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CASE STUDY

VAN FISCAAL JURIST 
NAAR SUCCESVOLLE 
PINDAKAASPRODUCENT



Maxine is al haar hele leven liefhebber van pinda
kaas. Ze maakt het al jaren zelf thuis. In 2013 
begon ze serieus te experimenteren en er ont
stonden bijzondere soorten pindakaas, gemaakt 
van ondermeer cashew en pistachenoten. 
Voor de gein ging ze de potten verkopen tijdens 
Koningsdag in Amsterdam. Dat liep gesmeerd 
en smaakte naar meer. In haar vrije tijd stond 
Maxine op lokale markten haar eigen pindakaas te 
verkopen.

Stel, je bent jurist, maar iets in je fluistert: is dit 
echt wat je wilt? Het overkwam Maxine Mantel. 
Ze nam in 2014 een rigoureus besluit. Ze zegde 
haar baan op omdat ze brood zag in haar passie: 
pindakaas maken met haar bedrijf VANMAX.

VAN FISCAAL JURIST NAAR 
PINDAKAASPRODUCENT
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Europese verordeningen
“Ik begon steeds meer te twijfelen of ik mijn baan 
zou opzeggen voor mijn pindakaas ambitie”, 
vertelt Maxine. Ze begon Europese verordeningen 
door te lezen. Niet de meest logische start voor 
een bedrijf maar als fiscaal jurist weet Maxine 
dat je als voedselproducent met strenge wet en 
regelgeving te maken krijgt. “Uiteindelijk heb ik in 
de zomer van 2014 het besluit genomen en zegde 
mijn baan op. Want als je het doet, dan moet je er 
vol voor gaan.”

Hoge kwaliteit
Ze experimenteerde met vele varianten pindakaas. 
Ze stond op markten, ontwierp het design van de 
verpakkingen en dacht na hoe ze haar produc
ten in de winkel kon krijgen. Delicatessenwinkels 
zagen de hoge kwaliteit pindakaas wel zitten 
en wilden de producten verkopen. In oktober 
2014 stond de pindakaas van Maxine (vandaar 
de bedrijfsnaam VANMAX) voor het eerst in een 
kleine winkel in Amsterdam. Het aantal verkoop
punten groeide snel. Nu is de pindakaas (3 ver
schillende soorten) verkrijgbaar in 150 winkels 
waaronder de biologische supermarkten van 
Marqt. Maxine maakt de pindakaas nog steeds zelf 
in haar pindakaasmakerij.
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Sociaal ondernemen
Zoveel mogelijk potjes pindakaas verkopen, 
is niet de voornaamste drijfveer van Maxine. 
Dat is sociaal ondernemen. De hulp van slimme 
machines (robots) zou voor de hand liggen bij de 
productie van pindakaas maar daar moet Maxine 
niets van hebben. “Integendeel”, zegt ze. “Mensen 
die buiten de arbeidsmarkt dreigen te vallen door 
de verregaande automatisering, die wil ik juist 
een kans geven om nuttig werk te doen. Ik heb 
gesprekken gevoerd met een aantal instanties en 
binnenkort komen de eerste mensen hier werken 
om de pindakaas in potten te doen, te voorzien 
van etiket en verzendklaar te maken.”

Gezond bedrijf
Maxine heeft ambitieuze plannen. Maar ook de 
sales, marketing en administratie moeten goed 
zijn geregeld om een gezond bedrijf neer te 
zetten. “Het is fijn dat er een hoop online moge
lijkheden zijn. Ik heb een website en ben actief 
op Facebook. Daarnaast krijg ik best wat media 
aandacht. Overigens heb ik geen budget maar 
wel een mooi verhaal te vertellen. Daarom helpen 
bedrijven mij met de promotie. Ze zien mijn bedrijf 
als content in plaats van advertisement. Dat is erg 
leuk.”
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http://www.vanmax.nl/
https://www.facebook.com/pindakaasvanmax/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=jp9h4q21fjs
https://www.youtube.com/watch?v=jp9h4q21fjs


Inzicht in bedrijfsvoering
Maxine is 24 uur per dag, 7 dagen per week met 
VANMAX bezig. Ze vindt het belangrijk om goed 
inzicht te hebben in de bedrijfsvoering. Op aan
raden van haar accountant maakt ze gebruik 
van Exact Online voor Boekhouden. Ze had ook 
goede verhalen gehoord over dit pakket van 
andere kleine ondernemers. “Het is prettig dat je 
veel zelf kunt doen maar ook taken kunt geven 
aan je accountant”, zegt Maxine. “Daarnaast 
is het een pakket voor alle administraties en 
bovendien makkelijk uit te breiden mocht ik in 
de toekomst behoefte hebben aan meer moge
lijkheden, bijvoorbeeld het bij houden van een 
voorraadadministratie.”
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Goed systeem als basis
Maxine doet de financiële administratie en 
facturatie met Exact Online voor Boekhouden. 
Ook gebruikt ze de koppelingen met de bank 
zodat bankmutaties automatisch worden inge
lezen. Ik vind het belangrijk dat ik een goed 
systeem als basis heb. Mijn accountant doet de 
salaris administratie en daarvoor werkt hij in mijn 
administratie. Dat kan doordat het 1 totaalpakket 
is. Dat vind ik ideaal. Als ik mijn accountant een 
vraag stel, dan opent hij mijn Exact en kan dan 
direct meekijken.”

Financiële analyses
De vriend van Maxine is financieel analist en 
vindt het interessant om financiële analyses los 
te laten op VANMAX. Hij gebruikte daarvoor eerst 
een uitgebreide Excelsheet, maar dat was op een 
gegeven moment geen doen meer. “Daarom gaan 
we dit nu ook in Exact Online voor Boekhouden 
doen. Zo heb ik al het inzicht dat nodig is om mijn 
bedrijf te runnen.”
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© Exact Group B.V., 2016. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde   
merk en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.

Exact inspireert het mkb om te groeien. Zij dragen de economie, wij 
ondersteunen ze daarbij. Net als het mkb is Exact niet bang voor het 
onbekende. We zijn ambitieus en lopen graag voorop. We kennen de 
uitdagingen en maken software om die te overwinnen. 

Onze innovatieve oplossingen zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften 
van onze klanten. Exact biedt het mkb en hun accountants overzicht 
over vandaag en inzicht in morgen. Zo helpen we onze klanten van 
over de hele wereld om hun ambities te realiseren.
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