
Na zijn grafische opleiding kwam Raymond 

Zutt terecht bij een reclamebureau met 

een eigen signafdeling. Dat laatste metier 

lag hem wel. Na enige jaren kroop het 

bloed waar het niet gaan kan en begon hij 

onder de naam Free-D-Sign Reclame voor 

zichzelf. “Ik had enkele eigen klanten en 

werkte daarnaast als freelancer. Vandaar de 

naam. Na een jaar had ik echter zoveel in 

m’n orderportefeuille dat ik met het free-

lancen ben gestopt.” In 2000 werd een 

eigen pand betrokken en weer vijf jaar 

later verhuisde het bedrijf naar een groter 

gebouw van circa 400 vierkante meter aan 

de Oudevaart in Warmenhuizen. “En nu 

wordt het eigenlijk alweer te klein”, lacht 

Zutt, die inmiddels een allround signbedrijf 

runt onder het motto: ‘Free-D-Sign zorgt 

dat u naam maakt’. Inclusief hemzelf werk-

ten er tot voor kort zes personen bij het 

bedrijf, maar daar zijn met de overname 

van Budgetsign.nl per 1 april vier mede-

werkers bijgekomen. “We gaan de boel 

hier helemaal opnieuw inrichten en een 

deel van de opslag elders onderbrengen.”

PROFESSIONALISEREN
Schaalvergroting is geen doel op zich voor 

Zutt, maar net als zoveel kleinere signbe-

drijven liep hij aan tegen organisatorische 

grenzen. “Het bekende verhaal van te 

groot voor het servet, maar te klein voor 

het tafellaken. Daardoor loop je als mee-

werkend voorman constant met twee pet-

ten op. Het ene moment moet je leiding 

geven en strategische lijnen uitzetten, het 

volgende moment sta je op een steiger de 

jongens te helpen met monteren omdat die 

extra handen hard nodig zijn. Daar is niks 

mis mee, maar in mijn ogen kun je niet ‘een 

beetje’ managen. Vandaar mijn keuze om 

groter te groeien, zodat ik de hele organi-

satie professioneler kan inrichten en zelf 

meer tijd kan vrijmaken om te managen. Ik 

streef er straks naar dat er periodiek dagen 

zijn dat er niks in mijn agenda staat, zodat 

ik de ruimte heb voor dat wat goed voelt: 

bijvoorbeeld acquisitie, creativiteit en inno-

vatie. Dan kan ik nog steeds met de jon-

gens op pad gaan. Maar dan omdat ik het 

leuk vind, niet omdat het moet.”

OVERNAME BUDGETSIGN.NL
Enige tijd geleden besloot Daan Ursem, 

eigenaar van Budgetsign.nl in Alkmaar zijn 

toekomst anders in te vullen en niet meer in 

de signbranche door te willen gaan. 

Uiteraard wilde hij zijn klanten en zijn perso-

F re e - D - S i g n  R e c l a m e  n e e m t  B u d g e t s i g n . n l  o v e r

Te groot voor het servet en te klein voor het 

tafel laken, een dilemma waarmee veel signma-

kers worstelen. Ook ondernemer Raymond Zutt 

van Free-D-Sign Reclame in Warmenhuizen 

wilde om die reden graag een stap vooruit zet-

ten. Door de overname van de activiteiten van 

Budgetsign.nl uit Alkmaar ontstaat nu een van 

de grotere signbedrijven in Noord-Holland.

Raymond Zutt van Free-D-Sign in Warmenhuizen 

(rechts) heeft per 1 april alle activiteiten, het 

machinepark en het personeel van Budgetsign.nl 

overgenomen van Daan Ursem (links).

‘Een mooie stap vooruit’
A U T E U R  Wouter Mooij
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ALLROUND SIGNBEDRIJF

Free-D-Sign zorgt voor alle mogelijke vormen van bin-

nen- en buitenreclame. Van lichtreclame tot promotiekle-

ding, van stickers tot expositiepanelen, van gevelzuilen 

tot displays en van bouwborden tot raambelettering. 

“We zijn een echt allround signbedrijf”, aldus eigenaar 

Raymond Zutt. “En met de overname van Budgetsign.nl 

nemen onze expertise en competenties alleen maar toe.” 

Zo is Budgetsign.nl, waaronder ook de website 

Autobestickering.nl valt, onder andere actief in de auto-

motive wereld in 

Amster dam en 

om streken.

