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‘ALS EEN GEK INKOPEN’ 
“Al snel kregen we te maken met 
vertragingen in de levering”, weet Boits 
nog goed. “Natuurlijk hebben wij een 
uitgebalanceerde ijzeren voorraad, maar 
met een supply chain van zo’n drie 
maanden werd het na een week of drie, 
vier wel kritiek. Het lastige is natuurlijk, 
dat er voor de echte authentieke 
Aziatische producten geen alternatieven 
zijn die lokaal binnen de EU te sourcen 
zijn.” Het probleem werd versterkt door 
het hamsteren van basisproducten door 
toko’s en andere winkels, memoreert 
de CEO. “De mensen installeerden 
zich noodgedwongen thuis en gingen 
veel meer Aziatisch koken. Daarvoor 
moet je de tijd hebben en die hadden 
de mensen ook, dus wij schoven op het 
boodschappenlijstje op.”  

‘SNEL EN VOLLEDIG GEÏNFORMEERD’ 
Zo snel als het kon informeerden Boits 
en Janssen alle medewerkers over de 
situatie. “Er leefden onder hen uiteraard 
allerlei vragen en die moesten worden 
beantwoord”, zegt Janssen. “Dus hebben 
we iedereen, van de administratie tot 
de chauffeurs en verkopers, optimaal 
bijgepraat. Ook onze Aziatische 
buitendienstmedewerkers kregen in de 
beginfase van de crisis te maken met een 
zekere argwaan bij niet-Aziatische klanten. 

Uiteraard hebben we ze met persoonlijke 
begeleiding geholpen hoe hiermee om 
te gaan.” En natuurlijk werden de klanten 
allerminst vergeten. “Die stelden direct 
vragen en waren ongerust of ze hun 
bestellingen wel zouden krijgen. Via onze 
verkopers in de buitendienst hebben we ze 
zo snel en volledig mogelijk geïnformeerd”, 
aldus Boits.

‘STRESS EN ONZEKERHEID’ 
“De omzet heeft een korte periode 
een tikkie opgelopen, maar uiteindelijk 
zijn er geen grote rampen gebeurd en 
hebben we vrij lang het hele assortiment 
kunnen blijven leveren”, kijkt Janssen 
terug. “Natuurlijk hebben we ons in het 
begin best zorgen gemaakt, omdat 
we niet wisten hoe lang de leveringen 
vanuit China en andere Aziatische landen 
vertraagd zouden worden. De stress en 
onzekerheid waren vervelend. In eerste 
instantie denk je in een rollercoaster te 
zijn beland en vraag je je af: ‘overleven we 
dit wel?’ Maar gelukkig kwam de zaak in 
China weer vrij snel op gang, al werden 
we toen geconfronteerd met vertraging 
die werd veroorzaakt door verstopping. 
Er was opeens weer veel te verschepen, 
maar de boten konden niet alles in één 
keer vervoeren.” Omdat de corona een 
wereldwijd probleem bleek, verdween de 
argwaan tegen producten uit China ook al 

vlug. Boits: “Als het virus alleen in China 
was gebleven, hadden we er als bedrijf 
veel meer last van gehad.”

IT-AFDELING 
Nu Janssen en Boits (voorlopig) weer 
opgelucht kunnen ademhalen, hebben 
ze enkele conclusies getrokken. 
“Er bleek grote flexibiliteit in de organisatie 
te zitten”, stelt Boits vast. “Ze ademde 
mooi mee en er zat veel rek in. Er gingen 
in de crisis 120 man thuis werken en de 
IT-afdeling had bliksemsnel voor elkaar 
dat die mensen ook zodanig waren 
geoutilleerd dat ze hun werk goed konden 
doen. Dat is vlekkeloos verlopen en 
ik denk dat op afstand overleggen en 
vergaderen voor een deel wel zal blijven. 
We gaan in de toekomst ook zeker 
minder vaak naar Azië en zullen meer via 
videoconferences gaan doen.” Janssen: 
“Mijn conclusie? We hebben gelukkig een 
sterke financiële positie, zodat we tegen 
een stootje konden. We hebben aan den 
lijve ervaren hoe belangrijk het is om als 
bedrijf financieel gezond te zijn.”

