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BOEREN EN ONDERNEMERSCHAP
In de zomervakantie heb ik veel verhalen van boeren gelezen. Hoe Yvonne Jaspers
ook haar best doet de romantische kant van het boerenleven te laten zien, boeren moeten toch vooral hard werken voor weinig geld. Bovendien hebben veel
boeren te maken met stress. Ze voelen zich volgens professor Dirk Strijker van de
Rijksuniversiteit Groningen in het nauw gedreven. Dat blijkt uit een onderzoek
onder 2.300 agrariërs dat Trouw onlangs publiceerde: 85 procent van de boeren
ervaart dat de agrarische sector in een crisis verkeert; consumenten waarderen hen
niet (79 procent), de politiek laat hen in de kou staan (92 procent), milieuorganisaties
beschuldigen hen van onjuiste aantijgingen en de media spelen boeren de zwartepiet toe (90 procent). Meer dan de helft van de agrariërs heeft zich de afgelopen
jaren weleens een periode neerslachtig gevoeld.
ARMOEDEGRENS
Overheidsregelgeving verandert met grote regelmaat. Dit verlangt dat boeren
moeten investeren in nieuwe machines, aanpassing van stallen en andere manieren
van bedrijfsvoering. Denk aan de strengere mestwetgeving. Als je iets weet van
het boerenbedrijf, besef je dat een boer lang moet werken om investeringen terug
te verdienen. Ondernemersrisico noemen we dat. Maar ik vraag me af of het reëel is boeren als ondernemer te betitelen.
Economisch gezien is boeren namelijk een rare activiteit. De verhouding tussen tijd die een boer besteedt aan zijn bedrijf en
het rendement dat het oplevert is scheef. Heel scheef. Niet voor niets leeft een derde van de boeren rond de armoedegrens
leeft. Zijn het geen goede ondernemers? Ik weet het niet.
PRIJSVORMING
De meeste boeren hebben weinig invloed op prijsvorming. Hoe ze ook hun best doen om een zo goed mogelijk product
op de markt te brengen, ze zitten voortdurend in een onzekere markt. Daarin hebben ze te maken met grote concurrentie.
Degene die hiervan profiteert, is de supermarkt en daardoor ook de consument. De verschillen tussen inkoop- en verkoopprijzen zijn enorm. Zo krijgt een kippenboer voor een ei maar 40 procent van de prijs die wij betalen als consument, terwijl
er tussentijds niets wordt toegevoegd, behalve dan dat de eieren gesorteerd en verpakt worden. De vele tussenschakels
maken de spoeling dun.
Boeren produceren voedsel. Dat maakt hun ondernemerschap bijzonder. Het is niet vrijblijvend. Als morgen grote aantallen
boeren stoppen met hun bedrijf, hebben we wel een probleem met zijn allen. We moeten wel eten. Of willen we een situatie
zoals in Japan, waar het overgrote deel van het voedsel wordt geïmporteerd? Beseffen we wat daar de risico’s van zijn?
VERHALEN
Redenen genoeg voor Vallei Business om aandacht te besteden aan het ondernemerschap van boer. De komende tijd gaan
we op zoek naar verhalen van boeren in de FoodValley regio. Hoe staan hun bedrijven ervoor en wat hebben ze aan de
kennis van de universiteit en de diverse onderwijsinstellingen?
Heeft u ideeen of suggesties? Laat het ons weten. Mail naar jessica@vanmunstermedia.nl.

Jessica Scheffer
Hoofdredacteur Vallei Business
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LAGARDE GROEP: COMMUNICATIE BEPAALT KLANTBELEVING

VOORKOM RUIS OP
DE LIJN

Lang in de wacht staan, enkele keren doorverbonden worden om bij de juiste medewerkers terecht te
komen, een lastig bereikbare contactpersoon: het bedrijfsleven verliest er veel tijd mee en incasseert
ergernissen. Het kan zo anders en soms al met heel simpele middelen, weten ze bij Lagarde Groep.
Goede communicatie vormt een niet te onderschatten factor in de klantbeleving.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN

Ondernemingen worden veelzijdiger en
complexer, wat een snelle en makkelijke
bereikbaarheid niet altijd bevordert.
Tegelijkertijd stijgt door enerzijds het hoge
werktempo en anderzijds de intrede van
moderne communicatiemiddelen als chat
en WhatsApp het verwachtingspatroon op
dit gebied. Ruis op de lijn, zoals geschetst
in de inleiding van dit artikel, zorgt voor
een negatieve klantbeleving. “In de praktijk
staan bedrijven daar niet altijd bij stil en
onderschatten ze het belang van efficiënte
communicatie”, weet Eddy van Dijk, algemeen directeur van Lagarde Groep. “Er komt
nog iets anders bij, namelijk de verandering
in organisatiestructuren. Steeds meer ondernemingen omarmen Het Nieuwe Werken:
locatie-onafhankelijk, thuis, in de auto of
elders en niet meer elke dag acht uur lang
achter het bureau op kantoor. Dat vraagt om
een andere kijk op bereikbaarheid. Wanneer
een organisatie ons hiervoor inschakelt,
beginnen wij met een inventarisatie van de
interne en externe communicatiestromen en
van de behoeften van de gebruikers.”

het systeem, waar ze zich ook bevinden.
Het valt zo in te richten dat je met meerdere
parttimers één device deelt. Houd daarbij
altijd de klantbeleving in het achterhoofd;
werk vanuit externe in plaats van interne
processen, bijvoorbeeld wanneer je een
keuzemenu samenstelt. Kijk door de bril van
degene die contact met je opneemt en maak
een automatische koppeling met de agenda,
zodat iemand bij afwezigheid van het aanspreekpunt naar een collega of een andere
afdeling wordt doorgeleid.”

CHATBOTS
Lagarde Groep richt communicatieplatformen zo in, dat managementrapportage tot de
mogelijkheden behoort. “Via een dashboard
verkrijg je inzicht in aspecten als bereikbaarheid, wachttijd, tijdstip en duur van de
gesprekken”, aldus Gol. “Daar kun je dus op
schakelen met het inrichten van het systeem
en de bezettingsgraad van je personeel, ten
behoeve van een optimale klantbeleving. Er
bestaan diverse automatiseringsmogelijkheden, zoals een keuzemenu en een digitaal
contactcentrum, met geavanceerde software

“Veel bedrijven onderschatten het
belang van efficiënte communicatie”,
aldus Eddy van Dijk.

WERK VANUIT EXTERNE PROCESSEN
“Denk je als bedrijf voldoende na over de
bereikbaarheid van medewerkers onderweg
en bij calamiteiten?”, vraagt Martin Gol, salesmanager bij Lagarde, zich af. “Het ontbreekt
nog wel eens aan een goede integratie van
vast en mobiel bellen en dat gaat verder dan
alleen maar doorschakelen: je maakt een
keuze tussen wanneer je bereikbaar bent en
op welk toestel, inspelend op het verwachtingspatroon van klanten. Lang niet iedere
medewerker zal over een gsm van de zaak
beschikken, zelfs al zit hij of zij op locatie.
Dat hoeft ook niet, als de klant die naar een
bepaald nummer belt maar zo snel mogelijk
bij de juiste persoon terechtkomt. Zorg er
dus voor dat mensen kunnen inloggen op
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om binnenkomende communicatiestromen
centraal af te handelen en door te zetten
naar een beschikbare medewerker. Een
opkomende trend betreft chatbots: software
die bij chats allerlei informatie verzamelt en
op basis daarvan taken uitvoert, zoals het
reserveren van een tafel in een restaurant
of het boeken van een vliegticket. Er zit
slimme kunstmatige intelligentie achter, met
wel altijd een menselijke organisatie op de
achtergrond. De chatbot kan zelfs gesprekken
simuleren, met vraag en antwoord op basis
van spraakherkenning. Software als Google
Assistant, Microsoft Cortana, Apple Siri en
Amazon Alexa neemt het voortouw op
dit gebied. Testen hebben uitgewezen dat
gebruikers geen verschil merken ten opzichte
van een gesprek tussen mensen.”
BEWEEG MEE
Klantbeleving moeten we op het gebied van
communicatie heel breed zien, gelet op het
aantal mogelijke kanalen om tegenwoordig
contact op te nemen. Van Dijk: “Bellen,
chatten, skypen, e-mailen, appen; mensen

8
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willen zelf kiezen. Beperk je dus niet tot twee
of drie opties, maar beweeg met je klant mee,
bied een scala aan mogelijkheden en zorg
ervoor dat je organisatie er klaar voor is. De
integratie van Microsoft Office 365 neemt
steeds meer een vlucht, met mogelijkheden
als Skype for Business, chatten, online
vergaderen en bellen met professionele
kwaliteit, zonder dat je per se een centrale
hoeft aan te leggen. Ook WhatsApp valt in de
zakelijke wereld niet meer weg te denken, als
onderdeel van software die centraal alle multimediale communicatiestromen regelt en
aanbiedt aan een beschikbare medewerker of
robot. Zo valt heel handig extra informatie te
vergaren, bijvoorbeeld over de plek waar de
klant zich bevindt. Handig wanneer hij een
taxi bestelt. Staat hij bij een apparaat en ziet
hij een verdacht lampje branden, dan hoeft
hij alleen maar even een foto mee te sturen.”
KOPPELING MET BEDRIJFSSOFTWARE
Waar in het verleden telefooncentrales
de norm waren, praten we nu over een
communicatieplatform dat veel verder gaat.

“Wij werken veel met Mitel en Broadsoft”,
zegt Gol. “Een interessant aspect vormt de
koppeling met bedrijfssoftware, zoals een
ERP-systeem. Wanneer een klant belt, krijg je
meteen relevante informatie in beeld over het
bedrijf, de contactpersoon, de status van een
levering, noem maar op. Indien nodig kun
je iemand meteen doorzetten naar de juiste
collega of afdeling, wat de communicatie
niet alleen efficiënter, maar ook persoonlijker
maakt: degene aan de andere kant van de lijn
merkt dat je weet wie er belt. Zo’n platform
leent zich ook perfect om documenten te
delen en zaken als videoconferentie, chats
en WhatsApp te integreren. Overigens leeft
bij veel ondernemers het beeld dat het
aanbieden van nieuwe, betere communicatiemogelijkheden een aanzienlijke investering
vergt, maar dat geldt lang niet in alle gevallen.
Als Lagarde Groep komen we graag eens een
inventarisatie maken en de mogelijkheden
bespreken. Die blijken soms verrassend
eenvoudig en toegankelijk.”
www.lagardegroep.nl
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“Als Lagarde Groep komen we graag eens
een inventarisatie maken en de mogelijkheden bespreken”, aldus Martin Gol.
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GERARD VAN DEN TWEEL AL 50 JAAR SOCIAAL ONDERNEMER

‘EEN SCHOUDERKLOPJE
KOST NIETS’
De Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel vierde onlangs zijn vijftigjarig jubileum als ondernemer
met een serie mini-concerten in Nijkerkse zorgcentra, een reeks helikoptervluchten voor zijn klanten en
een groot jubileumfeest voor zijn relaties en een personeelsfeest. Van den Tweel laat mensen om hem
heen graag meegenieten van zijn successen. “Als je het goed hebt, moet je ook willen delen.”

Van den Tweel mag zich tot een van de
grootste food- en horecapioniers van
Nederland rekenen. Zijn imperium omvat
onder andere supermarkten, hotels met con-
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grescentra, slijterijen en veel onroerend goed.
Het leverde hem een plek op in de Quote Top
500. Wie denkt dat het hem allemaal vanzelf
is komen aanwaaien, heeft het mis. “Dit

alles heb ik bereikt door hard werken. Fysiek;
met handen en voeten, maar ook met mijn
hoofd. Nog steeds werk ik 60 tot 80 uur in de
week. Ik heb twaalf directeuren, maar geef

GERARD VAN TWEEL | ACHTERGROND

Wie is Gerard van
den Tweel?
Gerard van den Tweel (1944) is een succesvolle supermarkt- en horecaondernemer, hij
is multifranchiser van onder meer Albert
Heijn, Gall&Gall en Etos en heeft vestigingen
in onder andere Nijkerk en Voorthuizen.
Onlangs deed hij zijn supermarkten op
Bonaire, Curaçao en Aruba van de hand.

nog steeds leiding. Als ik de 40-urige week
had aangehouden, had ik het nooit zo ver
geschopt.”
Gedurende zijn loopbaan is hij tevens
grossier in nevenfuncties. In de afgelopen
jaren was hij onder andere voorzitter van de
Nijkerkse Ondernemers Vereniging en van
VVV Nijkerk, maar ook fractievoorzitter van
de plaatselijke VVD. “Als ondernemer moet
je op de hoogte zijn van de ontwikkelingen
binnen de gemeente en lid zijn van ondernemersverenigingen. Ik heb het allemaal
gedaan.”
BLIJF JEZELF
Zijn inspanningen voor de Nijkerkse gemeenschap werden in juni van dit jaar tijdens het
feest ter ere van zijn vijftigjarig jubileum
beloond, toen hij het ereburgerschap van de
gemeente Nijkerk kreeg uitgereikt. Kardinaal
Ad Simonis en oud-ministers Ed Nijpels en
Henk Kamp, kleding- en vastgoedondernemer
Jan Zeeman en tv-persoonlijkheid Tineke
Verburg, er leek geen eind te komen aan
namen van prominenten tijdens deze avond.
Toch is hij niet naast zijn schoenen gaan
lopen. “Blijf gewoon en blijf vooral jezelf, dat
is iets wat ik van huis uit met de paplepel
ingegoten heb gekregen”, zegt hij bescheiden.
“We zijn allemaal mensen van vlees en bloed.
Ik ben niets meer dan een ander.”
SCHOUDERKLOPJE
Die bescheidenheid blijkt ook uit het kantoor
van de Van den Tweel Groep in Nijkerk. Geen
superdeluxe pand, maar een kantoorruimte
boven zijn eigen Albert Heijn. Dicht in de
buurt van zijn mensen. Hoewel hij net terug
is van een reis naar de Nederlandse Antillen,
waar hij onlangs een aantal van zijn supermarkten verkocht, is hij vanochtend vroeg al
op de werkvloer geweest van zijn winkel in
Nijkerk. “Even een praatje gemaakt met de
medewerkers”, zegt hij. “Ook met de interieurverzorgsters, want die doen ook goed werk.
Een schouderklopje kost niets.”

