
Ondernemer in beeld 
 
In deze rubriek stellen we telkens een ondernemer voor die pas gestart is met zijn of haar bedrijf. Hoe 
heeft hij het aangepakt? Wat drijft hem? Wat is mee- en tegengevallen en welke tips heeft hij voor 
andere starters? 
 
Ondernemer: Frank Aretz 
Bedrijf: COUNTHREE 
Gestart: maart 2012 
 
"Verwacht niet te snel te veel." Deze tip heeft Frank Aretz voor startende ondernemers. Hij bedoelt 
niet alleen de omzet, hij bedoelt ook de standaard die je jezelf oplegt. "Als je niet bereid bent offers te 
brengen en dus financieel alle middelen in je zaak te investeren, kun je het beter niet in je eentje 
proberen." Sittardenaar Frank (42 jaar, getrouwd, drie 
kinderen) is al sinds 2005 zelfstandig. Hij had in Aken 
een softwaredistributiebedrijf met als werkgebied 
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Nadat hij het vijf 
jaar later had verkocht aan een van de leveranciers, 
ging hij in maart 2012 van start met COUNTHREE, 
een e-fulfilmentbedrijf voor webshops. Positief aan 
het ondernemerschap vindt hij "de kick van niets iets 
te maken, zeker in een moeilijke tijd." Lastiger heeft 
hij het met de financiële druk. "Daar hebben starters 
zonder groot vermogen altijd last van. Al het 
beschikbare privégeld gaat in de zaak en dat kan ten 
koste gaan van je leefpatroon. Zwaar soms, maar 
weegt niet op tegen de passie die ik heb voor het ondernemerschap." Een kwestie van volhouden, 
houdt Frank ons voor. "Besef dat je nog met menige tegenslag te maken krijgt." Zijn ambitie is om 
COUNTHREE dusdanig te laten groeien, dat het over pakweg vijf jaar toonaangevend is in de 
internationale e-fulfilmentbranche. "Nu bedienen we nog de drie landen ('three country's') Nederland, 
België en Duitsland, straks hebben we er drie bij. Daarnaast blijft COUNTHREE zich onderscheiden, 
want we praten niet over logistiek en doosjes, maar denken mee met de klanten die óók hun business 
willen uitbreiden. Daar is ons verdienmodel op ingericht." 
 
Wil je meer weten over Frank Aertz en zijn onderneming? Neem gerust een kijkje op zijn website: 
www.counthree.eu 
 
Zelf een keer in beeld komen? Stuur een mail naar: Jolanda Peters <peters@limburg.kvk.nl> 
 


