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Ramon Budike van Stoerevloeren: 

“Dit moment voelt       
      fantastisch!”

“Ik heb mij ooit voorgenomen om elke 
vijf jaar iets anders te gaan doen in mijn 
werkzame leven. Daarnaast heb ik altijd 

al een drang in me gehad om voor 
mijzelf te beginnen. Tot zover is dat 

allemaal aardig uitgekomen. Maar nu 
sta ik op het punt om door te pakken, 

zeg maar écht te gaan ondernemen. De 
vooruitzichten zijn gunstig en mijn 
ambitie staat vast: ik wil met mijn 

bedrijf fors groeien en binnen vijf jaar 
de grootste worden binnen de regio 

Amsterdam”.
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Nieuw onderkomen, nieuwe kansen
Hoewel over het algemeen de eerste tekenen van 
herstel na de economische crisis nog spaarzaam 
zijn, straalt Ramon Budike (42) een en al vertrouwen 
uit. De afgelopen twee jaar vertoonde zijn bedrijf 
‘Stoerevloeren’ al een opmerkelijke groei, maar nu 
de bouw weer aantrekt en ook de consument meer 
geld te besteden heeft, ziet Ramon nieuwe kansen. 
Zijn nieuwe onderkomen in de voormalige keramiek-
ovenfabriek aan het Noordeinde staat symbool voor 
zijn ‘herstart’. “Een schitterend pand op een even zo 
mooie locatie langs het Ilperveld, goed bereikbaar 
en met een uitstraling die mij en ook mijn klanten 
ongetwijfeld zal inspireren.” 

Internet en mond tot mond reclame
Stoerevloeren heeft de afgelopen tien jaar, hoewel 

‘low profi le’, een gestage ontwikkeling doorge-
maakt. Het begon met een sample van kastanjepar-
ket dat Ramon in zijn botenhuis had liggen, naast 
wat andere ecologische bouwmaterialen waar hij 
“ooit iets mee wilde beginnen”. Een collega bij een 
werving & selectiebureau waar Ramon toen werkte, 
wilde dat als vloer in zijn nieuwe huis. Ramon 
ging op zoek naar een leverancier, deed zijn eerste 
ervaring op met bestellen en leveren en maakte zijn 
eerste klant dolblij. Een vriend leverde hij vervol-
gens een oude balletvloer die hij op gewiekste wijze 
ergens had bemachtigd: “Zelf eruit gesloopt en op 
één zaterdag gelegd”. Een andere vriend fi kste een 
mooie website. “En toen begon het pas echt. Ik had 
het geluk dat IJburg net gerealiseerd was. Internet 
en mond tot mondreclame deed vervolgens de rest.”



Alle seinen op groen
Al na een paar maanden besloot Ramon zijn vaste 
baan op te zeggen. Er volgden jaren van hard werken. 
Maar het succes is er ook naar: “Inmiddels heb ik een 
ploeg gemotiveerde en professionele leggers om me 
heen verzameld.  Ik heb enorm veel kennis over hout 
opgebouwd, ken de houthandel, weet waar ik welk 
hout vandaan moet halen. Ik kan bogen op een grote 
schare aan tevreden klanten en beschik intussen over 
een uitgebreid en stabiel netwerk. Alle seinen staan 
dus op groen om nu echt door te pakken.”

Bloedlijn en toevalligheden
Ramon vertelt altijd al gefascineerd te zijn door hout. 
“Het zit in de bloedlijn. Mijn overgrootvader heeft het 
houten Kabouterhuis nog gebouwd aan de Ceintuur-
baan. Dat ik iets met ecologische bouwmaterialen 
wilde gaan doen heeft daar alles me te maken, maar 
terug kijkend is het toch een reeks aan toevalligheden 
geweest die mij hebben gebracht tot waar ik nu ben.”

“In één keer perfect”
Tot op heden heeft Ramon altijd op afspraak 
gewerkt. “Dat wil zeggen: zeven dagen per week, 
ook ‘s avonds.  Ik ben mijn klanten graag volledig ten 
dienste. Dat wil zeggen dat ik alle tijd neem om alles 
over de verschillende houtsoorten die ik verkoop te 
vertellen: waar het vandaan komt, welke eigenschap-
pen eraan vast zitten, de toepasbaarheid, het onder-
houd en ga zo maar door. Mensen waarderen dat. 
Maar ik merk ook dat zij zeer erkentelijk zijn voor het 
feit dat ik van begin tot eind bij het proces betrokken 
ben en dus altijd aanspreekbaar. Wij hanteren hier 
ook de slogan ‘In één keer perfect’ Het leggen van 
een vloer is meestal het sluitstuk van een langdurig 
traject van bouwen en verbouwen waarbij de klant 
al genoeg aan zijn hoofd heeft gehad. Het succes 
zit ‘m ook in het detail. Daarom is het van belang 
dat we het in één keer goed doen. Dat lukt steeds 
weer en dat merk je vooral aan de mond tot mond 
reclame en dus het grote aantal nieuwe klanten dat 
zich spontaan aanmeldt.”