LEF
Van den Tweel oogt zo fit als een hoentje,
onvermoeibaar is hij wanneer het aankomt
op het runnen van zijn bedrijf. “Je kunt eindeloos dubben over kansen en bedreigingen,
maar uiteindelijk moet je het gewoon doen.
Om dingen te bereiken als ondernemer heb
je durf, lef en energie nodig.”
Lef toonde hij onder andere met de investering van 100 miljoen euro in vijf supermarkten en twee horecagroothandels in
het Caribisch gebied. Ook richtte hij ooit de
eerste ecologische zuivelfabriek in Nederland
op in Drachten, een bedrijf dat inmiddels is
overgenomen door Friesland-Campina. Iets
waar hij tot vandaag de dag nog bijzonder
trots op is. “Tegenwoordig zie je heel veel
ecologische producten, maar in de jaren
negentig was dit alleen voorbehouden aan
natuurvoedingswinkels. Ik geloofde toen al in
de toekomst van ecologische producten.”
PLEZIER
Ook het plezier hebben in je werk is een
belangrijke factor voor succesvol ondernemerschap, meent hij. “Wanneer je plezier
uitstraalt, slaat dat over op je medewerkers.
Een goede communicatie met je mensen is
van groot belang. Laat hen meepraten over
de visie van je bedrijf. Je hebt immers draagvlak nodig.”
Inmiddels heeft Van den Tweel 2.000 medewerkers voor zich werken. Dat zijn mensen
graag voor hem werken, blijkt wel uit het
hoge aantal jubilarissen. “De mensen die
hier 25 jaar werken zijn niet meer te tellen”,
zegt hij trots. “We hebben zelfs verschillende
mensen in dienst die hier al meer dan veertig
jaar werken.”
Dat plezier gunt hij ook aan de mensen in de
maatschappij voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De horeca- en supermarkttycoon
deed al aan maatschappelijk ondernemen
voordat deze term was geboren. “Onze
maatschappij telt helaas veel mensen die
niet volwaardig kunnen deelnemen aan het
arbeidsproces. Vroeger gingen deze mensen
naar de sociale werkplaats om krijtjes en potloden in te pakken. Bij mij lopen deze mensen
net als mijn medewerkers op de werkvloer,
want ook zij moeten arbeidsvreugde hebben.
Als ondernemer heb je in mijn ogen de
maatschappelijke taak om ervoor te zorgen
dat deze mensen niet buiten de boot vallen.
Sociaal ondernemen hoort in ieder bedrijf
thuis.”

dag de energie kan opbrengen om aan het
roer van zijn imperium te staan, zegt hij
resoluut: “Gezond leven is het geheim. Ik heb
al tien jaar geen druppel alcohol meer aangeraakt. Ik vlieg tien keer per jaar de oceaan
over naar de Verenigde Staten, Zuid-Amerika
en de Nederlandse Antillen. De champagne
laat ik staan, ik kies liever voor een glaasje
jus d’orange. Als ik na een vlucht van tien
uur aan de andere kant van de oceaan voet
aan wal zet, zet ik mijn klok zes uur terug en
begint er een nieuwe werkdag voor mij.”
PENSIOEN
Over zijn pensioen wil hij nog lang niet
nadenken. “Ik heb vanochtend weer voor vijf
jaar bijgetekend”, zegt hij lachend. “Wanneer
je gezond bent en niet al te zwaar lichamelijk
werk verricht hoef je echt niet met pensioen
op je 67ste. Wanneer je de mogelijkheden
hebt en de zin er nog is, moet je gewoon lekker door blijven werken. Dat is ook goed voor
de economie. Ik moet er niet aan denken om
de hele dag bij mijn vrouw thuis te zitten en
me met dingen als stofzuigen te bemoeien.
Wanneer ik de hele dag thuis zou zijn, zou
mijn vrouw zeggen: ‘Ga jij maar een baantje
zoeken!’ Ik kan dus beter in mijn eigen bedrijf
blijven werken dan een baantje zoeken. Er is
niets mooier dan op mijn leeftijd nog volop in
het arbeidsproces te zitten!”

Historie Van den
Tweel
De firma Van den Tweel werd in 1905 opgericht door de opa van Gerard van den Tweel:
Gerard Konst. Hij startte in de handel van
levensmiddelen en granen. In 1968 komt
Gerard van den Tweel het bedrijf van zijn
ouders versterken en opent de eerste Nijkerkse supermarkt. In 1974 neemt hij het
gehele bedrijf over. Inmiddels heeft hij het
bedrijf uitgebouwd tot Van den Tweel Groep.
Tien supermarkten (onder andere in Nijkerk
en Voorthuizen), twee groothandels en vijf
slijterijen en worden aangestuurd door de
oudste zoon Edward van den Tweel. Van den
Tweel Investments BV participeert met verschillende belangen in andere ondernemingen. De vastgoedportefeuille van Van den
Tweel Vastgoed BV beheert de jongste zoon
George van den Tweel. Daarnaast bevat de

JUS D’ORANGE
Op de vraag hoe hij op zijn 73ste nog iedere

groep nog een aparte tak voor projectontwikkeling en horeca.
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FOV: D U TC H AG
AANKOMEND BESTUURSLID BOV
MARTINE MARTENS
In de zoektocht naar verdere uitbreiding en
verjonging heeft het BOV bestuur weer een
uitstekende kandidate gevonden: Martine

Martens (Rabobank Vallei & Rijn) woont sinds
kort de bestuursvergaderingen bij. Vooralsnog
als aankomend bestuurslid, totdat de ALV haar
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medio 2019 formeel benoemt. Ze gaat zich per
direct inzetten op het gebied van Duurzaam
Ondernemen.
“Vanuit de Rabobank ondersteunen we het
ondernemerschap van harte”, aldus Martine
Martens. “Soms doen we dat als bank, soms
als sponsor maar veelal ook in de vorm van
tijd en energie. Op de vraag om toe te treden
tot het BOV-bestuur, heb ik dan ook met volle
overtuiging positief geantwoord. Ik mag me de
komende tijd gaan richten op het bevorderen
van de Circulaire Economie in Veenendaal. Een
onderwerp dat de Rabobank sterk ondersteunt,
omdat we geloven dat bedrijven die zuinig zijn
met grondstoffen, toekomstbestendig zijn. Ik
zal mijn kennis, ervaring en contacten op dit
gebied graag delen om circulair ondernemen in
Veenendaal verder uit te bouwen.”

BEDRIJFSBEZOEK KONINKLIJKE GINKEL GROEP
Meer dan 3.000 mensen bezochten op 8 september de huisvesting van de
Koninklijke Ginkel Groep in het voormalige kerkgebouw en de pastorie van
de Willibrordusparochie. Exclusief voor de leden van de BOV lieten Wim van
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Ginkel en Bert Masselink met hun team dit prachtig gerenoveerde gebouw
nogmaals zien.

G R I FOO D W E E K
DUTCH AGRI FOOD WEEK
Van 5 tot en met 16 oktober 2018 staat
Nederland in het teken van de toekomst van
ons eten. Tijdens de vierde editie van Dutch
Agri Food Week krijgen bezoekers bij de boer,
de voedselproducent, de kok, de wetenschapper en andere agrifood-experts een antwoord
op de vraag: wat eten we nu en in 2050?
Dutch Agri Food Week presenteert de toekomst
van ons eten en versterkt het positieve beeld
van de Nederlandse agrifood sector. Wereldwijd
is er grote belangstelling voor de Nederlandse
kennis en technologie op het gebied van duurzame, gezonde en veilige voedselproductie.

Dutch Agri Food Week is het grootste podium in
Nederland waar aandacht is voor het stimuleren
van innovatie in de agrifood sector én het
verbinden van ondernemers, consumenten en
overheden. Bedrijven en kennisorganisaties
presenteren er hun nieuwste innovaties aan
een breed publiek. Iedereen met interesse in
voedsel en voedselproductie – van consument
tot professional – is welkom tijdens Dutch Agri
Food Week. Om te ontdekken, inspiratie op te
doen, elkaar te ontmoeten, te leren en kennis
te delen, maar vooral om te genieten van
lekker en gezond voedsel. In 2017 trok Dutch
Agri Food Week zo’n 50.000 bezoekers tijdens

150 activiteiten en events die 350 betrokken
organisaties verspreid door Nederland hebben georganiseerd. DAFW is een verbindend
initiatief dat gebruik maakt van de kracht van
bestaande netwerken en organisaties zoals
regio’s, samenwerkingsverbanden, steden of
andere netwerken. Gestart door de Topsector
Agri&Food, Food Valley NL, AgriFood Capital,
Greenport Westland – Oostland, Brightlands
Campus Greenport Venlo heeft Dutch Agri Food
Week, naast een nationale uitstraling, ook lokale
en/of regionale verankering en zichtbaarheid.
www.dutchagrifoodweek.nl
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OPENING TECHNOVA COLLEGE
Vanaf 1 augustus heet ROC A12 Techniek
‘Technova College’. De officiële opening zal
op 18 oktober plaatsvinden. De afdelingen
Techniek & Technologie, Media & ICT en Beeld
& Geluid van ROC A12 hebben hun intrek genomen in het nieuwe pand. Het gebouw zal een
‘etalage’ worden waarin techniek, techniekon-

derwijs, innovatie, onderlinge samenwerking
en de samenwerking met het bedrijfsleven
zichtbaar is en beleefd kan worden. Binnen de
muren van het gebouw zullen techniekonderwijs gericht op kiezen, leren en werken en een
broedplaats voor innovatieve ontwikkelingen in
de techniek, in samenwerking met het bedrijfs-

leven, een vaste plaats krijgen.
Wanneer: 18 oktober 2018 van 15.00 uur tot
18.30 uur
Waar: Bovenbuurtweg 7, Ede
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COÖPERATIEFONDS: TOTAAL € 44.562
VOOR 14 PROJECTEN MET UNIEK VERHAAL
Kijk die gezichten eens… Bestuurders van 14 lokale organisaties staan glunderend voor het pand van
de Rabobank met een cheque in hun handen. De bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvingen zij uit
handen van directievoorzitter Mariska de Kleijne voor hun project wat echt verschil maakt in de regio.
Zo geeft Rabobank concreet invulling aan hun missie ‘Growing a better world together’.

€ 250.000 BESCHIKBAAR VOOR DE REGIO
Bestuurders, projectleiders en niet te vergeten
kinderen van de scouting uit Rhenen waren
naar de derde cheque-uitreiking van het jaar
gekomen van het Coöperatiefonds van
Rabobank Vallei en Rijn. In een volle zaal op
de hoofdvestiging van de bank presenteerden
zij vol trots en passie hun initiatieven. Al
vertellend ontstonden er onderling nieuwe
contacten en ideeën. Vier keer per jaar
beoordeelt de ledenraad van de bank de
projecten van lokale verenigingen en
stichtingen. Dit zijn leden die zelf ook in de
onze regio FoodValley wonen, ambassadeur
van de Rabobank zijn en alle leden
vertegenwoordigen. Dankzij een donatie uit
het fonds kunnen sociaal-maatschappelijke,
culturele, jongeren-, en innovatieve projecten
gerealiseerd worden. Jaarlijks stelt Rabobank
Vallei en Rijn uit de winst € 250.000
beschikbaar via het Coöperatiefonds.

DIVERSITEIT AAN PROJECTEN
Studenten van Stichting Enactus Wageningen
lieten zien hoe zij plastic inzamelen, recyclen
en dus gereed maken om daar nieuwe
producten van te maken. Dat doen zij in
samenwerking met mensen die een
verstandelijke beperking hebben. Een project
dus met een innovatief, circulair én
maatschappelijk karakter. Zij ontvingen de
cheque van Marit de Wolf, lid van de
jongerenraad van de bank. Kinderen van de
scoutingclub uit Rhenen kregen een cheque
om de verbouwing van het clubhuis mogelijk
te maken. Schaatstraininggroep Wageningen
staat in de startblokken om een nieuwe
skeerlerbaan aan te leggen en de Prins Florisschool uit Ede kan dankzij een donatie een
hekwerk om hun nieuwe speelveld plaatsen.
Maar wel zo, dat de buurt er buiten schooltijd
ook kan spelen. De bibliotheek in Veenendaal
schaft voor hun fablab nieuwe apparatuur
aan om vooral basisschoolkinderen

enthousiast te maken voor ICT en innovatie.
Scylla 55+ uit Wageningen kan dankzij de
bijdrage uit het Coöperatiefonds een
beachvolleybalveld aanleggen naast het
zwembad in Bennekom. Een mooi regionaal
project, dat ook nog eens een duurzaam
karakter heeft. Het zand dat is gebruikt bij het
EK Beachvolleybal, ligt namelijk nu in
Bennekom. Je kunt dus spelen op het zand
waarop de Nederlandse dames goud
wonnen.
Kijk voor alle projecten op www.rabobank.nl/vr

Jouw project een bijdrage?
Vier keer per jaar beoordeelt de ledenraad van
Rabobank Vallei en Rijn de ingediende projecten van lokale verenigingen en stichtingen. De
jongerenraad beoordeelt projecten gericht op
jongeren. Vaak is het voor verenigingen en
stichting lastig om een nieuw project te starten. Het Coöperatiefonds kan dan net dat zetje
in de rug geven om een project te realiseren.
Heb je ook een project dat onze bijdrage verdient? Ga naar www.rabobank.nl/vr en kijk bij
Coöperatiefonds. Daar vind je ook het aanvraagformulier en de criteria. De volgende
beoordelingsronde is 22 november. Aanvragen
kunnen tot 2 november worden ingediend.
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KRINGLOOPLANDBOUW

WINST VOOR
BOER EN MILIEU?
Kringlooplandbouw staat centraal in de visie die minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Carola Schouten op 8 september jl. presenteerde. Hierin moet de Nederlandse landbouw omschakelen
naar een duurzamer systeem van voedselproductie waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder
druk staan. Een mooie aanleiding voor Vallei Business om een aantal specialisten hun visie op dit onderwerp te laten delen tijdens een rondetafelgesprek bij Remeker in Lunteren.

In alle opzichten is De Groote Voort, de
thuisbasis van de Remeker-kaas, eigenzinnig
te noemen. Waar groei in de melkveehouderij
het credo is, besloten Jan Dirk en Irene van
de Voort en hun zoon Peter hun veestapel
juist met twintig procent te verkleinen. De
koeien dragen hoornen, zij krijgen geen mais
of brok en ook geen antibiotica. “De gisten,
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schimmels en bacteriën in de bodem zijn
heel belangrijk en werken het beste op onze
eigen mest”, zegt Jan Dirk Van de Voort.  
GEMEENGOED
Wat voor Van de Voort de normaalste zaak
van de wereld is, zal in 2030 voor elke boer
gemeengoed zijn, wanneer zij in een

kringloop moeten werken. Dit is tevens de
kern van de landbouwvisie die
landbouwminister Schouten presenteerde. De
Nederlandse land- en tuinbouw heeft
volgens de minister een geweldige staat van
dienst als het gaat om hoe efficiënt voedsel
kan worden geproduceerd. ‘Maar hoe mooi
onze resultaten ook zijn, de manier waarop
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DEELNEMERS FORUM
VOORZITTER:
ARNOUD LEERLING

MARTIN SCHOLTEN,
DIRECTEUR ANIMAL
SCIENCES, WAGENINGEN UR
Martin Scholten is algemeen
directeur Animal Sciences
van Wageningen University &
Research (WUR). Hij is alumnus van de Vrije Universiteit
Amsterdam waar hij is
opgeleid tot ecoloog. Na een
loopbaan bij TNO is Scholten
bij WUR terechtgekomen als
directeur visserijonderzoek.
Inmiddels is hij al weer tien
jaar eindverantwoordelijk voor
de Animal Sciences, met een
eigen kijk op de toekomst van
de veehouderij. Hij heeft zich
ontpopt als pleitbezorger voor
de kringlooplandbouw.
JAN DIRK VAN DE VOORT,
BOERDERIJ DE GROOTE
VOORT / REMEKER KAAS
De Groote Voort is een toonaangevend bedrijf met een
eigen kaas, Remeker. Alles
op het biologisch bedrijf met
Jerseykoeien is geënt op
smaak, van het grondgebruik,
huisvesting, voeding tot kaaskorst. Jan Dirk, Irene en Peter
van de Voort hebben met hun
kaas een sterke positie in de
markt veroverd.

GERARD VAN SANTEN,
DIRECTEUR O-GEN
Gebiedscoöperatie O-gen is een
organisatie waarbinnen
overheden, maatschappelijke
organisaties,
onderwijsinstellingen, bedrijven,
ondernemers en particulieren
samenwerken aan de
ontwikkeling van het landelijk
gebied in de Vallei, Heuvelrug en
Kromme Rijnstreek. O-gen is met
haar leden volop bezig met
uitvoering van projecten voor
kringlooplandbouw.
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DEELNEMERS FORUM
STEVEN VAN WESTREENEN,
DIRECTEUR VANWESTREENEN
ADVISEURS VOOR HET
BUITENGEBIED
Van Westreenen adviseurs is
sinds 1995 als onafhankelijk
adviesbureau gespecialiseerd
in de agrarische milieu-,
bouw- en ruimtelijke
ordeningswetgeving. Vanuit de
kantoren in Barneveld en
Lichtenvoorde helpt het bedrijf
ondernemers in het
buitengebied door de wirwar
van wetten en regels.