‘Een mooie stap vooruit’
ACQUISITIEPRAKTIJK
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neel bij een betrouwbare partij onderbren-

gen. Toen de twee ondernemers met elkaar 

in contact kwamen, vielen de puzzelstukjes 

in elkaar. Free-D-Sign bleek een goede kan-

didaat voor de overname. De twee organisa-

ties zijn complementair en versterken elkaar. 

Eigenaar Daan Ursem legt uit: “In 2008 

startte ik met Budgetsign.nl in Alkmaar. Na 

zeven jaar met veel plezier aan Budgetsign.

nl en in totaal 16 jaar in de signbranche te 

hebben gewerkt, ben nu toe aan een com-

pleet nieuwe uitdaging. Met de overname 

door Free-D-Sign kunnen mijn klanten reke-

nen op de service en kwaliteit waaraan ze 

gewend zijn en komt er alles bij elkaar een 

heel mooi bedrijf te staan.”

TOEGEVOEGDE WAARDE
Voor de acquisitie van Budgetsign.nl heeft 

Zutt een overnameadviseur in de arm geno-

men. In 2006 heeft Zutt namelijk al eerder 

een acquisitie meegemaakt. Toen nam hij de 

activiteiten van Arro Reclame uit Heiloo 

over. “Dat was een mooie leerschool. Samen 

met deze adviseur heb ik nu Budgetsign.nl 

cijfermatig doorgelicht, maar is ook gekeken 

naar de toegevoegde waarde van deze 

acquisitie voor ons bedrijf. Budgetsign.nl 

richt zich voornamelijk op auto- en gevelre-

clame, waarbij de verkoop via internet een 

belangrijk kanaal is. Op dat gebied kunnen 

wij nu een inhaalslag maken. We profiteren 

van de aanwezige online infrastructuur en 

ervaring”, legt Zutt uit. “Insteek is ook dat 

klanten die we online binnenhalen, vervol-

gens offline met andere producten uit ons 

portfolio de deur uitgaan.”

Zutt wil Free-D-Sign, dat als onderneming 

na de overname qua personeelsbezetting 

bijna is verdubbeld, organisatorisch meteen 

goed neerzetten. Om die reden heeft Ursem 

per 1 april echt afscheid genomen en gaat 

zijn eigen weg. Wel blijft hij op de achter-

grond beschikbaar. Ursem: “We verbruiken 

niet alle uren die we als begeleiding over-

een zijn gekomen in de beginfase, maar kij-

ken na ongeveer een jaar waar Free-D-Sign 

staat en zullen op basis van de behoefte 

dan zaken nader op elkaar afstemmen.”

ÉÉN LOCATIE
Begin januari was er een eerste 

kennismakingsgesprek en per 1 

april is de overname een feit. Zutt: 

“Wij kunnen snel schakelen. Free-

D-Sign is een gezond bedrijf omdat 

mijn strategie altijd, ook in crisistijd, 

is geweest: niet concurreren op prijs, maar 

op kwaliteit. En zo’n traject moet ook niet 

te lang duren. Dat is niet goed voor jezelf, 

niet voor je personeel en niet voor je klan-

ten.” Het informeren van de klanten en 

het optuigen van de nieuwe organisatie-

structuur hebben prioriteit. Het stroomlij-

nen van het machinepark komt later.

Er is bewust voor gekozen het personeel 

van Budgetsign.nl naar Warmenhuizen te 

halen. Zutt: “Na de overname van Arro 

Reclame in Heiloo werkten we een jaar 

lang vanuit twee locaties, maar dat is niet 

erg efficiënt. Mijn ervaring is dat je niet 

per se dicht op je klanten hoeft te zitten. 

Als signbedrijf heb je namelijk geen win-

kelfunctie. Ik geloof heilig in een hoog ser-

viceniveau; dat betekent tevens dat je de 

klant niet naar jou laat komen, maar dat je 

naar de klant toegaat. De locatie is dan 

van ondergeschikt belang. De grootste 

signbedrijven opereren vanuit relatief klei-

ne plaatsen, dus waarom zouden wij dat 

niet kunnen?”    

www.free-d-sign.nl

www.budgetsign.nl

www.autobestickering.nl

‘ E e n  b e e t j e  m a n a g e n 
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