Workshops en ‘late breakfast’
Het belangrijkste werkgebied van Stoerevloe-
ren omvat Amsterdam en omstreken, hoewel ook 
daarbuiten, tot Maastricht aan toe vloeren worden 
gelegd. Ramon: ”Het nieuwe pand aan het Noordein-
de geeft ons een enorme boost, heel anders dan die 
paar vierkante meter die ik thuis aan de Dorpsstraat 
tot mijn beschikking had. Hier heb ik de beschikking 
over een royale showroom, een werk-, annex opslag-
ruimte en een sfeervolle bovenetage waarmee ik 
allerlei nieuwe plannen heb.“
Deze benut Ramon voor workshops waarin hij kopers-
verenigingen en aanstaande huiseigenaren adviseert 
tijdens een ‘late breakfast’ in het weekend. “Daar 
is zeker behoefte aan en de eerste groepen staan 
al in de agenda. Maar ik denk ook aan workshops 
over binnenhuisinrichting. Het past ook wel bij het 
wat bovengemiddelde segment waarin wij opereren. 
De naam Stoerevloeren dekt wat dat betreft ook de 
lading: de vloeren, de robuuste houtsoorten waar 
ik mee werk, hebben elk hun karakteristieke eigen-
schappen en uitstraling en daar komen echte liefheb-
bers op af. Dat maakt dit werk juist ook zo aantrek-
kelijk”.

Bouwcomponist en synergievoordelen
Ramon werkt al geruime tijd samen met Bouwcom-
ponist, een bedrijf gespecialiseerd in gietvloeren. 
“Gietvloeren raken ook steeds meer in zwang, en 
vooral de combinatie met houten vloeren wordt 
steeds populairder. Deze nieuwe locatie biedt 
allemaal mogelijkheden om deze samenwerking nog 
verder uit te bouwen. Het biedt zoveel extra syner-
gievoordelen. Denk alleen maar aan gezamenlijke 
verkoopgesprekken, opname, oplevering, planning 
en we kunnen ook nog eens heel goed met elkaar 
overweg, hanteren dezelfde filosofie waarmee we 
onze klanten benaderen.”

’Doorleefde vloeren’
Binnenkort voegt Ramon er een nieuw uniek segment 
aan toe, meer gericht op ‘doorleefde vloeren’. “Dat is 
echt iets voor de echte liefhebbers . Het is eikenhout 
uit Frankrijk wat in België volgens speciale, geheime 
receptuur wordt bewerkt. Dat wil zeggen zonder 
gebruik te maken van bijvoorbeeld oliën en kleurstof-
fen, maar met een resultaat waar je als liefhebber 
helemaal blij van wordt.”

BVL en ondernemerskwaliteiten
Sinds kort is Ramon lid van de Bedrijfsbelangenver-
eniging Landsmeer. Hij vertelt al langer gepolst te 
zijn om lid te worden: “Ik vond mijzelf echter nog te 
weinig ondernemer, zeker vergeleken met de grotere 
jongens die erbij zitten. Maar nu ik mij op een bredere 
horizon ga richten, is het ook van belang dat ik mij 
nog meer ondernemerskwaliteiten ga aanmeten. Ik 
denk dat de BVL-leden mij daar zeker mee op weg 
kunnen helpen”.
En, enthousiast: ”Dit moment voelt fantastisch! Het 
is dezelfde gezonde spanning als toen ik 11 jaar 
geleden voor mezelf begon. Deze hernieuwde uitda-
ging ga ik echt vol overgave aan!”

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

VAN DE BESTUURSTAFEL

26 juni is al weer de laatste netwerkbusinessborrel  voor 

het zomerreces. Ons nieuw lid Stoerevloeren, Ramon 

Budike nodigt u graag uit voor deze zomerborrel.

Woensdag 17 juni zit het bestuur weer rond de tafel 

om bestuurlijke zaken te bespreken, en  evenementen 

2de halfjaar voor te bereiden. Eind september staat de 

op Locatiemiddag gepland: leden kunnen dan collega-

bedrijven bezoeken.

Tevens willen wij ook onze nieuwe leden van het 1ste 

halfjaar welkom heten:

Willem Breedijk van Bouwgroep Buitenhuis, Landsmeer

Gezinshuis de Scheepsbel uit den Ilp. de heer Groen

Arbex Payroll Services BV, Amsterdam Paul Gaaff

Mr.Direct Print, Landsmeer, Erik Eering

Tacta ICT diensten, Landsmeer, Ruud Veldhuis.

Komt allen naar de netwerkborrel en maak kennis met 

elkaar.

Vanaf deze plek wenst het bestuur iedereen alvast een 

fijne vakantie toe, en in september starten we weer.