EVERT HEIN SCHUITEMAN,
DIRECTEUR SCHUITEMAN
CORPORATE FINANCE
Schuiteman Accountants adviseert agrarische ondernemers
op financieel gebied. Met vestigingen in Ede, Veenendaal,
Barneveld, Nijkerk, Harderwijk
en Huizen heeft het bedrijf
veel ondernemers in de
Valleiregio binnen bereik.

18
18

JOS ERINGFELD, DIRECTEUR
BEDRIJVEN RABOBANK
GELDERSE VALLEI
Rabobank Gelderse Vallei
richt zich dit jaar samen met
Rabobank Vallei en Rijn op
circulair ondernemen, onder
meer door de organisatie
van de Circular Economy
Challenge.
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we nu ons voedsel produceren, raakt steeds
verder uit balans. Het gaat verder dan wat de
aarde kan geven. En is niet houdbaar’, aldus
de minister.
Martin Scholten, directeur Animal Sciences
van Wageningen UR, beaamt dit. “De grootste
uitdaging waar we momenteel voor staan, is
hoe we straks aan grondstoffen kunnen
komen om voedsel te produceren. We
moeten dus van een voortdurende verlaging
van de kostprijs van producten naar een
voortdurende vermindering van het verbruik
van grondstoffen door een efficiëntere
benutting in kringlopen.”  
RESTSTROMEN
Om de groeiende wereld te kunnen voeden,
moet het oude systeem van lineaire ketens
worden vervangen. Door de ketens te
verknopen, dient de reststroom van de ene als
grondstof voor de andere keten. “Centraal bij
kringlooplandbouw staat de bodem, de plek
bij uitstek om de nutriëntenkringloop in de
landbouw te sluiten”, legt Scholten uit. “Boeren
moeten meer reststromen terugbrengen in de
bodem om daarmee de organische stof en
bodemvruchtbaarheid te verbeteren.”
Vaak doet de agrarische sector al nuttige
dingen met reststromen, maar het kan nog
veel beter volgens de forumdeelnemers. “Het
denken rond mest is altijd geweest om het
milieuprobleem van de afvalstroom mest op te
lossen”, verklaart Scholten. “Maar als je van
mest een hoogwaardiger product wilt maken
die gebruikt kan worden als grondstof voor
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Steven van Westreenen, directeur van
VanWestreenen aan. “Zonder goed
verdienmodel is de sector immers niet in
staat de gewenste omslag te maken.”

andere producties, dan kom je ook op
andere technologieën voor mestverwerking.
Jan Dirk beschouwt bijvoorbeeld mest als
een van zijn producten en besteedt daar
aandacht aan.”
“De kalverensector is een enorme voorloper
binnen de kringloopsector, dit was de eerste
sector waar men anders naar mest ging
kijken”, vertelt Jos Eringfeld, directeur
Bedrijven bij Rabobank Gelderse Vallei. “Dit is
al begonnen met de melkpoeder dat
gemaakt is van een restproduct van kaas.
Daarnaast is men ook anders gaan kijken
naar mest in de mogelijkheden die het kan
opleveren. Ik ken bedrijven die daar al een
tijdje mee bezig zijn, waarbij de stallen zo
zijn ingericht dat als er mest, inkomt het
meteen wordt afgevoerd zodat het verwerkt
en vergist kan worden.”  

BOEREN MOETEN
MEER RESTSTROMEN
TERUGBRENGEN IN DE
BODEM OM DAARMEE DE
ORGANISCHE STOF EN
BODEMVRUCHTBAARHEID
TE VERBETEREN
VERDIENMODEL
Kringlooplandbouw gaat uit van een zo
efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen,
en niet van zo efficiënt mogelijk produceren
tegen zo laag mogelijke kosten. Dat is
volgens Evert Hein Schuiteman, directeur
van Schuiteman Corporate Finance, een
omslag in het denken. “Het is terug naar de
basis. Deze transitie vraagt veel van boeren
en tuinders. Een essentieel onderdeel voor
het succes van kringlooplandbouw is een
goed verdienmodel.”
“De boeren moeten een eerlijke prijs
verdienen als ze duurzaam werken”, vult

INSPIREREN
Als het voor boeren en tuinders mogelijk is
om samen op te trekken in de keten, staan
ze sterker en kunnen ze een betere prijs
afdwingen. “Als je iets in het buitengebied
voor elkaar wilt krijgen, moet je het met
elkaar doen”, meent Gerard van Santen,
directeur van O-Gen.
Volgens Scholten biedt de Gelderse Vallei de
perfecte locatie om samen stappen richting
een circulaire landbouw te zetten. “De
Gelderse Vallei is een plek die omsloten is
door de natuur en waar collectieven zijn.
Bovendien is het een plek waarin de regering
wil mee investeren in een transitie van de
landbouw. En voor WUR en Aeres is het de
achtertuin, dus een prachtig proefgebied
voor studenten en onderzoekers. We
moeten echter wel concrete stappen durven
te zetten, van elkaar durven leren en elkaar
inspireren.”
Eringfeld beaamt dit: “Als het ergens kan, dan
is het hier. Je hebt in deze regio onder
andere pluimvee, melkveehouderij, de
kalversector en akkerbouw. Je vindt hier
meer diversiteit dan in welke andere regio
dan ook. Bovendien zit hier innovatiekracht
en ondernemerschap. Je zou veel meer
bijeenkomsten moeten organiseren om
kennis over te dragen en elkaar te inspireren.
Om die reden heeft de Rabobank de Circular
Economy Challenge opgezet. Circulair
ondernemen vraagt van ondernemers om
anders te denken, over de grenzen van het
eigen bedrijf heen te kijken en samen te
werken. Zo ontstaan nieuwe ideeën en
businessmodellen. Met de Circular Economy
Challenge zetten we regionaal in om
ondernemers te helpen bij de ontwikkeling
naar circulair ondernemerschap.” “Ergens
mis ik de gezamenlijke ambitie”, vult Van
Santen aan. “We moeten met z’n allen
zeggen: ‘We nemen geen genoegen met de
elfde plek, alleen een gouden medaille is
goed genoeg.’ Binnen dit gebied met onze
gebiedscoöperatie hebben we wel een
platform om dit mogelijk te maken.”
REGELGEVING
Het huidige landbouwsysteem van lineaire
productie is volgens Scholten aan zijn einde.
Het kan geen oplossingen meer bieden voor
de uitdagingen rond grondstoffen, milieu,
natuur en klimaat. Daarnaast mist de
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ilieu-advies

R uimtelijk advies
B ouwkundig advies

Buiten gewoon goed geregeld
Onze adviseurs, bouwkundigen en tekenaars loodsen u door
de wetten en regels van het buitengebied. Van stalontwerp
en bestemmingsplanwijziging tot vergunningaanvraag en
bouwbegeleiding. Altijd op zoek naar het beste resultaat
voor úw bedrijf.

Barneveld 0342 47 42 55 | Lichtenvoorde 0544 37 97 37 | info@vanwestreenen.nl | www.vanwestreenen.nl

Bent u klaar voor
kringlooplandbouw?
Meer weten? Neem contact op met uw
accountmanager.

Kom maar op met de toekomst
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dat het recht toe recht aan, oftewel het
grootschalige, een keer ophoudt. Het is
bovendien niet langer meer concurrerend”,
zegt Van de Voort.
“Het Oerei is een mooi voorbeeld van hoe het
ook kan”, reageert Scholten. “Deze kip krijgt
voer met insecten die op plantenresten zijn
gekweekt. Dankzij de eiwitrijke insecten die
gevoed zijn met groente- en fruitresten is er
geen soja of mais van de andere kant van de
wereld meer nodig.” Van Westreenen noemt
Kipster als voorbeeld. “De kippen in dit
concept worden gevoerd met resten van
bakkerijen. Ook kippenboeren kunnen
proberen aan de slag te gaan met
natuurinclusief of duurzaam boeren. Je kunt
bijvoorbeeld kijken naar het type stal, het voer
of zonnecollectoren laten plaatsen. Deze
sector kan zo proberen nog beter kippen te
gaan houden.”
LEVENSSTANDAARD
Consumenten hebben veel ideeën over hoe
voedsel moet worden geproduceerd. Ze stellen
hoge eisen volgens Scholten. “Mensen zijn
bereid om iets waar ze de waarde van inzien
ook te kopen”, verklaart hij. “Een mooi product
uit een prachtig boerenlandschap met een
goed verhaal, daar komen mensen beslist op
af.” Ook bij Remeker zien zij dit. “De manier
waarop wij werken spreekt veel mensen aan”,
concludeert Van de Voort. “Toch is het vooral
de smaak waar mensen voor betalen. Hoe wij
produceren, zien wij terug in de kaas en dat
betaalt zich dubbel en dwars uit.”
landbouw differentiatie en variatie, waardoor
de economische opbrengst niet verder valt te
verbeteren. “We moeten veel meer kansen
creëren. Het feit dat er een transitie komt, is
allang geen discussie meer. Ik mis de
collectiviteit waarbij iedereen zegt ‘we gaan
het doen in dit gebied’. Om alles voor elkaar te
krijgen is een richting aangeven niet
voldoende.”
“Het moet vanuit de sectoren zelf komen”,
vindt ook Eringfeld. “Boeren moeten zelf het
nut zien van het verbruiken van minder
energie en resten, zoals voedsel en mest,
beter benutten. Een meer dwangmatige vorm
door middel van allerlei regelgeving is niet de
oplossing.”
KIPPENBOEREN
Wanneer het over kringlooplandbouw gaat,
wordt er veelal over koeienboeren gesproken.
Toch kunnen de kippenboeren ook met de
kringlooplandbouw aan de slag, menen de
forumdeelnemers. “Ook deze boeren beseffen
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Bedrijfsadvisering

Bedrijfsoverdracht

Bedrijfswaardering

Advisering familiebedrijven

www.schuitemancorporatefinance.com

Samen maken wij het gebied
en jij kan meedoen!

Gebiedscoöperatie O-gen heee een missie: een sterk en vitaal landelijk gebied in de Vallei, op de Heuvelrug en in de
Kromme Rijnstreek. We verbinden overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijven, ondernemers en
particulieren. Dit zijn onze leden. Samen willen we het gebied ontwikkelen: innovaties opstarten, projecten uitvoeren
en resultaten behouden. Bijzonder is dat zowel gemeenten als organisaties, bedrijven en ondernemers lid zijn. Ook jij
kan dus meedoen. Hoe meer leden, hoe groter het netwerk, de kennis én de voordelen. Kijk op www.o-gen.nl om te
zien welke bijdrage jij kan leveren. Of kom naar één van onze O-gen Open Cafés en doe meteen mee.

DOE | BIJEENKOMSTEN

EVENT VOOR ALLE ONDERNEMERS IN FOODVALLEY REGIO

CIRCULAIR ONDERNEMEN
ALS VERDIENMODEL
Het wordt groots, informatief en vooral voor en door ondernemers uit FoodValley: het Duurzaam Ondernemen
Event (DOE) 2018. In de Basiliek in Veenendaal combineert DOE op dinsdag 20 november een inspirerend verhaal
van architect en topspreker Thomas Rau met voorbeelden van circulaire diensten en producten van enkele tientallen regionale exposanten. Het thema is ‘Circulair ondernemen als verdienmodel’. Na afloop hebben de bezoekers
concrete handvatten om zelf stappen te kunnen zetten op het gebied van circulair ondernemen.
FOTOGRAFIE: JAN-FOTOGRAFIE

Drie keer eerder werd er in Veenendaal voor
het plaatselijke bedrijfsleven een DOE georganiseerd en daar kwamen steeds ruim 200
ondernemers op af. Om de innovatiekracht
van de hele FoodValley te gebruiken en zo de
regio economisch te versterken, is nu gekozen voor een regionale opzet.
THOMAS RAU EN REGIONALE
ONDERNEMERS
Niemand minder dan Thomas Rau is de
keynote spreker. In zijn boek Material Matters
geeft hij aansprekende voorbeelden over de
transitie naar het nieuwe economisch model,
dat geen afval meer kent. In het programma
van DOE krijgen ook een aantal ondernemers
uit deze regio het podium. Dagvoorzitter
Arnoud Leerling: “Er zijn in de regio
FoodValley legio bedrijven die serieus werk

gemaakt hebben van circulair ondernemen.
Dan hebben we het niet alleen over de bouw,
hoewel daar veel goede dingen gebeuren.
Ook op het gebied van kleding, food en
energie hebben ondernemers al belangrijke
stappen gezet. We laten tijdens DOE juist
diensten, producten en best practices van
ondernemers uit de buurt zien, om anderen
op ideeën te brengen. Bezoekers moeten
naar huis gaan, denkend: hier kan ik iets
mee!”

jaar ten minste 50% minder primaire
grondstoffen mag gebruiken, is het de kunst
om die grote omslag terug te brengen tot die
eerste, kleine stap. Of zoals Kees Boot, één
van de exposanten tijdens DOE zegt: “Maak
het niet te groot: begin gewoon ergens.”
Gemeente Veenendaal en Rabobank Vallei en
Rijn hebben zich als hoofdsponsors
verbonden aan DOE, dat uit belooft te
groeien tot een toonaangevend FoodValley
evenement.
23

GROOT DENKEN EN KLEIN BEGINNEN
Er zijn al volop ondernemers die over een
succesvol circulair verdienmodel beschikken.
Groot denken en klein beginnen, is het credo.
Als ondernemer moet je ver vooruit kijken als
het gaat om toekomstbestendigheid en je
concurrentiepositie. Wetende dat je over 12

Exposanten
Ondernemers uit de FoodValley die circulaire
diensten of producten leveren, kunnen zich
voor slechts € 295,- ex. btw inschrijven als
exposant. Wie meer exposure wil, meldt zich
aan als Zilversponsor. Informatie staat op:
www.boveenendaal.nl/doe.
Bezoekers
DOE speelt zich geheel af in de grote zaal van
de Basiliek. In het midden staan de stoelen
voor het plenaire gedeelte met daar omheen
de exposanten. Zowel voor als na het hoofdprogramma is er volop gelegenheid voor de
bezoekers om de stands te bezoeken. De toegang is gratis voor ondernemers uit de FoodValley regio. Aanmelden via
www/ boveenendaal.nl/doe
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VNO-NCW VELUWEVALLEI MAAKT
ZICH STERK VOOR ONDERNEMENDE
FOOD VALLEY
De regio Food Valley maakt een nieuwe Strategische Agenda. We vragen
aan Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW VeluweVallei, wat de inzet van de
regionale ondernemersvereniging in de Strategische Agenda is.
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VNO-NCW | ONDERNEMERSBELANGEN

WAT HOUDT DE STRATEGISCHE
AGENDA IN?
“Ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Food Valley maken samen een
nieuwe agenda voor de komende periode. In
de agenda bepalen we met elkaar aan welke
economische knelpunten we gaan werken.
Wij vinden een regionale aanpak erg belangrijk, omdat veel zaken zoals economie en
aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt niet alleen lokaal opgepakt kunnen worden.”
WAT IS DE INZET VAN VNO-NCW
VELUWEVALLEI?
“We hebben bij overheid en onderwijs aangedrongen op een agenda voor de bereikbaarheid, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat,
de branding van de regio en het verduurzamen van de gebouwde omgeving en economie. Op infrastructureel gebied houdt dit bijvoorbeeld in dat het knooppunt A1/A30 moet
worden aangepakt, dat de Rijnbrug naar 2x2
rijstroken gaat en dat de Wageningse campusroute wordt aangelegd. Ook moeten we
kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit.
Denk bijvoorbeeld aan een lightrailverbinding
tussen Ede, Wageningen en Veenendaal.”

