
15HorecaVizier.nlmei 2019

VIZIER
HoREca

BEdRIjVEn In t VIZIER

Met opgestroopte mouwen en evenveel gevoel als 
gezond verstand lukte het deze horecamakelaardij 
al om marktleider in Rotterdam en omstreken te 
worden. ‘We begrijpen de horeca van binnen uit en 
voelen wat al die horecamannen en horecavrouwen 
bezield, ‘vertelt Conny Knook. 

Conny Knook en Marcel Verbaas zijn een top-duo 
sinds 2008. Horecakind Knook was al een aantal jaar 
succesvol als horecamakelaar, toen ze besloot in zee 
te gaan met Verbaas. Verbaas werkte ruim 20 jaar zelf 
in de horeca en exploiteerde diverse horecabedrijven 
maar wilde zich nu graag op een andere manier gaan 
inzetten voor het vak. Inmiddels is het team drie 
koppen sterker en vinden er binnenkort nog meer 
gesprekken plaats met mensen in andere delen van 
het land. Knook: ‘Nadat we twee jaar geleden onze 

topper Thérèse du Bois hebben binnengehaald, 
hebben we nu ook Silvie Weidijk en Edwin Lansbergen 
aan boord.

Silvie is een enthousiaste, ondernemende en 
betrokken dame die stevig in haar hakjes staat. 
Na jaren in Tenerife te hebben gewoond en gewerkt 
in de horeca is zij teruggekeerd naar Nederland om 
haar eigen horeca avontuur voort te zetten. Na de 
verkoop van haar eigen lunchroom is zij opgeleid 
door onze horecamakelaardij om klaar gestoomd te 
worden voor Horecamakelaardij Knook & Verbaas.

Edwin is een horecaman in hart en nieren en na 30 
jaar zijn eigen horecaonderneming te hebben gehad 
vond Edwin het tijd om een nieuwe stap te gaan 
nemen. Na een paar goeie gesprekken is Edwin net 

zoals Silvie opgeleid en makelaar geworden bij Knook 
& Verbaas.

Het werkterrein is veel groter geworden en we zitten 
nu in het gebied vanaf groot Amsterdam tot aan 
Rotterdam, maar ook Noord-Brabant, Drechtsteden 
en Zeeland. We gaan komende week in gesprek 
met iemand voor de grote regio Utrecht en willen 
ook daar aan de slag. We hebben de ambitie om de 
grootste horecamakelaardij van Midden en Zuidwest 
Nederland te worden. 

Emotie en drive
Jong van geest, super gepassioneerd en ‘geboren 
onder het biljart’. Dat zijn de drie eigenschappen die 
alle makelaars van Knook & Verbaas verbindt, lijkt 
wel. Daarnaast heeft iedereen ook zijn of haar eigen 
unieke kwaliteiten en talenten. Knook: We houden 
van netwerken en weten de partijen goed te vinden. 
Tegelijkertijd begrijpen we dat het in deze branche 
niet alleen gaat om verkopen, maar om emotie en om 
drive. Daarom vinden we nazorg ook zo belangrijk. 
Als een horecanemer een bedrijf met veel bloed, 
zweet en tranen heeft neergezet, dan is het echt niet 
makkelijk voor hem om het weer los te laten. Kijk, en 
dan zijn we er ook nog na de verkoop.’

Goed voor de stad
Verkoopbemiddeling, aankoopbemiddeling, 
huurbeheer, taxaties en begeleiding. Dat zijn de 
takken van sport waarmee Knook & Verbaas zich 
bezighoudt. Knook:’Zo’n rijtje met zaken die we 

allemaal doen, klinkt altijd een beetje abstract, vind ik. 
Weet je, horeca is zo booming op dit moment. Heerlijk 
die dynamiek, maar dat geeft ons als makelaar ook 
meer verantwoordelijkheid. We doen daarom de 
belofte steeds de juiste ondernemer op de juiste plek 
te krijgen. Dat is namelijk belangrijk voor een stad, 
de verhuurders, de gemeente en voor de mensen 
die er wonen, maar zeker ook voor de rechtstreeks 
betrokken ondernemers natuurlijk.’

Assertief in de markt
Wat je in je mars moet hebben om een succesvolle 
horecaondernemer te zijn? Knook:’Horecaprofs zijn 
mensen met een geweldig plan, een team mensen 
achter zich en met de financiën op orde. O ja, en je 
moet assertief zijn in de markt, de bereidheid hebben 
keihard te werken en in staat zijn een beleving te 
creëren. Met al die kwaliteiten in je zak, kom je er wel. 
Wij gaan dan graag op zoek naar een fantastische 
locatie voor je.’ www.horecamakelaardij-knook-
verbaas.nl 

Horecamakelaardij  Knook & Verbaas bereid in 
diverse takken uit, zo is Knook & Verbaas vastgoed 
beheer al actief en diverse vastgoedeigenaren laten 
hun vastgoed al door ons beheren. Knook & Verbaas 
horecaconcept is een tak waarin we meedenken met 
diverse concepten, investeren is concepten en deze 
plaatsen op de top locaties. Dit doen wij met een vast 
team van horeca gekken die zeer gepassioneerd zijn. 
Al met al is horecamakelaardij Knook & Verbaas een 
zeer actief bedrijf die geen grenzen kent.

