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Sinds: augustus 2004 1e winkel, september 
2007 1e productie.
Maakt/levert: de Hotchocspoon en andere 
kwalitatief hoogwaardige chocoladeproduc-
ten.
Startkapitaal: 0.
Aantal werknemers: zomer 25 winter 45  
(incl. oproepkrachten). 
Grootste valkuil: te snelle groei.
Advies aan aspirant eigen bazen: geef 
nooit op! 
Werkweek (aantal uur): 50.

Chocolate Company

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Het echtpaar Mirjam Schroeder (45) en Toussaint Claessens 
(47) runnen samen Chocolate Company.

Ze hadden in 2004 helemaal niet het doel om uit te groeien tot 
een bedrijf met een fabriek in Kerkrade en winkels in binnen- 
en buitenland. Totdat ‘het prutsen met chocola’ van chef-kok 
Claessens de Hotchocspoon opleverde. Het concept is simpel: 
een brok chocolade aan een lepel, roeren door hete melk en je 
hebt een kop warme chocolademelk. Dit sloeg zo aan dat het 
stel snel meerdere winkels opende, zowel in eigen beheer als 
franchise. Het Akense keukentje werd te klein en de productie 
verhuisde in 2007 naar Arensgenhout en toen dat te krap werd 
in 2009 naar Kerkrade. In naam is het een fabriek, maar alleen 
de hoogstnoodzakelijke machines zijn er te vinden. “We maken 
alles nog grotendeels met de hand”, vertelt zakelijk brein 
Schroeder.
Het bleef niet bij alleen de productie van de verschillende  
variëteiten van de Hotchocspoon; ook bonbons, chocopasta’s 
(chocspread), repen (chocbars) werden in Kerkrade gefabri-
ceerd. Chocolate Company exporteert haar producten over de 
hele wereld. In totaal 35 landen, becijfert Schroeder. “We halen 
90% van de omzet uit het buitenland.”

Rabobank
Het lijkt de voormalig commercieel manager van voetbalclub 
Roda JC – “ik was de eerste dame in Nederland die dat deed” – 
en de kok allemaal makkelijk af te gaan. Dat is schijn, want de 
financiering bijvoorbeeld had wat voeten in de aarde, blikt ze 
terug. “Het is zo snel gegaan. We hadden geen financieel plan.” 
Voordat de Rabobank in 2011 voor het eerst het bedrijf finan-
cierde, moest de onderneming jaar in jaar uit laten zien dat de 
financiële huishouding goed op orde was. In 2012 volgde de 
beloning. “Toen bekroonde Ondernemend Parkstad samen met 
de Rabobank ons met de Rabo Economy Award voor starters.” 

Smarties
Schroeder en Claessens verslikten zich soms in de grote hoe-
veelheid wet- en regelgeving op hun pad. Zoals bij die zending 
Hotchocspoons met gekleurde Smarties voor Japan. “Die kwa-
men het land niet binnen omdat de E-nummers in de blauwe en 
gele Smarties niet waren toegestaan. Gelukkig kon een impor-
teur uit Hongkong de partij van 5.000 stuks overnemen.”  
De omzet verdrievoudigde sinds 2008 en met het rendement 
gaat het ook goed. Ondanks de crisis. “Bestaande klanten 
nemen nu minder af, maar er komen ook steeds nieuwe bij.”
Door alle drukte zagen de ondernemers dochter Elise van 8 
soms te weinig. Als compensatie zijn er overal foto’s van de  
kleine meid te vinden: in winkels en fabriek. “Zij is ons logo,  
letterlijk het gezicht van het bedrijf”, lacht Schroeder. Twee 
eigen winkels in Nederland, één in Duitsland, drie franchise-
winkels in Polen, één in Duitsland en drie in Nederland. Over 
vijf jaar mikt Schroeder op een totaal van 20 vestigingen in 
Europa en een voortvarende groei van de handel.

Mensen & Loopbaan
Eigen Baas
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