VEEL BEDRIJVEN WILLEN GRAAG UITBREIDEN. WAT DOEN JULLIE DAARAAN?
“Het mag niet zo zijn dat bedrijven vertrekken
uit deze regio omdat er geen bedrijfskavels
zijn. We pleiten daarom voor voldoende kwalitatieve bedrijfskavels die aansluiten bij de
vraag van de markt. Daarnaast willen we
graag dat gemeentes met elkaar afstemmen
welk type bedrijven en bedrijvigheid bij welke
bedrijventerreinen passen.”
HOE KIJKEN JULLIE TEGEN HET TEKORT
OP DE ARBEIDSMARKT AAN?
“Het is belangrijk dat het onderwijs een goede aansluiting heeft met de arbeidsmarkt. We
willen met de scholen in overleg om opleidingen te vernieuwen of nieuwe op te starten
die passen bij de behoefte. Bestaande initiatieven zoals Knooppunt Techniek dragen we
een warm hart toe. Daarnaast willen we jongeren zoveel mogelijk interesseren voor wat
je allemaal in deze regio kunt doen. Daarom
doen we mee aan Big Day Food Valley waarin
ongeveer 350 mbo-studenten 150 bedrijven
in onze regio bezoeken. Verder moeten we
de regio nog meer vermarkten. Personeel
krijgen is in de huidige tijd erg lastig. Er is een
concurrentiestrijd gaande tussen bedrijven,

maar ook tussen regio’s. Met name hoger opgeleiden kijken niet alleen naar het bedrijf
waar ze komen te werken, maar ook naar de
plaats of regio waar ze gaan wonen. Food
Valley is een prachtige regio om in te werken,
wonen en recreëren. Dat moeten we met elkaar beter naar buiten brengen.”
WAT LEVERT DE REGIO FOOD VALLEY
ONS EIGENLIJK OP?
“We weten uit onderzoek dat de groei van
economie en werkgelegenheid inmiddels
ruim boven het landelijke gemiddelde ligt.
Dus dat hebben we met elkaar alvast bereikt.
En dat komt omdat de regio Food Valley een
sterke naam heeft, ook internationaal. Wij
hebben veel kennis voor het oplossen van
grote mondiale vraagstukken zoals het wereldvoedselvraagstuk (hoe voeden we 10 miljard mensen in 2050) en de verduurzaming
van onze economie. We kunnen dit veel meer
benutten en onze kennis nog beter exporteren. In de Strategische Agenda is dit een belangrijk punt voor ons. Samen met de overheden en het onderwijs zullen we goede
plannen moeten maken en vooral: voortvarend uitvoeren.”
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GROEIAGENDA
VNO-NCW
VELUWEVALLEI
voor een sterke
economische regio

Op- en afrit bedrijventerrein
H2O aanleggen
Geen inbesteding door overheden

Opzetten innovatie- en
internationaliseringsprogramma´s

Verbeteren verbinding
Harderwijk – Flevoland

Samenwerking
tussen de 3O’s verder
intensiveren in de
Triple Helix Food Valley
en de Diamant van
Midden Nederland

Verbreden A28 naar 2x3
Amersfoort – Zwolle

Kennisinstellingen
meer betrekken bij
bedrijven uit de regio

Verder uitrollen
Innovatiehuis

Harderwijk moet
IC-station worden

Ondersteunen Veluweportaal,
Techniek Academie en Platform
Techniek Noordwest-Veluwe,
STAM-tafel Food Valley etc.

Transparant aanbestedingsbeleid
en kansen voor MKB bedrijven

Optimale digitale
bereikbaarheid

Opstellen economische
agenda Noord Veluwe

Verbeteren branding Food
Valley en Noord-Veluwe

De samenwerking tussen
gemeenten, onderwijsinstellingen
en ondernemers in de
verschillende arbeidsmarktregio’s
verder verstevigen. We zetten
ons hier actief voor in.

Volwaardig knooppunt A1/30

Voldoende kwalitatieve
bedrijfskavels / 1 loket
uitgifte bedrijfskavels
Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur
Vestigingsklimaat & duurzaamheid

Werken aan energietransitie
(Gelders Energieakkoord)
Doorontwikkelen
Poultry Expertise Center

Ontwikkelen
WFC

Doorontwikkelen ICT
Campus Veenendaal

Innovatie & Internationalisering
Arbeidsmarkt & Onderwijs
(Bestuurlijke) Samenwerking

Verbeteren doorstroming
A12/Rijnbrug Rhenen /
Rondweg Veenendaal

Aanleg rondweg
Wageningen (langs
Wageningen Campus)

De groeiagenda VNONCW VeluweVallei is een
uitgave van VNO-NCW
VeluweVallei, een van de
regio’s van VNO-NCW Midden.
Samen met VNO-NCW in Den Haag en Brussel en vier
andere regionale verenigingen is VNO-NCW Midden hét
invloedrijke werkgeversnetwerk in Nederland. We komen
op voor de belangen van ondernemers, groot en klein, in
alle sectoren. In VeluweVallei werken we nauw samen met
bedrijvenkringen, overheden en kennisinstellingen.
De kaart is i.s.m. FOV en NVOO opgesteld.
VNO-NCW Midden, Apeldoorn
T 055-5222606
www.vno-ncwmidden.nl
info@vno-ncwmidden.nl

Augustus 2017

Eén loket (WerkgeversServicepunt)
voor vragen van werkgevers op
het gebied van arbeidsmarkt en/of
onderwijs;
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OPLEIDINGEN & RESEARCH | WUR

Op het evenement F & A Next in Wageningen kunnen
investeerders en start-ups elkaar ontmoeten.
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START-UP ZOEKT STARTKAPITAAL
OP VELE TERREINEN
Start-ups in de food- en agrisector vinden het soms lastig om financiering te vinden, terwijl
ze een flink startkapitaal nodig hebben om aan de slag te gaan. StartLife helpt deze startende
bedrijven aan geld te komen.
TEKST: MARLIES DINJENS
Zwemmers in Nederland kijken tijdens
warme zomerdagen ongerust naar berichten
over blauwalg. Ondertussen kweekt het
bedrijf Algreen in laboratoria in Wageningen
lustig de niet-giftige blauwalgsoort spirulina.
Verschillende chef-koks in Nederland koken
met de ‘zeegroenten’ van de start-up Algreen,
die veel positieve eigenschappen hebben.
“Spirulina is een microalg en rijk aan anti-oxidanten, eiwitten, vitamines en ijzer”, zegt
oprichter Hendrik Staarink van Algreen. “Het
is goed voor de gezondheid en erg voedzaam.” Het bedrijf richt zich nu vooral op het
kweken van zeewieren, die makkelijk te eten
zijn als groente, bijvoorbeeld de budo kaviaar,
die erg populair is in Japan en in je mond
knettert. “We verkopen onze producten nu
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vooral aan restaurants, in de omgeving van
Wageningen koken twee sterrenrestaurants
met onze producten. Chef-koks zijn toch de
pioniers op het gebied van voedsel. Wellicht
dat we ons in een later stadium ook op de
consumentenmarkt richten.”
ONDERNEMERSCHAP AANJAGEN
In 2015 richtte de net afgestudeerde student
Waterbeheer de start-up op en zocht voor
onder andere coaching en financiering
hulp van de stichting StartLife. In de afgelopen jaren werden 230 start-ups in de
voedsel- en agrarische sector ondersteund
door StartLife, een stichting die is opgericht
door Wageningen University & Research
(WUR), maar nu zelfstandig opereert. Het

oorspronkelijke doel van StartLife was
ondernemerschap op de campus aanjagen
en bestaande start-ups ondersteunen bij hun
ontwikkeling. Sponsors van het programma
zijn onder meer de Rabobank en de provincie
Gelderland.
StartLife gelooft dat start-ups de drijvende
kracht zijn achter de nieuwste ontwikkelingen in zowel de voedsel- als de agrarische
sector. Meer dan de helft van de deelnemers
heeft geen ervaring met ondernemen. “Het
gaat dan om innovatieve producten in deze
markt. Dus niet het zoveelste drankje met
toegevoegde vitaminen, maar het moet echt
vernieuwend zijn”, zegt directeur Jan Meiling
van StartLife.

WUR | OPLEIDINGEN & RESEARCH

achterhoofd de wens om het bedrijf ooit op
te kopen of producten af te nemen. “Andere
investeerders zijn puur uit op winst en ze willen een duidelijk rendement halen. Sommige
start-ups hebben moeite met het doen van
een goede propositie. Bij StartLife leren we
deze onervaren ondernemers dat ze niet
alleen iets komen halen, maar ook brengen.”

Het bedrijf Algreen kweekt budo kaviaar, een
delicatesse die in Japan al erg populair is.

STARTKAPITAAL VAN MILJOENEN
De deelnemers van StartLife volgen een
intensief incubatorprogramma. Ook krijgen
de starters hulp bij het genereren van kapitaal
en kunnen ze aanspraak maken op een
lening. “Het programma van StartLife richt
zich alleen op start-ups uit de sector food
en agro. Deze bedrijven zijn heel kennis- en
kapitaalintensief”, zegt Meiling van StartLife.
“Ze hebben een groot startkapitaal nodig,
soms wel van enkele miljoenen en bovendien
ook veel technische kennis. Hiervoor werken
ze onder andere samen met de kennisinstituten van WUR.”
StartLife biedt verschillende trajecten, afhankelijk van de vraag. Sommige beginnende
ondernemers volgen een programma,
waarbij ze een mentor krijgen toegewezen,
bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement of financiën. Ervaren ondernemers
of seniors uit het bedrijfsleven voeren deze
coaching onbezoldigd uit. Een andere
mogelijkheid is het incubatorprogramma, een
intensief traject van vier tot twaalf maanden,
met onder andere scholing en coaching. Ook
doen de deelnemers regelmatig pitches. Ze
kunnen aanspraak maken op een zogeheten
zachte lening, onder gunstige voorwaarden,
met in het uiterste geval ook kwijtschelding.
“Het grootste deel van het geld krijgen we
echter gewoon weer terug”, zegt Meiling.
“Daar kunnen we dan weer nieuwe bedrijven
mee helpen.”
StartLife is inmiddels een toonaangevende
naam in de wereld van de agrarische- en
food start-ups en heeft hierdoor een breed
netwerk opgebouwd, ook met investeerders.
“We bemiddelen ook tussen de starters en
investeerders. Sommigen kunnen dat prima

zelf, maar anderen hebben hulp nodig.
StartLife brengt daarom regelmatig het portfolio onder de aandacht bij investeerders.”
Ook organiseert StartLife in Wageningen het
evenement F&A Next, waar investeerders en
bedrijven elkaar kunnen ontmoeten.
WOUD VAN SUBSIDIES
Voor starters met weinig ervaring als
ondernemer is het soms ook lastig om
ingewikkelde subsidieaanvragen te doen.
“In het woud van subsidies is het soms lastig
om je weg te vinden. Wij helpen daarom met
ingewikkelde aanvragen, voor bijvoorbeeld
Europese subsidies.” StartLife hielp bijvoorbeeld het bedrijf NutriLeads, dat ingrediënten
ontwikkelt voor weerstandsverhogende
voeding, voor onder andere kankerpatiënten.
“NutriLeads heeft hiervoor met onze hulp 2
miljoen euro subsidie gekregen. Daarnaast
hebben meerdere grote investeerders de
handen ineen geslagen, zoals bijvoorbeeld
DSM.”
Bedrijven als DSM stoppen met hun eigen
investeringsfonds geld in start-ups met in hun

CROWDFUNDING
Algreen kreeg subsidies uit verschillende
hoeken. “We hebben geld gekregen van een
private investeerder, een Europese subsidie
gekregen en een lening van StartLife. Bij ons
gaan de kosten voor de baat uit. We moeten
eerst onze producten kweken voordat we
ze aan de man brengen.” Sommige start-ups
kiezen ervoor om geld voor hun bedrijf door
middel van crowdfunding bij elkaar te krijgen.
“Startlife heeft in 2014 mede het relatief
succesvolle platform Oneplanetcrowd opgericht. Crowdfunding heeft zeker een plek
verworven, maar het is vooral geschikt voor
producten voor de consumentenmarkt, waar
mensen direct in willen investeren.
Staarink van Algreen koos daarom nu nog
niet voor crowdfunding. Hij wil start-ups
vooral op het hart drukken dat ze veel tijd
vrijmaken om financiering te regelen. “Dit
kost veel meer tijd dan je denkt. Voordat je
het weet is er weer een half jaar voorbij en is
het geld op. We zijn bezig met een product
dat veel potentie heeft, maar zich nog moet
bewijzen op de markt. Dat kost tijd.”
www.startlife.nl
www. wur.nl/100years
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JURIDISCH ADVIES | DIRKZWAGER

Tom Vandeginste (l) en Robert de Vries (r) slaan de
handen ineen met de nieuwe samenwerking.
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DIRKZWAGER | JURIDISCH ADVIES

LOYENS & LOEFF OOSTERBEEK SLUIT ZICH AAN BIJ DIRKZWAGER

UITBREIDING MET EXPERTISE
FISCAAL ADVIES
Sinds 1 september is Dirkzwager uitgebreid met een voor ondernemers zeer interessante expertise: fiscaal
advies. Een grote groep fiscaal experts die in de Oosterbeekse vestiging van Loyens & Loeff werkzaam waren,
brengen hun kennis en ervaring mee naar Dirkzwager. “Dat stelt ons in staat om cliënten een volledig geïntegreerd juridisch en fiscaal advies te geven.”

“Voor Dirkzwager is deze samenwerking een
mooie stap. We wilden al langer onze dienstverlening uitbreiden met een grote fiscale
tak, maar om zoiets zelf op te zetten kost tijd.
Om het voor cliënten aantrekkelijk te maken
moet het ook voldoende body hebben. Nu
krijgen we de kans om de expertise fiscaal
advies meteen goed opgetuigd te realiseren.”
Tom Vandeginste, bestuursvoorzitter van
Dirkzwager, is duidelijk enthousiast over de
uitbreiding die volgens hem een grote meerwaarde inhoudt voor de cliënt: “Met name op
gebied van ondernemingsrecht, vastgoed en
arbeidsrecht behandelen we zaken waaraan
allerlei fiscale aspecten zitten. Dan heeft het
een enorme meerwaarde als je meteen vanaf
het begin van een project al die verschillende
juridische en fiscale componenten bij elkaar
hebt en daarover kunt adviseren. Bij overnames bijvoorbeeld wordt de bedrijfsstructuur
die je kiest, al grotendeels bepaald door de
fiscaliteit.”
Dirkzwager werkte voorheen meestal met
een externe fiscalist voor dit soort grote
projecten. Vandeginste: “Nu kunnen we in
huis die totale dienstverlening aanbieden. Al
meteen vanaf het begin, het moment waarop
belangrijke basale keuzes worden gemaakt.”
LOGISCHE KEUZE
Loyens & Loeff was van plan de fiscale vestiging in Oosterbeek te gaan sluiten. De fiscalisten konden verhuizen naar de kantoren
in Amsterdam of Rotterdam. Hierop besloot
Robert de Vries, vennoot en leidinggevende
van de vestiging, samen met zijn kantoorgenoten uit Oosterbeek de praktijk zelfstandig
te continueren. Maar dan wel als fiscale tak
van een advocaten- en notarissenkantoor.
“Dirkzwager was een logische keuze”, vertelt
Robert de Vries. “Allereerst wilden we de
specialistische inbreng van advocaten en
notarissen waarborgen, dus zochten we
een samenwerking met juristen zoals wij bij

