
De Udense ondernemer Edward Bevers is sinds 
enkele jaren terug van weggeweest. Met de verkoop 
van zijn schoonmaakbedrijf EBG Total Clean in 
2007, vond hij een nieuwe uitdaging voor een eigen 
onderneming in een andere branche, de orthopedi-
sche schoenmakerij. Hij kijkt er met veel plezier op 
terug, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en sinds begin 2012 verzorgt Edward Bevers weer 
de glasbewassing en gevelreiniging bij bedrijven 
en instellingen. Gerard Verbossen zocht hem op in 
zijn bedrijf Select Clean.

Met Edward Bevers keerde een vertrouwd gezicht terug 
in de regionale schoonmaakwereld. De Udenaar startte 
in 1994 met EBG Total Clean. Zijn bedrijf behoorde 
tot de grotere specialisten in glas- en gevelreiniging in 
deze regio. Inmiddels heeft hij bewust gekozen voor 

een ‘kleinere’ aanpak. “We werken met een klein team 
van vaste medewerkers. En dan zijn er nog enkele 
dames voor het reinigen van trappenhuizen. Ik werk 
hoofdzakelijk in de regio Uden-Veghel, want ik wil de 
aanrijtijd beperkt houden tot maximaal een uur”, legt 
Edward aan Gerard uit. “De flexibiliteit wordt daarmee 
een stuk groter, bovendien werk ik zelf ook mee. En dat 
geeft weer binding met je opdrachtgevers. Dat is het 
voordeel van klein zijn: men spreekt je eerder aan en 
iedereen weet wie hij of zij voor zich heeft.” Afgezien 
van de periodieke schoonmaak van trappenhuizen is 
Select Clean dus altijd buiten te vinden. “Buitenwerk 
geeft me meer vrijheid in de werkplanning.” 

Gunnen
Gerard informeert of de keuze voor Uden en omge-
ving bewust was. “Jazeker”, luidt het antwoord.  

‘Het voordeel van ‘klein’: 
binding met je opdrachtgevers’

Bevers

“Ik kom uit het westen van het land, maar woon hier 
sinds m’n zevende, dus voel me inmiddels op en top 
Udenaar. Hier hangt heel sterk de sfeer van ‘gunnen en 
gegund worden’. Wij staan midden in de samenleving, 
zijn onder meer sponsor van Markant, en zodra je 
anderen hun opdrachten gunt, komt er vanzelf iets bij 
je terug, heb ik ervaren.” “Je bent midden in de crisis 
begonnen, hoe was dat?” Edward antwoordt: “Heel 
anders dan in de jaren die ik ervóór kende: mensen kij-
ken nu écht naar hun kosten en dat is goed. Gelukkig 
heb ik kunnen investeren in goede apparatuur. Met 
onze verreiker kunnen we grote hoogten tot 25 meter 
moeiteloos aan. We hebben er een speciale website 
voor opgezet: www.hoogteservice.nl. Andersom heb 
ik geen duur bedrijfspand, want mijn bedrijf huist 
momenteel achter ons woonhuis. Mijn vrouw werkt 
mee in de administratie, de verzekeringen, de facture-
ringen en het uitwerken van offertes. Er zijn nauwelijks 
overheadkosten, in tegenstelling tot vroeger. En dat 
maakt ons concurrerend.”

Voldoening
“Wat deed je besluiten om ooit zelfstandig onderne-
mer te worden”, wil Gerard graag weten. “Mijn moeder 
runde een midgetgolfbaan en vader had een verhuur-
bedrijf. Toen ik EBG Total Clean opzette, werkte ik als 
buschauffeur. Die onregelmatige diensten waren mooi 
te combineren met de opstart van een eigen onder-
neming. Later ging dat natuurlijk niet meer”, stelt 
Edward vast. “Het geeft me voldoening om zelfstandig 
te kunnen werken én ik vind het leuk om ergens op af 
te stappen. Als ik een bouwplaats zie, loop ik naar bin-
nen en leg alvast lijnen uit. Van wie is het pand? Wie 
komt erin? Is er een klik, dan houd je zo’n klant vervol-
gens jarenlang vast, is mijn ervaring. Mits je natuurlijk 
doet wat je belooft! Privé en werk heb ik altijd goed 
kunnen scheiden, al is het nu wat lastiger, nu we hier 
ook kantoor houden. Je moet opletten niet altijd met je 
werk bezig te (willen) zijn.”

Duiken
Het brengt het gesprek op hobby’s. “Die heb ik veel”, 
laat de Udenaar weten. “Sinds m’n veertiende doe ik 
aan duiken, ben al lang lid van de Udense onderwa-
tersportvereniging Scyllias. Ik verzorg er ook trai-
ningen. Verder heb ik al eens de hele marathon van 
Amsterdam gelopen. En ik ben graag in de tuin bezig. 
Even je zinnen verzetten. Dat werkt.”

Zelfstandig ondernemerschap:
“Nooit meer anders” 
 
Privé:
“Gescheiden houden van het werk” 

Toekomst:
“Groot worden door ‘klein’ te blijven”

Drie steekwoorden tot besluit:
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