
Pieter vervolgt: ‘In 2005 startte ik op 19-jarige leeftijd mijn eigen bedrijf. Om aan 

opdrachten te komen was het destijds noodzakelijk om samen te werken met 

andere bedrijven in dezelfde branche. Met verschillende bedrijven heb ik tot 

2010 op freelance basis samengewerkt, om vervolgens één van deze bedrijven 

over te nemen. Ik kende Otto toen al een jaar of twee. Het aan de voorkant 

projecten zo goed uitdenken dat de kans op fouten wordt geminimaliseerd, 

geeft me veel voldoening en Otto werkt met dezelfde insteek. Door elkaar de 

ruimte te gunnen in datgene waar we goed in zijn, is er een prachtige en solide 

samenwerking ontstaan waarbij we geen concurrenten zijn, maar partners. 

Otto vult aan: ‘We noemen dit ‘de wet van overvloed’. Onze samenwerking is de 

laatste jaren alleen maar geïntensiveerd.’

‘De grote kracht van samenwerken is ook al vele malen bewezen voor onze 

klanten’, vertelt Otto verder. ‘Samen kun je het voordeel van persoonlijke 

aandacht voor de klant combineren met het voordeel van grotere capaciteit. 

De meest prachtige grote projecten hebben we daardoor samen gemaakt. 

Groot geworden door klein te blijven hoorde je eerder weleens tijdens een 

reclame op de radio! Dat past ons!’

Op persoonlijk vlak zijn er ook veel overeenkomsten. Pieter: ‘Wij vinden dat er 

maar één ding telt, namelijk dat de klant 100% tevreden is.’ Maar het gaat 

niet altijd over werk. Beide mannen hebben ook zeer regelmatig contact met 

elkaar over andere belangrijke zaken in het leven. Otto: ‘Levensvisie en balans 

in werk, vrije tijd en gezin passeren regelmatig de revue en dat is voor kleine 

ondernemers nog wel eens een puntje van aandacht. In combinatie met onze 

positieve instelling en het plezier dat we in ons dagelijks leven hebben, zijn ook 

dit hele inspirerende gesprekken. Winnen doen wij samen, op elk vlak!’’
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Otto Schop (Otto Schop Timmerwerken) 

werkt vol liefde en passie met hout en de 

kracht van Pieter Verdoorn (VIP Interieur) 

ligt in het secuur en efficiënt produceren 

van keukens en meubels. 1+1=3 geldt voor 

de samenwerking tussen beide heren 

waarin een creatieve denkwijze met 

passie voor productie de boventoon voert.

Via de meubelmakerij en scheeps-

betimmeringen heeft Otto veel ervaring 

opgebouwd in het creatief invullen 

van leefruimten. Daarbij heeft hij altijd 

al veel samengewerkt met anderen. 

Otto: ‘Ik heb de overtuiging dat samen 

sterker is dan alleen en dat overheerst 

in alles wat ik doe. Het bekende Chinese 

spreekwoord ‘Alleen ga je sneller, maar 

samen kom je verder’ onderschrijft 

precies wat ik bedoel. Pieter ken ik al 

jaren en omdat we beiden een gelijke 

instelling hebben hierin, hebben we 

altijd contact gehouden.