Loyens & Loeff gewend waren. Ten tweede
hebben de medewerkers bewust gekozen
voor het kantoor in Oosterbeek en niet voor
een Loyens & Loeff kantoor in het westen.
Zaken als de kantoorcultuur en de reisafstand
speelden in die afweging een rol. Zo kwamen
we bij Dirkzwager uit, in deze regio het
grootste advocaten- en notarissenkantoor
en ook nationaal en internationaal actief.
Bovendien kenden wij Dirkzwager al van
gezamenlijk bediende cliënten uit de tijd dat
kantoor Oosterbeek nog Loyens & Volkmaars
heette, het eerste fiscaal advieskantoor van
Nederland.”
RAAKVLAKKEN
Vandeginste: “In het voortraject bleek al
snel dat we allerlei raakvlakken hadden: de
cultuur, soort praktijk, personen, cliënten.
Een samenwerking zou zeker toegevoegde
waarde hebben. Zelfs de manier van werken
kwam overeen en dat alles maakt de overgang wel gemakkelijker. Het voelde meteen
goed, we zaten op dezelfde golflengte.”
De Vries: “De afdronk van alle eerste contacten was heel positief. Niet alleen commercieel
en vakinhoudelijk, maar het klikte ook tussen
de personen. Dat is een belangrijke reden
dat we deze hele operatie tot een goed einde
hebben gebracht.”
CLIËNTENPORTEFEUILLE
De Vries en consorten brengen een eigen
cliëntenportefeuille mee van middelgrote tot
grote ondernemingen, nationaal en
internationaal gevestigd. Heel divers, maar
met de gemene deler dat er een zekere
regionale binding is. Cliënten zijn bedrijven
van over de hele wereld, van Canada tot
Ierland, die in Nederland activiteiten
verrichten, (beursgenoteerde) bedrijven met
een basis in Nederland, familiebedrijven met
een internationale afzetmarkt en veel
vastgoedpartijen die in Nederland en

Duitsland actief zijn.
Deze cliënten staat vanaf nu de juridische
expertise van kantoor Dirkzwager ter
beschikking. Andersom kunnen Dirkzwager
cliënten voortaan bij het kantoor terecht
voor een volledig geïntegreerd advies: legal
& tax. Het plan is om op korte termijn nieuwe
producten te ontwikkelen, zodat cliënten op
allerlei gebieden advies krijgen voor een optimaal gebruik van alle fiscale mogelijkheden.
TOEGEVOEGDE WAARDE
Sinds 1 september is de Oosterbeekse delegatie met het overgrote deel van de mensen
(fiscalisten en ondersteuning), kennis en ervaring bij Dirkzwager ingetrokken. Die nabije
aanwezigheid zal de verlangde integratie van
juridisch en fiscaal advies zeker ten goede
komen.
De Vries: “De verwachting is dat de samenwerking met de juristen nog beter vorm gaat
krijgen. Want in tegenstelling tot bij Loyens &
Loeff zitten we nu fysiek echt samen in één
gebouw. Je kunt gemakkelijker een collega
op bepaalde fiscale aspecten wijzen en
andersom op juridische bijzonderheden. Het
is voor veel zaken logischer om op die manier
met elkaar op te trekken. Dat alles heeft zeker
toegevoegde waarde: je versterkt elkaar, je
leert van elkaar, deelt je kennis en dat is een
meerwaarde voor je dienstverlening.”
Volgens Vandeginste past de nieuwe samenwerking volledig in de lijn van wat er van de
jurist van de toekomst verwacht wordt: “Die
is meer gespitst op samenwerking in teams
van specialisten voor grotere projecten,
zodat je de cliënt een integraal product kunt
aanbieden. Hierin maken we als kantoor
nu een volgende stap. Naast advocatuur en
notariaat, komt daar de fiscale component bij.
Wij verwachten dat we samen met de fiscaal
experts nog veel meer van dat soort projecten aankunnen.”
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DAKBEDEKKING
Van Horssen heeft jarenlange kennis en ervaring in het aanbrengen van kunststof dakbedekking, voor bedrijven & particulieren
met standaard 15 jaar garantie! Een “Van Horssen dak” is onderhoudsarm en bestand tegen UV-stralen, grote temperatuurschommelingen, vervorming en agressieve stoffen. Tevens verzorgen wij lichtkoepels, lichtstraten en het isoleren van daken.
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ZEILMAKERIJ | DAKBEDEKKING | VALBEVEILIGING | LEKBAKKEN

Hambloksestraat 42 | 5308 KN Aalst
T (0418) 67 12 38 | dak@vanhorssenbv.nl | www.vanhorssenbv.nl

DE VRIES & PARTNERS / HOOIJL ANDEN | COLUMN

DE WAARDE VAN
HET LEVEN
RUZIE IN HET
FAMILIEBEDRIJF?
Dat willen we niet! In veel familiebedrijven gaat samenwerken
niet vanzelf. En het wordt al helemaal spannend als het gaat
over bedrijfsoverdracht! Natuurlijk zijn geschiktheid van de
opvolger, de juiste prijs en een goede juridische en fiscale
afwikkeling belangrijk. Maar waar het echt om draait, is de
relatie tussen overdrager, opvolger en de overige familieleden.
Vrijwel alle families hebben het verlangen naar harmonieuze
onderlinge relaties. Bij onze aanpak stellen we dat onderwerp
centraal omdat in onze ogen een bedrijfsopvolging pas echt
geslaagd is, als de familierelaties zijn versterkt.
SAMEN OPTREKKEN
Bij samenwerken als familie en
ook bij bedrijfsopvolging heb je te
maken met anderen. Deze personen denken en werken anders dan
jij. In samenwerking onder spanning of bij bedrijfsopvolging wordt
dit direct zichtbaar. Voordat we er
erg in hebben, ervaren we weerstand tegen onze visie. Wanneer de
ander zich niet erkend voelt, ervaren we allebei een belemmering en
dan wordt het samen optrekken al
gauw stroef.
Wanneer we de onderlinge verschillen (h)erkennen en een weg
vinden om die te benutten – in
plaats van te bestrijden – komen
we verder. Het gaat erom dat we
weer in verbinding met elkaar
komen en er vertrouwen en gelijkwaardigheid zal zijn. Er komt balans
in het geven en ontvangen en de
samenwerking zal constructief
worden. Inzicht in en herstel van
deze balans zorgt voor fundamen-

tele verbeteringen in het samen
optrekken en draagt bij aan een
duurzame bedrijfsoverdracht.
ONBEWUST
Naast deze balans in geven en
ontvangen zijn er nog een aantal
facetten die bepalen hoe we ons
gedragen en met elkaar omgaan.
Dat zijn de feiten (zoals leeftijd,
geslacht, functie), de individuele
psychologie (o.a. verantwoordelijkheid, vertrouwen, emotie) en
de transactionele patronen (interactie, communicatie, macht enz.).
Gebeurtenissen vanuit het verleden
hebben, bewust en onbewust, veel
invloed op ons handelen en hoe de
huidige en toekomstige generatie
denkt en handelt.
De Vries & Partners Adviseurs
voor Het Familiebedrijf
Robert de Vries E: info@devriesgroep.com T: 06 22 66 92 39

Financieel management is in de
landbouw natuurlijk nogal een
tricky onderwerp. Het gemiddelde
inkomen van een boer ligt berekend per maand iets boven de
armoedegrens en omgerekend
naar een uurloon, stopt een boer
vaak met rekenen. En maar goed
ook: “Je krijgt er immers zoveel
voor terug, mijn leven is een grote
vakantie”, zo ongeveer.
WAARDE VAN HET LEVEN
Maar behalve dit financiële plaatje,
spelen er natuurlijk nog veel meer
bijzondere financiële afwegingen
op een boerenbedrijf. En dat is de
waarde van het leven. Niet van het
leven van de boer in dit geval, maar
de waarde van een koeienleven,
of een varkensleven (kippen en
andere kleine wezens laten we
maar even buiten beschouwing,
want het bedrag waar we dan op
uit komen is bijna zo onleesbaar als
een molecuul). Met de nieuwe fosfaatregels (die als doel hebben ons
land minder op een mestfontein
te doen lijken en terecht), ontstaan
er natuurlijk ook weer bijzondere
bijeffecten. Elke koe heeft hiermee
direct een prijskaartje aan zijn
bil gekregen. Want, waar bij het
melkquotum gekeken werd naar
het aantal liters melk per boerderij,
wordt nu gekeken naar het aantal
koeien per bedrijf, aangezien per
koe een hoeveelheid mest wordt
toegeschreven.
MESTKRAAN
Elke koe staat achter een mestkraan

zogezegd, waar je als boer voor
betaalt. En zolang die koe als compensatie genoeg melk produceert,
is dat voor de boer een makkelijk
kosten-baten plaatje en mag ze
blijven. Maar stopt die koe vanwege
ziekte of bijvoorbeeld verwerpen
opeens met melkgeven en poept zij
alleen nog maar, dan is dat opeens
een hele dure koe. Een koe die geen
melk geeft, noemt men een droge
koe. En voorheen joeg je een droge
koe in de wei om dik te worden,
oud te worden of te wachten tot
de volgende ronde met de stier om
een 9 maanden later weer in de
carrousel mee te draaien. De kosten
zolang: voer. Maar in het nieuwe
systeem staat er naast dat voer
opeens een hele dure mestkraan
te lekken. En dan kan Carolien nog
zo mooi uit haar ogen kijken, maar
je bent opeens een hele domme
financiële manager als je haar nog
een dag laat poepen op je erf. Waar
voorheen vooral oude of versleten
(heftige term, ik weet het) koeien
weggingen, zijn het nu ook jonge
deernes, die je met liefde nog een
kansje had willen geven, maar
voor wie helaas het financiële rad
opeens de andere kant is gaan
opdraaien. Dus, hoeveel is een
koeienleven waard? Je kan het elke
dag zien op quotum.nu. Zouden
artsen en ziekenhuizen er ook
stiekem zo’n site op na houden?
Nee…….. toch?
Floor de Kanter
De Hooilanden

VALLEI BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2018

31

B

Wanneer heeft u

de top bereikt?
Heeft u uw zakelijke en privé doelen scherp voor ogen?
Van Harberden helpt ondernemers met het bepalen
én behalen van deze doelen. Samen naar de top!

Landjuweel 12, 3905 PG, Veenedaal

0318 - 55 95 00 | www.vanharberden.nl

Euro Business is de handelsnaam voor
Euro Business Holland B.V. en
Euro Business Zuid-Oost B.V. te Barneveld.
Door het structurele te kort aan personeel,
met name in de industrie, zijn wij in 1997 van start
gegaan met onze activiteiten.

‘’Denkt met u mee
voor goed personeel’’

Harselaarseweg 113 a/b 3771 MA Barneveld
Tel: 0342 408 809/0342 750 751
“Het uitzenden en detacheren van arbeidskrachten
uit Oost-Europese landen”.

HERMONDE | COLUMN

DE COMMUNICATIEMUUR
Het is zondagmorgen en je wordt wakker met het beste idee ooit voor je onderneming. De volgende ochtend kom je
op kantoor om het aan je werknemers uit te leggen. Je legt het plan uit, toont je enthousiasme en belegt taken bij de
juiste personen. Na de meeting loop je tevreden weg in de verwachting dat je idee binnenkort verwezenlijkt wordt.
JORIS HEUS, TRAINER EN COACH BIJ HERMONDE, ACADEMIE VOOR LEIDERS
WWW.HERMONDE.NL

Na drie dagen blijkt het plan niet echt
begrepen te zijn. Bovendien spat het
enthousiasme er niet vanaf en zijn de resultaten minimaal. “Hoe kan dat nou?”, vraag
je jezelf af. Waarschijnlijk is de manier van
communiceren het probleem.
IDEALE SITUATIE
Hoe kun je nu effectief en resultaatgericht
communiceren, zodat een dergelijke situatie
wordt voorkomen? Wij zien deze vraag
tijdens het coachen en trainen van leidinggevenden vaak terugkomen. We gebruiken
hierbij regelmatig ‘de communicatiemuur’.
Dat verschaft mooi inzicht hoe het kan
werken. Die muur is opgebouwd uit de
volgende bouwstenen: Intentie -> Gezegd
-> Gehoord -> Begrepen -> Geaccepteerd
-> Toegepast -> Geïnternaliseerd. Deze
communicatiemuur blijft alleen staan op het
moment dat alle bouwstenen goed en stevig geplaatst zijn. Laten we de ideale situatie
bekijken. Daarin luistert en hoort jouw
gesprekspartner exact wat je gezegd hebt

en begrijpt hij vervolgens ook precies wat jij
bedoelt. Na begrijpen is er direct acceptatie.
Jouw ideale gesprekspartner zal vervolgens
aan de slag gaan met wat je hebt overgebracht door het toe te passen in de praktijk.
Bovendien wordt het blijvend toegepast en
overgebracht naar andere collega’s.
Maarja, dat is de ideale situatie. Ik ben die
nog niet zo vaak tegengekomen. En zeker
niet in dit voorbeeld. Immers, het idee is niet
begrepen, niet toegepast en al helemaal
niet geïnternaliseerd. Je kunt proberen
nog duidelijker te zijn, met gedetailleerde
plannen en uitgekauwde werkinstructies.
Dat zal effect hebben op wat de ander hoort
en begrijpt. Maar heeft misschien wel een
averechts effect op de acceptatie.
TOETSEN
Hoe kun je dan wel zorgen voor een solide
communicatiemuur? Door elke steen te
toetsen! Ga daadwerkelijk in verbinding met
de ander door toetsingsvragen te stellen.
Vraag bijvoorbeeld: “Heb je gehoord wat

ik gezegd heb?”, “Kun je mij uitleggen wat
ik bedoel?”, “Wat doet hetgeen ik je gezegd
heb met jou?”, “Hoe kijk jij hier tegenaan?”,
“Welke valkuilen zijn er volgens jou?”, “Ga je
het toepassen?”
En toets ook op andere manieren. Kijk naar
wat jouw verhaal doet met de ander. Gaat
iemand met de armen over elkaar zitten?
Dan kan dat een teken zijn van weerstand
tegen het idee. Neem dat dan niet aan, maar
stel een toetsingsvraag: “Ik heb het gevoel
dat je het er niet mee eens bent. Klopt dat?”
Het kan namelijk ook zo zijn dat de ander
het gewoon fijn vindt om met de armen
over elkaar te zitten. Of iets uiteindelijk toegepast wordt en blijvend geïnternaliseerd is,
zie je pas na verloop van tijd. Blijf in verbinding met je werknemers door te vragen wat
voor obstakels ze tegenkomen in de toepassing van het concept. Resultaatgericht
communiceren is van cruciaal belang voor
effectieve samenwerking en positief resultaat. Checken en geen aannames doen, zijn
de sleutelwoorden.
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Van Veen Voor
Advocaten
al uw juridisch advies...
is meer dan uw leverancier voor juridisch advies.
Uw advocaat is uw teamgenoot.

U heeft één aanspreekpunt,
maar profiteert van de vakkennis van een
groot, full-service advocatenkantoor.

vanveen.com | info@vanveen.com | 0318 - 68 78 78
www.vanveen.com - info@vanveen.com - +31 (0)318 687878

“De juiste aanpak voor uw kwaliteitszorg”

Meetsma | Advies
Brengt structuur in uw organisatie
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ONLINE TUINCOACH / COACH PA ARD | COLUMN

HOE WARM MAG
HET WORDEN?
Als ik met mensen in gesprek raak, gaat het altijd even over
het weer. De zomer van 2018 is nu al een veel besproken
zomer. Als mensen praten we veel over het weer en de
gevolgen van een hete zomerdag maar doen we er ook iets
mee? Als we niet oppassen zweten en zuchten we onder de
verzengende temperaturen, zeggen we na afloop dat het niet
te harden was en zitten we volgend jaar in dezelfde situatie.