‘E-COMMERCE IS NUTTIGE 
AANVULLING GEBLEKEN’ 
En als een crisis, zoals corona, zich weer 
voordoet? “Nou, het grote leerpunt van 
dit jaar is voor mij, dat we de supply 
chain nog beter onder controle moeten 
hebben”, stelt Boits. “Het verdelen van de 
voorraad kan beter, evenwichtiger. En ik 
heb gemerkt hoe belangrijk e-commerce 
ook bij ons is geworden. We zijn daar vijf 
jaar geleden mee begonnen, maar de 
verkoop via dat kanaal is de afgelopen zes 
maanden explosief gegroeid. We hadden 
meer dan 100.000 bezoekers en daarmee 
is aangetoond dat e-commerce een uiterst 
nuttige aanvulling is op de traditionele 
verkoopkanalen, zeker in tijden van crisis.”

“Weet je wat het is? Mensen blijven sowieso recreëren, ook in tijden van crisis. 
Maar dan wel op een andere manier”, zegt Tim Stassar. “Het was aan ons om 
daarop in te spelen en dat hebben we dus gedaan.” Hans Stassar Camping en 
Recreatie in Brunssum heeft ondanks de corona-ellende opnieuw een prima 
seizoen achter de rug.

  HARRY VAN DAM      MIREILLE MOLENAAR

Al vele jaren is Hans Stassar Camping en Recreatie (gestart in 1982) de grootste specialist 
op zijn vakgebied in de provincie Limburg. Tot 1996 was het bedrijf in Hoensbroek gevestigd, 
maar sindsdien beschikt het op een bedrijventerrein in Brunssum over niet minder dan 
22.000 m2 winkelruimte. Verdeeld over twee verdiepingen staan er kampeertenten 
opgesteld (van familie- en partytenten tot opblaasmodellen), een uitgebreid assortiment 
kampeerstoelen en -tafels, parasols en windschermen, rijen met onderdelen voor campers 
en caravans, tentstokken in alle soorten en maten, voortenten en luifels, luchtbedden, 
campingtoiletten, fietsdragers, outdoorartikelen en -kleding, koelboxen, campinggidsen en 
wandelschoenen. Maar ook zwembaden, jacuzzi’s en sauna’s komen we tijdens een korte 
wandeling door het bedrijf tegen.

Hans Stassar Camping en Recreatie reageerde alert op de coronacrisis  

“WE ZAGEN OOK 
 DIRECT DE KANSEN”“Bij RSM 

 voelen we ons 
 weer echt 
 klant”
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“Van paniek was 
 bij ons absoluut 
 geen sprake”

‘BEDRIJF IS ECHT ZIJN KINDJE’ 
“We hebben echt alles”, zegt Tim Stassar (41), “en kunnen de klanten deskundig advies op 
maat geven. Daarin zit de kracht van onze winkel.” Tim houdt zich voornamelijk bezig met de 
in- en verkoop van de campingafdeling. Zijn broers Swen (39 jaar en verantwoordelijk voor 
de zwembaden en de wellnessafdeling en daarnaast actief met een nevenactiviteit van het 
bedrijf, de verkoop van onderhoudsproducten voor de camping) en de 37-jarige Lars (die de 
financiële administratie doet en de website onder zich heeft) zijn eveneens werkzaam in het 
familiebedrijf. Hun vader Hans, oprichter van de zaak, is toevallig op de dag van ons bezoek 
aan het Zuid-Limburgse Brunssum niet aanwezig, maar dat is uitzonderlijk. “Het bedrijf is 
echt zijn kindje”, zegt Swen. “Onze vader is nu 68, maar hij is nog vrijwel elke dag druk met de 
zaak bezig.”

