nu en met kleinkinderen komt extra
tijd goed uit.”

Altijd op de werkvloer
De knaap die op 8-jarige leeftijd al een melkboer
in Amsterdam-Oud West hielp en zeven jaar later
al zelfstandig een eigen melkwijk runde, is nu nog
voornamelijk actief (“al heb ik twee weken geleden
nog de verbouwing van twee grote winkels afgerond”)
met het regelen van zaken rond het bedrijfsmatige
vastgoed dat hij in de loop der tijd heeft opgebouwd
en de huurders die zijn panden gebruiken. Deze
activiteiten zijn ondergebracht bij MARESHIL BV. “Ik
vind het fijn om wat om handen te hebben”, zegt de
ondernemer die zelf gek is van houtbewerking, die
bewust nooit ‘te groot wilde groeien’ en ook altijd op
de werkvloer was te vinden.

Racebaan en lekke banden
Het verhaal van Peter Hilkman is een bijzonder
verhaal. Ondernemen zat er bij hem al heel vroeg in.
“Ik was vroeger als kind de enige in de straat die een
racebaan op z’n kamer had. Mijn vriendjes mochten
ermee spelen tegen een kleine vergoeding, zoals ik
ook hun lekke banden plakte in de fietsenwinkel van
mijn vader tegen betaling van een paar kwartjes”,
lacht hij.

Nederland en België. Maar ook detaillisten in andere
verre landen, zoals Rusland (Moskou), Afrika (Togo),
Aruba en toenmalig Oost-Duitsland werden
incidenteel geholpen.
Mond-tot-mondreclame
Het verzorgen van complete winkel- en project
inrichtingen/-verbouwingen vormde de hoofdmoot
van de activiteiten waarbij het bedrijf van begin

“Mond-tot-mond
reclame heeft
mijn bedrijf
groot gemaakt”

Boodschappenkarretjes
en supermarkten
Op zijn achttiende liet Peter zich inschrijven bij de
Kamer van Koophandel met een eigen glazenwasserij en een schoonmaakbedrijf voor gevelreiniging.
Hij kwam op het idee om met aanpassingen aan zijn
materieel op locatie bij supermarkten boodschappenkarretjes onder hoge druk te reinigen, te onderhouden en ook karretjes te leveren en betrad daarmee
de wereld van supermarkten. Hij begon direct daarna
met het leveren en plaatsen van winkelstellingen
voor grote en kleine supermarktketens.

tot eind en tot in het kleinste detail topkwaliteit en
service wist te leveren. Peter: “Mond-tot-mondreclame heeft mijn bedrijf groot gemaakt. Dat zegt denk ik
wel iets over de kwaliteit die wij met onze medewerkers als team hebben geleverd.”

Peter ontwikkelde de Draagtassen-Automaat die hij
behalve in Nederland ook in Duitsland, België en
Engeland kon afzetten. Zijn bedrijf groeide uiteindelijk uit tot een volwaardige partner van winkeliers en
detailhandelorganisaties in allerlei branches in

In eigen beheer
Peter: ”Ja, dat allemaal in eigen beheer uitvoeren is
voor andere ondernemers misschien geen gesneden
koek, maar het maakt wel onderdeel uit van mijn
ondernemerskarakter. Ik denk in alle bescheidenheid,

maar toch, dat ik alles beter weet en het idee heb dat
anderen het altijd anders doen dan ik zelf zou willen.
Tegelijkertijd ben ik altijd bereid geweest risico’s te
nemen door flexibel te opereren en de bakens zo
breed mogelijk uit te zetten. Daarom hebben wij ook
de financiële crisis kunnen doorstaan. Dat was niet
altijd even gemakkelijk – we moesten bij voorbeeld
van te voren gaan offreren, wat tot dan toe ongebruikelijk was - en heeft de overdracht van het bedrijf eind
2016 vertraagd.”
Praten, kijken en luisteren
Gezeten in de sfeervolle werkkamer in zijn woonhuis
– eveneens in eigen beheer gebouwd in een stijl
van 150 jaar geleden en waarin hout in de meest
indrukwekkende vormen volkomen tot zijn recht
komt - praten we nog wat na over ondernemerschap,
de rol van de banken en andere interessante levensperikelen. “Praten mét, goed kijken en luisteren naar
mensen is mijn levens- en ondernemersmotto. Dan
kom je tot momenten dat je denkt: hé, dat kan ik ook!
Je moet bereid zijn van alles te proberen. Natuurlijk
krijg je, ik ook, met missers te maken, maar daar
leer je tegelijkertijd zo ontzettend veel van”, besluit
ondernemer Peter Hilkman. Binnenkort verhuizen hij
en zijn vrouw naar een ruim appartement. Dit wordt
de nieuwe uitvalbasis voor nieuwe uitdagingen
en verre reizen.

Opmaak: Nile Graficare, Amsterdam