OVERVERHIT
Je herinnert je misschien nog wel
die dag waarbij je vanuit de auto
dacht dat het een prima dag was
en de warmte best te overzien was.
Toen je echter je auto parkeerde en
uit je auto stapte om snel over de
betonklinkers naar je koele kantoor
te gaan, merkte je pas hoe heet het
was. Je kwam oververhit aan op je
kantoor om bezweet je werk voort
te zetten.
In veel gesprekken die ik voer, proef
ik onwetendheid over kansen die
er liggen om je parkeerplaats of
terrein rondom je kantoor echt
enkele graden koeler te krijgen met
toepassing van plantvakken, bomen
en struiken. Dit hoeven geen
bomen van groot formaat te zijn,
tegenwoordig zijn er vele soorten
in dak- en leivorm verkrijgbaar. Wat
zal het een verademing zijn om in

de schaduw van de bomen naar je
werk te lopen over stenen die wel
warm zijn, maar niet snikheet.
BUITENLUCHT
Het viel mij op hoe weinig lunchwandelingen er gedaan werden
toen het zo warm was. Waarom
binnen in de airco werken en lunchen als er buiten mogelijkheden
zijn voor een schaduwterras waar
je kan overleggen, lunchen of vergaderen. De buitenlucht inspireert
dagelijks mensen en er worden
mooie resultaten geboekt.
Hoe warm mag het bij jouw
kantoor, restaurant, school of thuis
worden?
Wim den Oudsten
OnlineTuincoach
www.onlinetuincoach.nl

EEN PAARD ALS COACH
In de coaching begeleid ik mensen die vragen hebben op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling of werk gerelateerde
zaken. Ik doe dat niet in mijn eentje, maar met behulp van
een paard. Daardoor vindt een sessie niet plaats in een kantoor, maar buiten.
In een coachsessie word je uitgenodigd tot reflecteren, er wordt niet
verteld hoe je een bepaalde situatie
moet aanpakken. Jouw eigenheid
en (onontdekte) talenten komen
naar voren, het contact met het
paard is daarbij een metafoor voor
het dagelijks leven. Met dit verschil,
dat een paard niet oordeelt: zijn
feedback is soms confronterend,
maar altijd waardevrij.
Ben je op zoek naar je eigen stijl in
het aansturen van mensen?
Vraag je je af waarom je zo moeilijk
nee kunt zeggen?
Ben je je bewust van hoe je overkomt op anderen?

OPLOSSINGSGERICHT
Coaching met een paard heeft als
uitgangspunt dat de coachee de
oplossing voor zijn coachvragen
zélf al in zich heeft. Het ervaren met
behulp van een paard in plaats van
erover praten, maakt het een heel
doeltreffende coachingsmethode.
www.coach-paard.nl

Reactie van een coachee. "Wat
ik in de omgang met het paard
heb geleerd is dat ik een nonverbale boodschap meezend
met mijn woorden naar de

In een coachsessie doe je een
opdracht met het paard. Bij het
omgaan met en reageren op de
situatie die dan ontstaat wordt er
niet alleen een beroep gedaan op
het denken, maar ook op jouw
vaardigheden en hoe je omgaat
met alles wat je daarbij ervaart.

ander, waar het paard tijdens
mijn oefening op reageerde. Ze
reageerde zo eerlijk dat ik daardoor besefte dat mijn energie:
mijn angst mijn frustratie/
onzekerheid invloed heeft op
hoe ik over kom. Het gekke is
dat ik dit wel weet, maar nu
kwam het echt binnen.”
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COACHING | HUMANVERSITY

Sietze Ketelaar en Harry Oude Wolbers zijn de
drijvende krachten achter Humanversity.
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HUMANVERSITY | COACHING

HUMANVERSITY BIEDT BEDRIJVEN
MEER INZICHT IN MEDEWERKERS
Humanversity zorgt dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst. Een doordachte manier van
ontwikkelen, handige apps en trainingsdagen zorgen ervoor dat medewerkers meer inzicht
krijgen, in hun eigen vaardigheden en die van hun collega’s.
TEKST: MARLIES DINJENS
FOTOGRAFIE: MARCEL KRIJGSMAN
Veel bedrijven en organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling, zeker met de razendsnel
voortschrijdende techniek. Hoe zorg je dan
dat medewerkers mee kunnen in de vaart der
volkeren of zich op een goede manier kunnen
oriënteren op een volgende stap in hun
loopbaan? Hierbij schiet Humanversity te hulp,
het bedrijf van Sietze Ketelaar en Harry Oude
Wolbers uit Veenendaal. In het Van der Valk
Hotel in Veenendaal vertellen ze enthousiast
over hun visie. Het aantal werknemers dat
decennialang bij dezelfde baas blijft werken
is drastisch gedaald. Jongeren zijn geïnteresseerd in financiële stabiliteit, maar daarnaast
verlangen ze ook naar uitdaging in hun werk
en naar bijscholing en ontwikkeling. Om de
ontwikkelingen als ondernemer bij te benen,
is het belangrijk om in gesprek te blijven met
werknemers en hun kwaliteiten en interesses
te kennen.
PERSOONLIJK PROFIEL
Humanversity stelt een persoonlijk profiel
samen van de medewerkers aan de hand van
online vragenlijsten en een analyse van
teksten. Werknemers beantwoorden in een
handige app bijvoorbeeld vragen over zaken
die voor hen belangrijk zijn; de ene persoon
wil creatieve vrijheid en de mogelijkheid om
werktijden in te delen, terwijl dit voor een
ander een gruwel is. Door de analyse van
Humanversity komen ook de (werk)ervaring
en kwaliteiten van de werknemer aan de
oppervlakte. “Stel dat door technische
ontwikkelingen een bedrijf het
installatieproces sterk ziet wijzigen. Dan
worden andere competenties en kwaliteiten
belangrijker. Kan de persoon die eerst
verantwoordelijk was voor deze installaties
deze nieuwe meer adviserende rol uitvoeren?
Dat is dan de vraag”, stelt Oude Wolbers. “Of
heel actueel zijn alle accountants in staat
cultuuradviezen te geven, zoals hun richtlijnen
vereisen? Humanversity wil de organisatie
helpen de juiste mensen op de juiste plek op
de juiste tijd zien te krijgen. De organisaties die
dat begrijpen, hebben hun strategie helder,

zorgen ervoor dat mensen optimaal kunnen
presteren en renderen zelf het beste. Daarmee
zijn ze beter klaar voor de toekomst.
Adviseurs, trainers en netwerkpartners van
Humanversity voeren de trajecten uit”.
TWENTSE NUCHTERHEID
Oude Wolbers verdiende zijn sporen op het
gebied van loopbaancoaching en modelontwikkeling, onder andere van assessments. Hij
promoveert nu op model gebaseerde informatiesystemen bij de opleiding Informatica aan
de Universiteit van Nijmegen. Ketelaar is HRDadviseur, trainer en coach en onder anderen
eigenaar van Dissel Human Factors, het bedrijf
dat veel van de trajecten van Humanversity uitvoert. Ze werken bijna 20 jaar samen aan projecten op het gebied van coaching en training.
De samenwerking verloopt erg goed, omdat ze
elkaar goed aanvullen en op elkaar vertrouwen.
“Harry kan ontzettend goed conceptueel denken en is technisch erg goed onderlegd”, stelt
Ketelaar. “En Sietze brengt dit vervolgens goed
over aan de klanten. Hij is gewoon een goede
kerel”, vult Oude Wolbers aan. Bovendien zijn
ze beiden afkomstig uit Twente en ook dat
schept een band. “Waar de Twentse mentaliteit
voor staat? Nuchterheid, kiek’n wat ’t wordt,
maar zeker niet zonder emotie.”
Integriteit en eerlijkheid zijn namelijk erg
belangrijk voor Ketelaar en Oude Wolbers. “Wij
werken ook graag samen met partijen, die
zich daarin kunnen vinden. Het belang van de
werknemer en hoe die wordt begeleid naar
nieuw werk, telt even zwaar voor mij als het
belang van de opdrachtgever. Iedereen met wie
ik werk, wil ik weer in de ogen kunnen kijken na
afloop van het traject.”
ENTHOUSIASTE KLANTEN
In de toekomst wil Humanversity uitgroeien
tot een netwerkorganisatie. “We zullen
natuurlijk zelf aan de slag gaan bij bedrijven,
instellingen of scholen, maar daarnaast kan
ons materiaal ook worden ingezet door
andere partijen. Zo ben ik net gebeld door een
adviesbureau met de vraag of ze ons materiaal

mogen gebruiken. We hebben ook net een
grote opdracht binnengekregen voor een
ziekenhuis via Dissel Human Factors.”
Klanten zijn enthousiast over de diensten van
Humanversity, omdat het ook echt iets toevoegt. Het klantenbestand bestaat nu vooral
uit partijen uit de netwerken van Ketelaar en
Oude Wolbers, bijvoorbeeld in het onderwijs,
de zorg, it en hr. “In opleidingsland heb je
diverse apps, maar de koppeling naar de op
assessments gebaseerde analyse ontbrak nog”,
stelt Ketelaar. Humanversity gaat bovendien
nog een stap verder dan een assessment. “Dat
is zeker een goed instrument, maar door de
dialoog aan te gaan met het management en
de werknemers, ga je nog een laag dieper.”
JEZELF OPNIEUW UITVINDEN ALS
BITCOIN-EXPERT
Een belangrijke klant van Humanversity is
it-bedrijf Atos. “Zij worstelen ook met vragen
over de toekomst en willen graag werknemers
behouden voor het bedrijf. Tweehonderd
mensen zijn daar bijvoorbeeld erg deskundig
op het gebied van het onderhoud van grote
machines en systemen, maar veel organisaties
schakelen inmiddels over op andere systemen,
zoals de cloud. Kunnen deze mensen dan
aansluiting vinden bij de nieuwe werkzaamheden of iets anders gaan doen binnen het
bedrijf?” Oude Wolbers noemt een interessant
voorbeeld van een systeembeheerder die
heel andere kwaliteiten bleek te hebben. “Hij
bleek vroeger ook bij een accountantskantoor
gewerkt te hebben. Hij heeft zich verdiept in
bitcoins en blockchain (het centrale mechanisme in alle vormen van cryptogeld red.) en
loopt nu zover voorop binnen die ontwikkelingen dat hij benoemd is tot projectleider.” Bij
sommige mensen moet je iets dieper graven.
“Het gaat er uiteindelijk vooral om dat werknemers gemotiveerd zijn. Je moet projecten zien
te vinden waar ze bij passen. De juiste mensen
op de juiste plek zien te krijgen.”
www.humanversity.net
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COACHING | DISSEL HUMAN FACTORS

VEILIGHEID EN COMMUNICATIE VERBETEREN IN
ZIEKENHUIS DANKZIJ DISSEL HUMAN FACTORS
In de zorg speelt veiligheid een grote rol. Een fout kan immers leiden tot een fataal incident.
Om dit te voorkomen stellen ziekenhuizen onder andere protocollen op.

38

Desondanks blijkt uit onderzoek dat er 1035
doden per jaar vallen door verwijtbaar gedrag.
Deels komen deze fouten voort uit een gebrek
aan communicatie of slechte samenwerking.
Een gebrek dus aan de zogeheten soft skills,
die in ziekenhuizen vaak non-technical skills
genoemd worden. Ook conflicten ontstaan
soms onnodig door vermoeidheid en stress.
Dissel Human Factors werkt met de programma’s van Humanversity op het gebied van
Crew Resource Management, interprofessionele teamtrainingen voor teams in complexe
omgevingen. Deze trainingen vinden hun oorsprong in de luchtvaart en als crew resource
management is het doorontwikkeld voor
teams waarbij samenwerking, leiderschap,
omgevingsbewustzijn, stressbestendigheid
van groot belang zijn in de activiteiten en
resultaten van het team, zoals op de operatiekamers of de eerste hulp.
VEILIGHEID CENTRAAL
Bij ziekenhuis Tergooi werkt Dissel Human
Factors aan een verbeteringstraject over
veiligheid. Op allerlei manieren moeten de
medewerkers bewust worden van hun gedrag
rond de veiligheid van patiënt en medewerker.

Een onderdeel dat centraal staat in de training van
Dissel Human Factors is de onderlinge communicatie
van de teamleden.
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Alex Wilbrink, zelf jarenlang werkzaam als
anesthesioloog/kinderintensivist, voert deze
trainingen uit en maakt gebruik van het
materiaal van Humanversity. Door zijn werk
als medisch specialist weet hij wat er speelt
op de werkvloer en waar de knelpunten zitten,
bijvoorbeeld dat door stress en vermoeidheid fouten kunnen worden gemaakt. “De
tijdsdruk in ziekenhuizen is natuurlijk erg
groot, dus je hebt niet veel trainingsdagen tot
je beschikking. Personeel uitroosteren voor
een training is immers erg kostbaar. De app
van Humanversity is daarom erg handig.” De
artsen, verpleegkundigen en andere personeelsleden van het ziekenhuis vullen via de
app een vragenlijst in, die onder andere hun
interactiestijl inzichtelijk maakt. Werkt iemand
graag samen of zelfstandig? Dat komt hierdoor
aan de oppervlakte. Ook kan lesmateriaal,
zoals instructiefimpjes via de app gedeeld
worden.
Een onderdeel dat centraal staat in de training is de onderlinge communicatie van de
teamleden. “Ziekenhuizen zijn van oorsprong
erg hiërarchisch: artsen en verpleegkundigen
hebben bijvoorbeeld altijd eigen protocollen.
Tijdens de studie geneeskunde is er veel

aandacht voor communicatie met patienten,
bijvoorbeeld in slecht-nieuwsgesprekken.
Maar aan goede onderlinge communicatie
tussen alle zorgverleners rondom een patiënt
wordt nauwelijks tijd besteed. Dat is ook een
groot thema in de ziekenhuizen.”
Door de inzichten die ziekenhuismedewerkers
opdoen over zichzelf en over communicatie,
verbetert de samenwerking, stelt Wilbrink. “We
werken ook met microsimulaties; het naspelen
van lastige situaties. Die kunnen vervolgens
ook makkelijk op een ander moment op de
werkvloer zelf worden nagebootst.” Zo trainde
Wilbrink onlangs met artsen en verpleegkundigen van de spoedeisende hulp een situatie
waarbij een patiënt met spoed vanaf een
andere afdeling werd binnengebracht. “Hoe
communiceer je dan duidelijk en ook zonder
gestrest te raken? Dat kan bijvoorbeeld door
gescripte communicatie. Dat kan dus goed
worden getraind, zodat het in de toekomst
makkelijker verloopt.”
www.disselhumanfactors.nl

DISSEL HUMAN FACTORS | COACHING

Bij ziekenhuis Tergooi werkt Dissel Human Factors
aan een verbeteringstraject over veiligheid.
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COACHING & THERAPIE | JEI

“Het voordeel van het werken met meerdere methodieken
is dat er op verschillende vlakken problemen kunnen
worden aangepakt”, aldus Claudia Vinkenborg.