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT 
Een breed assortiment, vakkennis in huis, optimale bereikbaarheid; ook afgelopen voorjaar 
leek er voor Stassar geen vuiltje aan de lucht en ging het bedrijf opnieuw vol vertrouwen 
het hoogseizoen tegemoet. Totdat zich bijna uit het niets de coronacrisis openbaarde. “Dat 
was wel even schrikken”, herinnert Swen zich nog goed. “Onze eerste reactie was: dit gaat 
gevolgen hebben voor de hele economie. De horeca ging dicht, landen als Spanje en Italië 
vielen weg als vakantiebestemmingen en eigenlijk was het ook direct afgelopen met alle 
buitenlandse reizen.” Logischerwijs merkte Stassar daar ook iets van in de omzet, de eerste 
tijd nadat de omvang van de crisis duidelijk was geworden.

CREATIEVE EN FLEXIBELE ONDERNEMERS 
“Maar van paniek was bij ons absoluut geen sprake”, zegt Tim. “Weet je wat het is? Mensen 
blijven sowieso recreëren, ook in tijden van crisis. Dus waren we er zeker van dat echt niet de 
hele handel zou instorten. Maar we moesten natuurlijk wel inspelen op de nieuwe situatie.”
De Stassars toonden zich creatieve en flexibele ondernemers. “Want”, valt Swen zijn broer bij, 
“we zagen ook direct kansen.”

Vader en zoons gingen ervan uit dat mensen weliswaar niet op reis zouden gaan, maar dat ze 
uiteraard wel vakantie hadden. “Dus wat gebeurt er dan? Met name gezinnen met kinderen 
gaan het thuis gezellig maken”, aldus Swen. Een eerste maatregel in het bedrijf was de 
logistieke verwerking van bestellingen via de website versnellen. De klanten gingen, zeker in 
het begin van de crisis, veel minder de deur uit en deden hun aankopen (artikelen voor plezier 
en ontspanning dichtbij) steeds meer digitaal.

INBOUWZWEMBADEN
Maar de familie Stassar, al vanaf begin jaren negentig cliënt van RSM, begreep dat er meer 
moest gebeuren om de omzet te verhogen. En in plaats van angstig te zitten afwachten 
totdat de bui was overgetrokken, deed Stassar stoutmoedig een stap naar voren. “We deden 
al veel in inbouwzwembaden voor in de tuin en ik voelde dat daar best weleens meer vraag 
naar zou kunnen komen”, zegt Swen. “Het seizoen was al begonnen en we wisten niet hoe 
de verkopen zich zouden ontwikkelen en of het een mooie zomer zou worden, maar in april 
namen we de gok om dubbel zo veel zwembaden in te kopen als anders.”

‘EEN WELBEREKENDE GOK’ 
Het gevolg? “Eind mei hadden we de totale omzet in zwembaden van 2018 en 2019 binnen”, 
kan Swen nu trots melden. “We zijn volledig door de voorraden heen en de levertijd voor 
inbouwzwembaden is inmiddels opgelopen tot meer dan zestien weken, maar we verkopen 
ze nog steeds.” De gok pakte dus goed uit. “Het was natuurlijk een welberekende gok”, kijkt 
Swen terug. “We moesten wát doen en het alternatief was nee-verkopen geweest. Dat kan 
helemaal niet.”

Inmiddels zijn ook de verkopen via de site stevig toegenomen. “Daarop komt steeds meer 
de focus te liggen”, legt Tim uit. “Maar ook de fysieke winkel blijft belangrijk. We merken dat 
klanten zich via internet al goed hebben voorbereid als ze hier komen. Ze weten al veel van de 
producten, maar ze willen pakweg een tent, wandelschoenen of kampeerstoel ook gewoon 
zién en voelen. Bovendien kunnen wij de mensen van advies dienen, ze helpen om goede 
keuzes te maken.”