Het merk De Beren is zeker niet statisch. Hoewel het een 
duidelijk eigen DNA heeft, blijft het zich voortdurend 
ontwikkelen en beweegt het mee met de wensen 
van de tijd. Marjolein: ‘De Beren is een sympathieke 
formule met in elk restaurant een volwaardig 
keukenteam. Medewerkers kunnen cursussen volgen 
in de Berenacademie en franchisenemers leren 
hoe ze hun team aan zich kunnen binden. Dat lukt 
prima, dus er is weinig verloop van personeel. Voor 

franchisenemers is het sowieso een groot voordeel 
het merk De Beren te mogen voeren. Waarom? Omdat 
je met een bekende naam met een positief imago 
werkt en je heel veel ondersteuning krijgt vanuit het 
hoofdkantoor op het gebied van marketing en in het 
uitwerken van plannen op lokaal niveau.’

Vijf ingrediënten 
Niet iedereen kan zomaar instappen bij De Beren. 

Alleen ondernemers die uit het juiste hout zijn 
gesneden en die begrijpen wat gastvrijheid werkelijk 
inhoudt passen in het profiel. Marjolein: ‘Alleen als je 
achter onze missie staat, dan pas je in het plaatje. Wat 
die missie is? Je moet het leuk vinden Berenvrienden 
te maken. Dat zijn gasten die blij worden van jouw 
gerechten en de service die je biedt. Het recept voor 
de enige echte ‘Berenbeleving’ wordt gemaakt met 
vijf ingrediënten die beginnen met de letter ‘g’: goede 
zorg, gemak, genot, gezelligheid en geheugenis. 
Om dit goed te doen mag je altijd coaching en 
ondersteuning verwachten van het hoofdkantoor. Zo 
haal je het beste uit jezelf en je team en krijgt de gast 
de perfecte Berenbeleving.’

Nieuwe zaak in Den Bosch 
Het pas geopende De Beren restaurant in den Bosch 
is het tweede restaurant van de ambitieuze Kim 
Bazelmans en Rafael van der Linden. ‘Het tweetal runt 
sinds 2017 al een De Beren restaurant in Arnhem. 
Dat het ze gaat lukken om ook van de zaak in het 
Paleiskwartier een groot succes te maken, daar twijfel 

ik niet aan. Het restaurant ziet er prachtig eigentijds 
en toegankelijk uit. De sfeer is warm, er is gebruik 
gemaakt van natuurlijke materialen en er zijn een 
heleboel planten aanwezig.’

De Beren maakt blij 
Net als in alle andere De Beren restaurants staat de 
lunchkaart vol rijkelijk belegde broodjes, verrassende 
clubsandwiches en goedgevulde salades. ’s Avonds 
kunnen gasten zich te goed doen aan de Beren 
‘speciality’: specialiteiten van de houtskoolgrill zoals 
de befaamde saté en spareribs. Echte Bourgondiërs 
kiezen bijvoorbeeld voor een goedgebakken 
entrecote of een tournedos van Zuid-Amerikaanse 
runderen. Marjolein: ‘Wat ik zelf zo leuk vind is dat De 
Beren zo toegankelijk zijn en dat iedereen zich er thuis 
voelt. Kinderen kunnen kiezen uit zes speciaal voor 
hen gemaakt menu’s met Beren-ijsbeker, maar je kunt 
ook prima komen borrelen of kiezen voor een sharing 
dinner. Verder hebben we een ruim vegetarisch 
aanbod. Onze saté en burgers zijn bijvoorbeeld ook 
vega verkrijgbaar. Wie wordt er niet blij van De Beren?’

Horecamakelaardij 
Knook & Verbaas 

‘Wij hebben de ambitie de grootste te worden van Zuidwest-Nederland’ 

Het merk De Beren 
is helemaal van NU

‘Het is de meest sympathieke restaurantformule van Nederland’

Knook & Verbaas heeft ballen. Het gouden team heeft de afgelopen jaren ruimschoots 
bewezen kennis van zaken, daadkracht en doorzettingsvermogen te hebben. O ja, en 
natuurlijk een warm kloppend hart voor horeca. 

Franchiseformule De Beren doet het goed. Het merk bestaat 
inmiddels meer dan 35 jaar en bezit nog altijd groeipotentie. 
‘Gasten voelen zich op hun gemak bij De Beren en ook voor 
franchisenemers zijn we aantrekkelijk. Zo werd in april in Den 
Bosch het 38e De Beren restaurant geopend, ‘vertelt Marjolein 
Mens. 