40
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JEI | COACHING & THERAPIE

PSYCHODYNAMISCHE THERAPIE &
COACHING OM STRESSKLACHTEN EN BURNOUTVERSCHIJNSELEN TE LIJF TE GAAN.
Ondernemer Claudia Vinkenborg van JEI (Je Eigen Ik) behandelt in haar praktijk mensen die
kampen met stressklachten en burn-outverschijnselen. ‘Ik werk dynamisch en zet verschillende
technieken in om hiermee aan de slag te gaan.’
TEKST: SIMON DE WILDE
FOTOGRAFIE: MARCEL KRIJGSMAN

Ondernemer Claudia Vinkenborg van JEI (Je
Eigen Ik) behandelt in haar praktijk mensen
die kampen met stressklachten en burn-outverschijnselen. ‘Ik werk dynamisch en zet
verschillende technieken in om hiermee aan
de slag te gaan.’
“Burn-out lijkt volksziekte nummer één te
worden want inmiddels ervaart één op de
drie 3 werknemers een te hoge werkdruk.
Veel mensen weten niet eens precies wat het
verschil is tussen stress, overspannenheid
en burn-out. In mijn werkboek start ik met
een uitleg wat meer inzicht geeft en de cliënt
bewust wordt in welke fase hij zich bevindt”,
vertelt Claudia Vinkenborg, die in 2017 startte
met haar praktijk JEI voor Psychodynamische
Therapie & Coaching. Daar behandelt
Vinkenborg medewerkers die door hun
werkgever naar haar toe worden verwezen,
maar ook mensen die uit zichzelf met een
hulpvraag bij haar aankloppen. Een stressen burn-out traject is een intensieve en
systematische vorm van psychodynamische
therapie en coaching. Het is de start naar
een nieuwe balans waar mentale vitaliteit
prioriteit heeft. Het is de overtuiging van de
ondernemer dat als je emotioneel, mentaal
en fysiek in balans bent, ‘je eigen ik’ bent.
POSITIEF VERANDEREN
Claudia Vinkenborg werkte 25 jaar lang in het
bedrijfsleven en collega’s deden altijd hun
verhaal bij haar. Pas achteraf viel het kwartje

waarom dit zo was. In 2012 kwam ze via haar
toenmalige werkgever in aanraking met
coaching. “Ik vond het prachtig om te zien
hoe je met coaching mensen positief kunt
veranderen. En als je zelf verandert, verandert
de omgeving met je mee.” Wat een rol
speelde in haar keuze om als
Psychodynamisch Therapeut aan de slag te
gaan is de ervaring die ze opdeed met
therapeuten, psychologen en coaches voor
haar dochter, die begeleiding nodig heeft
gehad. “Ik wilde altijd zelf aan de andere kant
van de tafel zitten, ik hoorde en voelde alles.
Er écht zijn voor die persoon, horen wat
iemand zegt, maar nog belangrijker om te
horen wat iemand niet zegt. Terechtkomen in
de wereld van de persoon die tegenover mij
zit, dat maakt dat ik er volledig kan zijn voor
mijn cliënt.”
MENTAL COACHING
Vinkenborg besloot zelf een opleiding te
volgen voor Mental Coaching. Daarna volgen
er meer opleidingen op dit vlak. Momenteel
volgt de ondernemer, die haar praktijk aan
huis in Rhenen heeft, de vierjarige opleiding
tot Psychodynamisch Therapeut. De
verdieping die ze zoekt, komt voort uit een
interesse in het gedrag van mensen. Waarom
zegt of doet iemand iets? Waar komt dat
vandaan? “Psychodynamische therapie is iets
anders dan coaching en de nadruk ligt meer
op therapie in mijn praktijk. Daarbij ga ik
onder andere terug naar de kindjaren om te

zien waar een belemmerend probleem
vandaan komt. In mijn sessies met cliënten
komt vaak naar voren dat een bepaalde
gedachte of overtuiging is gevormd in de
vroege jeugd en nu belemmerend werkt op
de werkvloer en in hun dagelijkse leven.”
BALANS
Als stress- en burn-out-coach en aankomend
Psychodynamisch Therapeut begeleidt
Vinkenborg veelal mensen met stressklachten
en burn-outverschijnselen om ziekteverzuim
te voorkomen of bij uitval de balans weer te
herstellen. Ook kunnen andere klachten
spelen bij de medewerker die niet
werkgerelateerd zijn zoals bijvoorbeeld
onverwerkt verdriet, lichamelijke klachten die
niet te verklaren zijn, piekeren,
relatieproblemen, geen zelfvertrouwen of
niet los kunnen laten. Vinkenborgs werkwijze
kenmerkt zich door het psychodynamische:
dat wil zeggen dat ze verschillende
technieken en mogelijkheden gebuikt en
tijdens een sessie kan overgaan van de een
naar de andere techniek. “Het voordeel van
het werken met meerdere methodieken is dat
er op verschillende vlakken problemen
kunnen worden aangepakt. Dit maakt het
mogelijk om heel precies aan te sluiten bij de
hulpvraag van de persoon. Het is gericht om
op een gezonde, gebalanceerde manier het
beste uit iemand te halen.”
Op enig moment kwam een cliënt met de
hulpvraag dat hij weinig energie had, con-
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centratieproblemen, geen prioriteiten meer
kunnen stellen en veel stress. “Bij het doorvragen tijdens het intakegesprek kwam ik er
al snel achter wat de kern van zijn probleem
was. Mijn cliënt deed zijn werk goed en zijn
werkgever was tevreden met het werk. Maar
hij controleerde zijn werk altijd vijf keer
omdat het perfect moest zijn. De druk binnen
het bedrijf was groot met veel verwachtingen
en leverde hem die klachten op.
”Maar wat zit daar nu achter wilde
Vinkenborg weten? Zoals we dat noemen,
wat is de vraag achter de vraag?”
HETZELFDE PROBLEEM
Om effectief aan de slag te gaan, gebruikte
Vinkenborg bij deze cliënt, die al meerdere
trajecten volgde bij andere therapeuten
omdat hij elke keer tegen hetzelfde probleem
aanliep, haar kenmerkende psychodynamische werkwijze. “We gingen terug naar zijn
kindjaren en daar bleek dat zijn vader nooit
tevreden was met wat hij deed. De cijfers op
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school waren goed, maar het kon natuurlijk
nog beter. Zo kreeg mijn cliënt het gevoel dat
het nooit goed genoeg was ook al deed hij
nog zo zijn best. De vader bedoelde het goed
want hij wilde zijn zoon beter laten presteren.
Maar de zoon hoort als volwassen man in zijn
werk nog altijd het stemmetje van zijn vader
en wilde zijn werk perfect doen. Maar was is
perfect?”
ACCEPTATIE
Toen Vinkenborgs cliënt dit inzicht kreeg én
accepteerde dat hij een probleem had
konden ze aan de slag. “Zonder acceptatie
gaat niemand volledig herstel bereiken. Als je
de kern van het diepgewortelde probleem
niet (h)erkent én overslaat zal de cliënt steeds
weer terugvallen in zijn oude patroon. Vanuit
daar ontstaat er ruimte om aan de slag te
gaan, door veel te oefenen met nieuwe
helpende gedachten, stressfactoren te (h)
erkennen, jezelf te herontdekken, inzichten te
krijgen, zodat je weer vaste grond onder je

voeten krijgt en je de balans terugvindt. Waar
ik gelukkig van word is als mijn cliënt merkt
dat hij vooruitgang boekt en grip op zichzelf
krijgt. Dat is voor iemand die niet meer wist
hoe het verder op te pakken zo’n waardevol
moment. Dat is waarom ik dit zo graag doe.
Het mooiste wat je kunt worden is jei!”
Praktijk JEI voor Psychodynamische Therapie
& Coaching
www.jei-jeeigenik.nl
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LOOPBAANCOACH4U

LEVERT TOEGEVOEGDE
WAARDE
Ton Put van Loopbaancoach4u biedt een uniek traject aan voor outplacement. Hiervoor werkt hij
samen met verschillende specialisten, die allemaal streven naar een goed resultaat: een mooie
baan voor de ontslagen werknemer.
TEKST: MARLIES DINJENS

‘Ik ga nooit voor een zesje, maar altijd voor
een negen’, aldus Ton Put.

“Na ontslag gaan sommige werknemers echt
door een rouwproces. Ze treuren om het verlies van hun baan en de zekerheden die wegvallen”, zegt Ton Put van Loopbaancoach4u
uit Ede. “En dat geldt niet alleen voor werknemers die zijn ontslagen, maar ook voor
mensen die zelf die keuze hebben gemaakt.
Ze hebben een flinke som geld gekregen,
maar merken bijvoorbeeld dat ze het hard
nodig zullen hebben voor omscholing. Dan
heb je twee keuzes: gefrustreerd thuis zitten
of met het verleden afrekenen en kijken naar
toekomstperspectief. “
OUTPLACEMENTTRAJECTEN
Ton Put start binnenkort met
outplacementtrajecten met zijn bedrijf
Loopbaancoach4u. En hij werkt samen met
verschillende onafhankelijke specialisten om
dat proces goed te laten verlopen. “Zelf ben ik
niet gespecialiseerd in die psychologische
begeleiding, daarom werk ik met
verschillende soorten mental coaches
samen.” Als gediplomeerd coach van
Loopbaancoach4u werkt Put met hen samen
om een goed en veilig traject aan te bieden
naar nieuw werk. Werkgevers hebben
bijvoorbeeld slechts één contactpersoon
gedurende het gehele traject. “Korte lijnen en
oplossingsgericht zijn, dat is
Loopbaancoach4u. Plaatsingsgarantie is er

niet, maar wel de toezegging dat het belang
van werkgever én werknemer zo optimaal
mogelijk wordt behartigd.” Kostenplaatjes zijn
erg duidelijk: vooraf krijgen bedrijven een
duidelijke maatwerkofferte.

waardoor deze naast regionaal ook landelijk
zoekt naar nieuw werk. In de regel betaalt
het bedrijf dat het nieuwe personeelslid aanneemt de recruiter. Door een eventuele pitch
van mij als loopbaancoach richting de recruiter heeft de coachee een voorspoedigere
start naar de nieuwe baan. Kennis van de
toegevoegde waarde van de coachee is voor
de sollicitaties richting potentiële werkgevers
essentieel”, zegt Put. “Uiteraard worden
sollicitatievaardigheden meegenomen in het
traject van werk naar werk.” De drie specialisten hebben als zelfstandig ondernemer
allemaal een enorme drive om de werknemer
goed te helpen. Put blijft altijd het centrale
aanspreekpunt.

BEDRIJFSCULTUREN
Put deed zijn ervaring als loopbaancoach
op en gaat zich daarnaast nu meer richten
op outplacement en dan met name op de
business to business-markt. Hij werkt sinds
1990 in het bedrijfsleven, voor mkb’ers tot en
met multinationals. Geografisch zwaartepunt
ligt in de provincies Gelderland, Utrecht en
Overijssel. Zijn kennis van diverse bedrijfsculturen is hierdoor groot. “Deze overstap
naar outplacement heb ik bewust gemaakt.
Bij loopbaanbegeleiding geef ik werknemers
adviezen, maar vervolgens zie ik lang niet
altijd wat daarmee gebeurt. Bij outplacement
kan ik het hele traject volgen en zien waar
mensen terechtkomen.”

DUIKINSTRUCTEUR
Naast zijn werk als loopbaancoach en
outplacementspecialist is Put ook
duikinstructeur. Die laatste ervaring leverde
hem veel elementaire kennis op, die hij
gebruikt in zijn andere werkzaamheden. “Ik
kan hierdoor met veel mensen levelen, hoogen laagopgeleiden. Ik heb een enorme drive
om mensen te helpen en ben daarin erg
perfectionistisch. Ik geef ze
verantwoordelijkheidsgevoel naar zichzelf en
anderen. Bij duiken is dat ook heel belangrijk:
controleer je de spullen in het begin niet dan
kan er later iets misgaan. Ik ga nooit voor een
zesje, maar altijd voor een negen.”
Put denkt overigens ook graag mee om de
duurzame inzetbaarheidseisen voor de werkgevers te behalen. Zinvol perspectief voor
werkgevers en werknemers is de core.

MENTALE COACH
De eerste stap in het traject is dus kijken in
hoeverre de cliënt advies of behandeling
nodig heeft van een mentale coach, om oude
blokkades of frustraties over oude werksituaties te kunnen verwerken. Daarnaast werkt
Put samen met een recruiter. “Deze recruiter
is aangesloten bij een landelijk netwerk,

www.loopbaancoach4u.nl
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“Een bevlogen mens is per definitie
een vitaal mens”, aldus Tijn Ponjee.
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VITALITEIT VOLGENS PONJEE ADVIES

VERBINDEN VAN HOOFD
EN GEVOEL
Vanuit haar eerdere schaatscarrière weet arbeids- en organisatiepsychologe Tijn Ponjee
dat niet alleen fysiek, maar ook mentaal alles moet kloppen om te excelleren. Tijdens het
coachen en opleiden van mensen in het bedrijfsleven, individueel of in teamverband, stelt
ze het verbinden van hoofd en gevoel centraal.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN
FOTOGRAFIE: PONJEE ADVIES
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“Als je niet op je plek zit of niet met de juiste
dingen bezig bent, kom je niet optimaal tot
je recht,” opent Ponjee het gesprek. Het lijkt
een open deur, maar in de praktijk worstelen
tienduizenden mensen in het bedrijfsleven
hier dagelijks mee en lukt het ze niet om de
sleutel tot de oplossing te vinden. “Je raakt
uiteindelijk uitgeput, doordat je energie
naar de verkeerde dingen gaat: de sfeer
om je heen. Dan begin je te piekeren. In je
onderbewuste heb je eigenlijk het antwoord
wel, maar je kunt richting jezelf lang verdoezelen dat er iets scheef zit en ondertussen
wel een verlies aan vitaliteit waarnemen.
Mensen zijn gewoontedieren met een hang
naar zekerheid en houden dus niet zo van
verandering, wat in zo’n geval uiteindelijk
een ongezonde situatie oplevert. Hiervoor
verantwoordelijkheid nemen en weggaan
zorgt voor een spannend moment, want je
weet niet wat het nieuwe brengt. Vaak wordt
er voor je besloten als de match ontbreekt of
de rol die je vervult te ver van je af ligt, door
bijvoorbeeld contractbeëindiging. Dan begint

de lastige tijd van het oude vaarwel zeggen
en het nieuwe nog niet kunnen grijpen. De
vermoeidheid en stress komen eruit en je
belandt in een soort afscheidsperiode, terwijl
je ondertussen de (maatschappelijke) druk
ervaart van snel verder moeten.”
EIGEN WAARDEN OP VOORGROND
In zulke omstandigheden verdwijnen je
kwaliteiten volgens Ponjee vaak naar de
achtergrond. “Je staat niet in je kracht en dat
doet afbreuk aan je vitaliteit. Het vraagt om
een nieuwe verkenning om je talenten weer
naar voren te halen, iets dat begint met een
pas op de plaats, terwijl je je in zo’n situatie
juist ongeduldig voelt vanuit de behoefte
een volgende stap te zetten. Dat vormt een
belangrijk punt in mijn coaching. Wat was er
nou eigenlijk zo ingewikkeld? Waarover gaat
het voor jou nou werkelijk in dit leven? Dat
klinkt wat abstract, maar je plaatst je eigen
waarden - voor iedereen verschillend - weer
op de voorgrond. Soms groeien mensen binnen een organisatie in de verkeerde richting.