‘IMPULS VOOR KAMPEREN’ 
Voor Stassar was 15 juni een belangrijke dag. “Op die dag mocht het sanitair op de campings 
weer open en daardoor trok de verkoop op onze campingafdeling direct weer aan”, zegt 
Tim. “Meteen de volgende dag, dinsdag 16 juni, was het druk in de winkel en verkochten we 
veel tenten, voortenten, luifels en andere kampeerspullen.” Hij merkte dat ook voormalige 
kampeerders, die in de loop der jaren hun tent hadden verruild voor vakantiehuisje of hotel, 
het kamperen weer oppakten. “En ik denk dat deze ontwikkeling ook voor de komende jaren 
een impuls betekent voor vakantie vieren op de camping.”

“Met de mensen 
 van RSM weet je 
 waar je aan toe 
 bent”

Swen  (L) en Tim Stassar
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“Als IC-verpleegkundige heb ik in tien jaar 
het nodige meegemaakt, maar ik hoop 
dat ik nooit meer zo vol in de frontlinie 
hoef te staan als tijdens de eerste 
uitbraak van Covid-19. In het begin heb ik 
elf dagen non-stop gewerkt en daarna 
maandenlang 12 uurs-diensten gedraaid. 
Ik werkte ’s nachts, zodat ik overdag mijn 
jonge kinderen kon zien. 

In het ziekenhuis werden we op de IC in het 
begin vaak geconfronteerd met patiënten 
die gescheiden van hun familie overleden. 
Dat was heftig. Al gaven de iPads die de 
Vrienden van Laurentius - waar RSM 
ook onderdeel van is - ons hebben 
geschonken, lucht. Al was de patiënt 
in slaap, we konden het thuisfront via 
FaceTime informeren. Zo konden zij toch 
een glimp opvangen van hun dierbaren. 

Oud-medewerkers meldden zich 
spontaan als vrijwilliger. Iemand die tijdelijk 
overkwam vanuit een huisartsenpraktijk, 
is nu een collega. We werven nog steeds, 

want we willen structureel opschalen 
naar negen beademde IC-bedden. In de 
personeelsplanning houden we rekening 
met een nieuwe uitbraak. Het streven 
is dat reguliere zorg niet weer stil komt 
te liggen. In het voorjaar draaiden we 
op adrenaline door, we wisten niet wat 
we konden verwachten. Lukt dat in de 
toekomst ook? En waar halen we dan zo 
snel de poppetjes vandaan? 

Heel veel collega’s hebben ons geholpen. 
Je wilt eigenlijk alleen werken met mensen 
met IC-ervaring, maar dat was echt 
niet mogelijk. Dat was lastig: een IC-
verpleegkundige gaat voor een 9 of een 
10. Maar onze medisch manager legde ons 
al snel op: daar moeten we van afstappen 
en we doen niet alles zelf. 

De ‘Taskforce IC’ (artsen, management en 
IC-vertegenwoordiging) zorgde ervoor 
dat er één communicatielijn was binnen de 
afdeling. Dit team nam de beslissingen en 
niemand stelde die ter discussie. 

Die kordaatheid gaf structuur, houvast 
en rust. Zo heb ik vanaf het voeteneind 
van het bed twee collega’s van andere 
afdelingen geïnstrueerd hoe ze een 
patiënt konden draaien. Ik gaf mijn werk 
uit handen, maar hield de verantwoording. 
Dat zou ik normaal nooit doen. Ik heb 
geleerd dat je mensen die niet specifiek 
zijn opgeleid, zinvol in kunt zetten. 

Door corona is er over en weer meer 
begrip voor elkaars werk gekomen. 
Er waren geen eilanden meer. Ik hoop 
dat die manier van samenwerking blijft 
bestaan. Je weet immers nooit wanneer 
je elkaar nodig hebt. Dat is ook wat ik 
mensen buiten het ziekenhuis aanraad: 
gun collega’s van een andere afdeling een 
kijkje in je keuken, ook buiten crisistijd. 
Maak gebruik van elkaars expertise en 
vier samen successen. Hoe klein ook. 
Je wilt niet weten hoe blij we waren toen 
we ijsjes met elkaar aten, omdat we voor 
het eerst in maanden coronavrij waren.” 

