ONDERNEMERS MET VISIE
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Noorwegen: twaalf keer groter dan Nederland en nog geen vijf miljoen inwoners.
Het land wordt gekenmerkt door natuur. De ruwe schoonheid van de bossen, fjorden,
bergen, gletsjers en meren behoren tot de grootste toeristische trekpleisters. Dat er ook
een goed ondernemersklimaat heerst, is bij velen niet zo bekend. Wel bij Peter Onis van
ontwerpstudio ONIS creatieve communicatie uit Lochem.

Onder de naam OnisMedia vestigden Peter en zijn vrouw

als startende ondernemer bruiste de adrenaline door mijn lijf

Mieke zich in 2004 na ruim een jaar gedegen voorwerk in

en wilde ik nog wel eens te snel gaan daar.” Peter moest daar

Stordal. “Je ziet dat de mensen die ergens weloverwogen in-

echt het initiatief blijven nemen. “Als ze me om een offerte

stappen, ook het meest succesvol zijn. Het slechtste wat je bij

vroegen, dan stuurde ik die dezelfde dag nog op. Je kon dan

zo’n avontuur kunt doen is er onvoorbereid instappen”, aldus

vervolgens gerust drie weken aan het fjord gaan vissen.” Peter

Peter. Hij en zijn vrouw werden aangetrokken door het avon-

lacht. Bij emigratie moet je de cultuur eigen maken en uiter-

tuur te ondernemen in een ander land. Met name de spanning

aard de taal spreken. “In Nederland hadden we Noorse les ge-

je opnieuw waar te maken en te richten naar andere regels.

had in het Bokmål. We kwamen er echter achter dat we juist

“Allochtoon zijn laat je zien dat niet alles altijd zo vanzelfspre-

in een gebied zaten waar Nynorsk – de andere hoofdtaal van

kend is. Naamsbekendheid creëren, mensen en bedrijven le-

Noorwegen – gesproken werd. De Noren kunnen elkaar prima

ren kennen waren de eerste stappen die ik moest zetten. Het

verstaan als de een Nynorsk spreekt en de ander Bokmål. Ze

was en blijft een uitdaging iets van de grond af op te bouwen.”

converseren zelfs prima met de Denen en Zweden, maar voor
mij viel er in het begin geen touw aan vast te knopen”, ver-

“mach3builders vertaalt je
design op de pixel
nauwkeurig naar het web”

klaart Peter.

Naamsbekendheid
Het succes in Noorwegen heeft hij vooral te danken aan het
besef van het belang van samenwerking met de gemeenschap.
“Je moet iets concreets bieden aan de plaatselijke bevolking.
We openden binnen een half jaar, in samenwerking met de
gemeente, een toeristenkantoor in het centrum waar veel regionale bedrijven zich konden presenteren. We hoopten op deze

Ondernemersklimaat

manier beter zichtbaar te zijn met ons bedrijf en meer klanten

Het fundament van de samenwerking met Mach3Builders is in

te trekken. Je kunt niet eeuwig blijven interen op je spaargeld

Noorwegen gelegd. “In Noorwegen is er, evenals in Nederland,

natuurlijk.” Het plan mistte zijn uitwerking niet. Langzamer-

een grote behoefte aan websites. In zo’n groot land met rela-

hand werd het bedrijf bekend bij ondernemers in de regio,

tief weinig mensen is communicatie heel belangrijk. De Noren

waaronder een landelijk opererende bouwmaatschappij van

gebruikten bijvoorbeeld veel eerder mobiele telefonie. Wel

Noorse woningen, de gemeente Stordal en een fjordhotel. Ook

doen zij het meestal wat rustiger aan. Als Nederlander heb je

anderen zoals een camping, een klederdrachtatelier en een

daar continu het gevoel dat je op de rem moet trappen. Zeker

bakkerij wisten OnisMedia te vinden.

Design één-op-één vertalen naar het web

1986 startte ik met vormgeven, produceerde ik werktekeningen

Voor een vormgever is het belangrijk dat zijn design één-op-

en verwerkte deze in de doka. Een aantal oud-werknemers van

één vertaald wordt naar het web. “Ik had en heb ook kleinere

mij zijn nu succesvolle ondernemers geworden en ik verzorg

opdrachtgevers, zeker in Noorwegen. Bijvoorbeeld de dame

al meer dan vijfentwintig jaar voor diverse opdrachtgevers de

van het klederdrachtatelier. Zij maakte in haar eigen sou-

communicatie en vormgeving. Daar ben ik trots op, maar ik

terrain de kleding en verkocht deze door heel Noorwegen

blijf mezelf ontwikkelen. Als vormgever moet je groeien, zelfs

via haar website. Daar heb ik een ontwerp voor gemaakt en

als je 58 jaar bent.”, besluit Peter met een knipoog.

Mach3Builders, destijds onder een andere naam, heeft de
techniek gedaan. Het CMS was echter in het Nederlands,
dat werkt natuurlijk niet in Noorwegen. Zij hebben het beheersysteem toen omgebouwd naar het Engels. Voor een
grote transportonderneming heb ik het zelf omgezet naar het
Noors. Het gaat in iedere stap binnen het proces allemaal om
meedenken met de klant.”

Gemak vanuit alle hoeken van de wereld
“Het concept van Mach3Builders past bij de grafische eenpitter. Een vormgever wil helemaal niet programmeren en wil
ook niet weten hoe de techniek precies werkt. Je kunt het vergelijken met een auto. Ik wil dat hij er mooi uitziet en weten
waar het stuur en de versnelling zit. Wat er onder de motorkap

Terug naar Nederland

zit, dat hoef ik niet te weten. Als ZZP’er kun je overal werken

Peter Onis en zijn vrouw Mieke hadden het zo’n twee jaar

met het systeem van Mach3Builders, ongeacht waar je geves-

bijzonder naar hun zin in Noorwegen. Het bedrijf liep

tigd bent. Dus of dat nu Nederland, Noorwegen of Timboektoe

goed en Mieke werkte op een school in Stordal. Toen werd

is, dat maakt niet uit. Je mailt de bestanden naar Mach3Buil-

hun eerste kleinzoon geboren. Je kleinkind in de armen

ders en een paar dagen later is een kant-en-klare website het

houden voelt echt anders aan dan alleen maar zwaaien

resultaat. Dat is simpelweg gemak voor een vormgever!”

voor de webcam. Het was mooi, maar ook mooi geweest.
“We hebben nog steeds contact met Placement, de orga-

Van printdesign naar webdesign

nisatie die ons goed geholpen heeft bij ons vertrek naar

“Voor een scherpe prijs krijg ik een uitstekend product. Ik hoef

Noorwegen. Voor andere startende ondernemers in Noor-

zelf niets van techniek te weten, maar kan toch professionele

wegen heb ik een startersgids ‘Ondernemen in Noorwe-

sites leveren. Van iedere webpagina maak ik een template en

gen’ gemaakt. Ook lever ik nog steeds huisstijlen, brochu-

geef in de webinstructies aan welke specifieke functionaliteit er

res en websites aan nieuwe Nederlandse ondernemers die

gemaakt moet worden. Ik ben van oorsprong een vormgever van

zich in Scandinavië gaan vestigen.”

printdesign, zoals brochures, nieuwsbrieven en advertenties. In
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