
Berghout heeft een roerig werkverleden 
achter de rug waarin het door zijn vader 
opgezette kantoorinrichtingsbedrijf een 
centrale rol speelt. Overnames, fusies en 
faillissementen maakte hij – in het laatste 
geval van de zijlijn, maar daardoor niet 
minder intensief – vaker mee dan de 
gemiddelde ondernemer of loonwerker. 
Toch liet hij zich niet klein krijgen. In 
2004 blies hij het familiebedrijf opnieuw 
leven in. Zeer bewust koos hij daarbij voor 
flexibiliteit en onafhankelijkheid. Geen 
vreemd geld, zelfs niet in de vorm van 
leverancierskredieten. Geen personeel. 
En geen kantoor op locatie. Thuiswerken 
werd voor hem de sleutel tot de balans tus-
sen het ondernemerschap en het gezinsle-
ven. Hij werkt hard en vaak, maar vindt 
ook altijd gelegenheid voor een lunchbo-
terham met zijn vrouw en dochter.

Echtgenoten en vennoten
Zijn echtgenote is tevens zijn vennoot en 
dat werkt wat Berghout betreft prima 

uit. “Na 19 jaar samen zijn we zo goed op 
elkaar ingespeeld dat het samenzijn en 
samenwerken prima verloopt. Jacqueline 

ondersteunt me op alle denkbare gebie-
den. Doet bijvoorbeeld de webshop, de 
administratie en de facturatie. We hoeven 
de zaken niet strikt te scheiden. ’s Avonds 
praten we regelmatig over de zaak, over-
dag praten we tussen de bedrijven door 
ook vaak over andere onderwerpen. Als 
het druk is zetten we een stapje bij en als 
het eens rustig is, gaan we lekker met z’n 
drieën op pad. Dat is de vrijheid die we 
hebben.”

Relatieman
Vijf jaar verder is Berghout tevreden met 
de keuze die hij en zijn vrouw maakten. 
“We leven goed van de zaak. Rijk hoef 
ik niet te worden. Ik ben gelukkig met 
een snee brood op de plank, woon met 
plezier in ons rijtjeshuis en geniet van de 
vakanties en tochtjes die we met onze boot 
maken.” Dat de zaak en het gezin door 
elkaar heen lopen, stoort hem niet in het 
minst. Hij heeft tijd voor beiden, is full-
time ondernemer en fulltime gezinsman. 

“Natuurlijk ben ik vaak op pad”, geeft hij 
aan. “Ik ben een relatiemens en besteedt 
veel tijd en aandacht aan de band met 

mijn klanten. Maar als ik op weg naar een 
zeer belangrijke zakenafspraak te horen 
krijg dat er iets met mijn vrouw of kind 
is, dan gaat dat voor. Dat begrijpen mijn 
klanten heus wel.”
Met zijn vrouw naast én achter zich en 
het uitgangspunt dat hij als ondernemer 
vooral zichzelf is, heeft Wilfred Berghout 
met de doorstart van 2004 helemaal zijn 
draai gevonden. Retorisch besluit hij dan 

ook: “Hoeveel mooier kun je het krijgen 
als je zeven dagen per week thuis bent, je 
dochter ziet opgroeien en tegelijkertijd 
samen met je partner al je energie kunt 
steken in de verdere ontwikkeling van je 
bedrijf?”
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Wilfred en Jacqueline Berghout.

Wilfred Berghout van Berghout Office:

‘Als er iets met mijn vrouw of dochter is, gaat 
dat voor. Dat begrijpen mijn klanten heus wel’

Ondernemer op
voorwaardeneigen 

Wilfred Berghout is de gedreven ondernemer die tientallen bedrijven in de 

regio voorziet van kantoor- en projectinrichting. Wilfred Berghout is ook de 

man die zijn kantoor bewust thuis houdt, zodat hij flexibel is en tijd met zijn 

gezin kan doorbrengen. Nuchter, bescheiden en sociaal is deze Alphenaar, 

die vindt dat je best 24 uur per dag ondernemer én privépersoon kunt zijn, 

zolang je maar prioriteiten stelt en je geliefden achter je hebt staan.
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