Werk samen!
  GWEN VAN LOON      FRANS STROUS

Blik van buiten
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Zijn broer Swen is dat met Tim eens. “Mensen herontdekken hoe leuk kamperen wel niet is”, 
zegt hij. “Heerlijk is het toch, met een jong gezin op de camping? De kinderen kunnen alle 
kanten op, je bent lekker in de buitenlucht en het is ook gewoon gezellig.” Tim stelt een oud 
beeld wat veel mensen van kamperen hebben, graag bij. “Je hoort nogal eens: ik ga niet met 
een wc-rol onder de arm naar een koud hok. Maar dat is een zwaar achterhaald vooroordeel. 
Ga maar eens kijken hoe luxe het sanitair op campings tegenwoordig is. Daar kunnen andere 
accommodaties vaak niet tegenop.”

VERANDAWANDEN 
Hans Stassar Camping en Recreatie heeft dus alert gereageerd op de coronacrisis door de 
weloverwogen gok met de zwembaden en het verbeteren van de dienstverlening via de site. 
Maar ook de eigen zeilmakerij is meegenomen in de filosofie dat vooral het thuis recreëren 
belangrijker zou worden. “We maakten al overkappingen voor serres”, vertelt Tim. “Daar zijn 
nu verandawanden bijgekomen. We hebben eerst een demo gemaakt en die viel in de smaak. 
Inmiddels zit er in dat product een enorme piek. De mensen merken dat je met die toevoeging 
nog meer plezier van het huis kunt hebben.”

‘DE GOEDE BRANCHE’ 
Nu, najaar 2020, nadert het einde van een bijzonder jaar. De familie Stassar kan er met 
tevredenheid op terugkijken. “Uiteindelijk hebben we geen omzetverlies geleden, al hebben 
we natuurlijk wel het geluk in de goede branche te zitten”, merkt Tim op. “Ondernemers in de 
horeca hebben het heel wat zwaarder gehad en nog steeds.”

En de laatste piek moet - als alles meezit - nog komen. “In december is het weer vuurwerktijd”, 
zegt Swen, vlak voordat de discussie omtrent een tijdelijk vuurwerkverbod losbarstte. “Daar 
doen we altijd veel in en dit keer gebruiken we er vanwege de noodzakelijke afstand drie keer 
zo veel ruimte voor. Maar hoe dan ook, we gaan weer een week knallen!” 

“Toen ik in 1982 met de zaak begon, heb ik al snel een eigen 

boekhouder in dienst genomen”, vertelt Hans Stassar (68). “Dat beviel 

prima, maar toen die beste meneer begin jaren negentig met pensioen 

ging, kwam ik bij RSM terecht. Ons bedrijf was namelijk inmiddels 

dermate gegroeid, dat er behoefte was aan een professionelere partij. 

We zijn dus al lang klant en die samenwerking verloopt nog steeds 

naar volle tevredenheid. Met de mensen van RSM weet je waar je aan 

toe bent. Ze begrijpen dat wij vooral met ondernemen bezig zijn in 

plaats van met cijfertjes en ze stellen dan ook geen overbodige vragen. 

En bij het bespreken van de jaarstukken geven ze heldere toelichting. 

Onze contactpersoon bij RSM is Remy Maes, niet alleen een vakman, 

maar ook een vlotte kerel die zowel met mij als met mijn zoons - toch 

van een andere generatie - goed overweg kan. Dat werkt natuurlijk erg 

prettig.”

STASSAR EN RSM

“Klanten willen 
 een tent ook zien 
 en voelen”

Marieke Roosjen-Driessen, 
IC-verpleegkundige en voorzitter 
Verpleegkundig Stafbestuur 
Laurentius Ziekenhuis Roermond

V.l.n.r. Swen, Hans, Tim en Lars Stassar