Vanuit een studie beschikken ze bijvoorbeeld
over vakkennis, maar lopen vast wanneer
ze als teamleider aan de slag gaan. Dat voelt
in eerste instantie als compliment en het
geeft status, maar wat nu als er teveel taken
bijkomen die je niet liggen? Dan ontstaan
er spanningen en loop je het risico van een
burn-out.” Dit laatste geeft eigenlijk al aan
dat negatieve energie er langzaam in sluipt,
zonder dat je dat direct voelt. “Je draait
op een gegeven moment niet meer op je
natuurlijke talenten, maar meer op verworven
competenties. Veel mensen ontdekken dat
pas in een laat stadium, tenzij de omgeving
erop gericht is om talent te laten excelleren.
Bijvoorbeeld een werkgever die graag ziet dat
je je goed ontwikkelt.”
VITALITEITSVERLIES
Ponjee onderscheidt twee verschillende
situaties. “In de ene ontbreekt het aan een
optimale match tussen mens en werk, zoals
hierboven genoemd, in de andere valt het
vitaliteitsverlies terug te voeren op dingen die
45
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met de persoonlijkheid en de persoonlijke
ontwikkeling te maken hebben, met je basis
die je ooit van huis uit meekreeg. Stel dat in
je opvoeding de tegeltjeswijsheid ‘als je voor
een dubbeltje geboren bent, word je nooit
een kwartje’ een rol speelde, dan bestaat er
een behoorlijke kans dat je worstelt met je
positie als je binnen een organisatie hogerop
komt of dat graag wilt. In zulke situaties kijk
ik samen met iemand naar zijn verleden en
leg steeds een link met het heden, Vervolgens
halen we de toekomst erbij; wat betekent dit
als je kijkt naar je ambities?”
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KARAKTERSTRUCTUREN
Het bovenstaande legt Ponjee nader uit.
“De eerste vijftien jaar van je leven vormen een blauwdruk voor hoe je nu bent.
Vanuit de toen verzamelde beelden en
overtuigingen heb je overlevingsstrategieën
gevormd die aan de oppervlakte komen
zodra je onder druk staat.” De vermaarde
Oostenrijks-Amerikaanse psychiater Wilhelm
Reich (1897-1957) maakte dat tastbaar in
de vorm van zes karakterstructuren, die
Ponjee in eenvoudiger taal uitwerkte in
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haar boek ‘Word wie je bent - Handboek
Karakterstructuren’. “Je hebt de presteerder,
de strijder, de overlever, de behoeftige, de
helper en de redder. De mens draagt van alle
zes de structuren wel iets in zich, maar in
situaties die druk uitoefenen treden er één of
twee prominent op de voorgrond. Zo voelt
de strijder snel - vaak onterecht - argwaan
wanneer hij twee mensen ziet praten die
stilvallen als hij erbij komt. Hij meent dan
waarschijnlijk dat het over hem ging en laat
dat blijken. De twee anderen vatten dit op als
een gebrek aan vertrouwen; doordat zij het
bijvoorbeeld helemaal niet over deze persoon
hadden. De presteerder laat zich gemakkelijk
verleiden om in discussie te treden en kan
drammerig worden, wat er wellicht voor
zorgt dat anderen besluiten hem te mijden en
om hem heen gaan werken. In mijn coaching
help ik mensen zich bewust te worden van
hun overlevingsstrategie en de momenten
waarop ze deze aanwenden, dus wanneer ze
in hun eigen valkuilen stappen. Het bewustzijn van deze momenten zorgt ervoor dat er
regie ontstaat op gedrag. De test op
www.ponjeeadvies.nl/karakterstructuren is

een eerste stap om je karakterstructuren te
herkennen.”
JEZELF BEGRIJPEN
Ponjee Advies staat voor coaching, opleiding
en teamontwikkeling, waarbij de trainingen
in karakterstructuren een onderdeel vormen.
“In het geval van individuele coaching ga ik
gedurende acht sessies met iemand aan de
slag, waarbij we in het begin elke twee weken
afspreken en daarna steeds grotere intervallen aanhouden. Ik betrek de leidinggevende
er vanaf het begin bij, die vaak ook de
ontwikkelpunten signaleert. In het algemeen
geldt dat wanneer je jezelf leert begrijpen
in een diepere laag, je authentieker en meer
ontspannen in het leven staat. Je groeit in de
richting die je past en maakt keuzes die bij
je passen. Met hoofd en gevoel in verbinding
ontstaat er flow, oftewel bevlogenheid. Een
bevlogen mens is per definitie een vitaal
mens.”
www.ponjeeadvies.nl

MKBTR | COLUMN

WINST IS ALS ZUURSTOF
Deze editie van Vallei Business gaat onder andere over financieel management. Bij financieel management moet
ik altijd denken aan deze quote van Fons Trompenaars: “Winst is als zuurstof. Je kunt niet zonder. Maar als zuurstof een doel wordt, ben je longpatiënt.” Iedereen zal het eens zijn met het eerste deel van zijn uitspraak. Winst,
je kunt niet zonder. Als organisatieadviseur van MKBTR merk ik bij mijn klanten gelukkig dat winst vaak wel een
rol speelt in hun afwegingen, maar niet doorslaggevend is. Winst is slechts een middel om te zorgen dat je je
dromen na kan streven. Dat je stap voor stap kan toewerken naar de doelen die je je als ondernemer hebt gesteld.

In de praktijk zie ik veel adviseurs die hier
anders mee omgaan. Besparingen, winstmaximalisatie en bottomline: alles moet wijken voor het vergroten van het kapitaal. Op
de vraag ‘Wat is je toegevoegde waarde?’ is
het gemakkelijkste antwoord: ‘zo en zo veel
euro’. Als dat bedrag maar boven je tarief
uit komt, dan is het goed. Maar is dit nou
echt waar we de ondernemer verder mee
helpen? Met euro’s?
CRYPTO-CURRENCYBUBBEL
Dezelfde tendens zag je tijdens de crypto-currency bubbel. Veel mensen waren
bang om iets te missen en doken hier vol
enthousiasme in. Vervolgens controleerde
men iedere vijf minuten zijn telefoon om te
zien hoe veel ze gewonnen of verloren hadden. Ik heb veel vrienden die er uiteindelijk
financieel fors op vooruit zijn gegaan, maar
zichzelf psychologisch gezien klem hebben

gezet. Als ze het er nu uithalen, verliezen
ze misschien het rendement van morgen.
Hetzelfde gebeurt met winst. Als dat je doel
is, zet je jezelf vast. Want: wanneer is het
genoeg?
DRIJFVEER
De vraag waar het mij in het adviseren van
ondernemers om gaat, is: ‘Waarom ben
je gaan ondernemen?’ Of anders gezegd:
‘Wat drijft je?’. Voor veel ondernemers die
ik ontmoet, is dat de wil om heel erg goed
te zijn in wat ze doen. Meesterschap. Voor
anderen is het de passie om goed voor hun
mensen te zorgen, hun klanten blij te blijven
maken, zorgen weg te nemen en een goede
relatie te hebben. Weer anderen zetten
zich in om de maatschappij of het milieu te
verbeteren, waarvan we in deze editie van
Vallei Business verschillende voorbeelden
kunnen vinden. Wanneer een ondernemer

zijn doelen nog niet helder heeft, adviseer
ik: kies iets wat bij je past. Iets waar je hart
echt sneller van gaat kloppen. Voor mij is
dat mensen in staat stellen hun werk beter
te doen en leuker te maken. Dat doel geeft
mij iedere dag energie en richting.
DOELEN
Ik kom zelden ondernemers tegen die me
vertellen dat vooral de winst ze tegenhoudt
om verder te komen. Vaker zijn het problemen met klanten, drukte, gedoe onderling,
interne fouten of systemen die niet goed
meehelpen. Als we hier vervolgens samen
concrete verbeterstappen in nemen, dan
neemt de winst ook altijd toe. Maar veel
belangrijker: we hebben weer een hindernis
genomen richting jouw doelen.
Koen Rippen, MKBTR
www.mkbtr.nl
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“Mindfulness brengt je dan weer terug naar het huidige moment”,
aldus Wilco van Wakeren en Meike Jacobs.
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RUST EN WERKGELUK
DANKZIJ MINDFULNESS
In het Mindfulness Centrum Heuvelrug kunnen bedrijven werken aan meer rust en werkgeluk. Mindfulness is niet zweverig, maar zorgt ervoor dat je als werknemer meer rust ervaart
en aandacht hebt voor het hier-en-nu.
TEKST: MARLIES DINJENS
FOTOGRAFIE: MARCEL KRIJGSMAN

Haast, hadden de medewerkers van het
advocatenkantoor waar Wilco van Wakeren
onlangs een training gaf over mindfulness.
Rennend naar de rechtbank, waar ze net op
tijd aankwamen en daarna hijgend naar de
volgende afspraak. Na een workshop mindfulness vonden ze meer rust. De advocaten
namen meer tijd voor hun afspraken en planden meer reistijd in. Tevens ervaarden zij een
diepere nachtrust. “Familieleden merkten dat
er thuis meer aandacht was voor het gezin”,
zegt Van Wakeren.
Hij is eigenaar van het Mindfulness Centrum
Heuvelrug in Veenendaal, een gecertificeerd trainingscentrum voor mindfulness
MBSR-trainingen, yin yoga en workshops.
Dit centrum is een samenwerkingsverband
van de trainers Wilco van Wakeren en Meike
Jacobs. Meike heeft een eigen yoga studio in
Driebergen. Zij richten zich zowel op particulieren als bedrijven. De accreditatie en erkenning door de beroepsgroep VMBN maakt dat
veel zorgverzekeringen tegenwoordig de
training vergoeden.

EFFECTIEVER MET MINDER FOUTEN
Mindfulness kan je helpen om met aandacht
te doen wat je moet doen. Hierdoor ben je
effectiever en maak je minder fouten. “Je
hebt meer tijd over om je werk en inzet nog
eens goed na te lopen. Bovendien voelen
werknemers zich hierdoor minder vermoeid
en gelukkiger in leven en werk.”
Van Wakeren richt zich dan ook op bedrijven,
waar hij trajecten en workshops aanbiedt.
“We bieden een heel mooi werkboek aan en
een app waar alle trainingen en meditaties op
staan. Daarnaast doen we een aantal yogaoefeningen, een geleide meditatie en begint de
workshop altijd met ademhalingsoefeningen.”
Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op hoe
stress ontstaat en hoe de hersenen werken.
Wat gebeurt er tijdens een stresssituatie en
hoe heeft dat invloed op je zenuwstelsel?
“Door een goede ademhaling kun je je
zenuwstelsel beïnvloeden.”

OOK MINDFULNESS BIJ POLITIE, DEFENSIE
EN GOOGLE
Van huis uit is Van Wakeren geestelijk
verzorger en werkt hij voor Defensie. Zelf
ondervond hij na stressvolle uitzendingen
veel voordeel van mindfulness. Daar en in
andere geüniformeerde beroepen, zoals de
politie, is mindfulness in opkomst. Daarnaast
ruimen grote bedrijven als Google en Apple
tijd in voor mindfulness op de werkvloer.
Mindfulness zorgt voor meer werkplezier,
verhoogt de productiviteit en brengt
uitval terug. Het gaat om het zorgen dat
mindfulness en bewustwording leeft in alle
activiteiten. Van een vergadering, overleg of
het aangaan van een nieuw project of het
behalen van een deadline. Mindfulness is
een volledige focus van je aandacht op het
hier-en-nu. “Je ervaart wat je voelt en kunt
daarnaar handelen. Veel werknemers laten
gevoelens opstapelen tot de bom uiteindelijk

NIET ZWEVERIG, MAAR
WETENSCHAPPELIJK
Voor sommigen kan mindfulness wellicht als
zweverig te boek staan, vanwege bijvoorbeeld het mediteren. “Wat het nu eigenlijk
precies is? “De theorie is onder andere
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
door universiteiten als Oxford, Harvard en
Nijmegen. Mindfulness is met milde aandacht
en in het huidige moment aanwezig zijn,
zonder te oordelen. Het betekent dat je
volledig bewust bent met datgene waar je
op dat moment mee bezig bent.” Gedachten
dwalen immers al vlug af naar de dingen die
nog gedaan moeten worden of aan zaken uit
het verleden. Mindfulness helpt je bewuster
te worden van het huidige moment.
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barst”, zegt Van Wakeren. “Dit resulteert dan
in overspannenheid of erger een burn-out.”
MINDFULNESS IN STRIJD TEGEN
BURN-OUT
“Mindfulness is een goede manier om een
burn-out te voorkomen of hiervan te helen.”
Vaak negeren mensen de alarmbel van
stressgevoelens en gaan gewoon door. “Ze
gaan telkens over hun grens heen, maar het
houdt een keer op. Gezonde stress heb je
nodig, maar ongezonde stress is iets dat je
meestal jezelf aandoet. Je kunt stress vergroten of verkleinen. Mindfulness helpt je om
goed te voelen en je af te vragen: waarom
maak ik de stress zo groot, of waarom verklein ik het en doe alsof er niets aan de hand
is?”
Tijdens de workshops van Van Wakeren is er
veel aandacht voor de ademhaling, die kan
zorgen voor rust en ruimte. “Het zou natuur-
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lijk fantastisch zijn als je de ademhaling kunt
leren gebruiken om rustig te worden op
momenten dat je onrust of werk gerelateerde
spanning ervaart. Mindfulness gaat over
‘zijn met wat er is’. Als je heel hard probeert
rustig te worden, word je vaak alleen maar
onrustiger.” Met mindfulness breng je de
aandacht naar de ademhaling zonder dat je
de vervelende gevoelens van onrust probeert
weg te krijgen. Als je spanning ervaart, geef je
daar dus de ruimte aan. Daarnaast richt je je
op de ademhaling. “Dit proces van het richten
van je aandacht op de ademhaling helpt je
op dat moment een stuk van de spanning los
te laten. De intentie van de aandacht voor je
ademhaling is dus niet om van de spanning
af te komen, maar om beter contact te maken
met het hier en nu. Het gevolg hiervan is dat
je niet meer helemaal in beslag genomen
wordt door de emotie.”

MEER AANDACHT OP DE WERKVLOER
Het Mindfulness Centrum Heuvelrug gaat
zich komende jaren nog meer toespitsen
mindfulness trainingen, yin yoga en
workshops voor bedrijven. Ook particulieren
kunnen de lessen yin yoga, en mindfulness
trainingen volgen.
Het centrum kent inmiddels veel tevreden
klanten. “Ze ervaren al tijdens de
introducerende workshop al voordelen. Het
zorgt ervoor dat ze minder op zichzelf gericht
waren en meer op de werkvloer en de
mensen om hen heen. Daarnaast ontstond er
meer empathie. De werkomgeving werd
prettiger en hierdoor ervoeren mensen meer
geluk op hun werk.” Een menselijke valkuil is
dat je, onbewust, veel energie geeft aan de
dingen die je juist geen energie terug geven.
We zijn met onze gedachten elders, dan bij
de taak die we uitvoeren. “Mindfulness brengt
je dan weer terug naar het huidige moment.”

WIJNBERGER COACHING | COACHING

BURN-OUT VOORKOMEN
LOONT VOOR WERKGEVERS
Werknemers en werknemers doen er goed aan om signalen van stress en burn-out tijdig
te herkennen. Coach Vanessa Wijnberger uit Ede adviseert over vitaliteitsbeleid en coacht
werknemers om overspannenheid te voorkomen.
TEKST: MARLIES DINJENS
FOTOGRAFIE: JONNEKE OSKAM
Slechts slapen, kortaf doen tegen collega’s,
duizeligheid en hoofdpijn: veel werknemers
negeren deze emotionele en lichamelijke
signalen te lang. Ermee doorlopen kan leiden
tot overspannenheid en in het ergste geval
een burn-out. Wie echter tijdig hulp inschakelt voor zichzelf of voor de werknemer kan
veel ellende voorkomen. Coach Vanessa
Wijnberger kan in zo’n geval te hulp schieten.
“Het heeft zeker zin om vroeg in dat proces
al hulp in te roepen. Soms zijn enkele simpele
aanpassingen, in bijvoorbeeld iemands
leefritme of slaapgedrag als erg waardevol.”
TWEE MILJARD EURO AAN KOSTEN DOOR
BURN-OUTS
Ook voor ondernemers is het zeer zinvol om
stress bij de werknemer op tijd aan te pakken.
Burn-out is een steeds groter probleem:
een op de zeven werknemers heeft last van
een burn-out. Verzuim wegens werkstress
kostte werkgevers in 2016 in totaal dan ook
2 miljard euro. Het is daarom belangrijk voor
ondernemers en managers om zich in deze
materie te verdiepen. “Ik vertel in mijn coachingsgesprekken ook vaak wat er gebeurt
bij stress. In onze hersenen hebben we drie
emotieregulatiesystemen: een kalmerings-,
jaag- en gevaarsysteem. Bij stress raken de
laatste twee systemen overbelast en werkt
het kalmeringssysteem minder goed.” Als
werkgever kun je bij stresssignalen dan ook
in gesprek gaan met de werknemer om de
oorzaak te achterhalen. “Soms gaat het om
privéomstandigheden, die de stress veroorzaken. Dit heeft vaak toch zijn weerslag op de
werknemer.”
Wijnberger adviseert bedrijven hier dan
ook graag over. “Ik raad ze aan om goed
na te denken over het vitaliteitsbeleid van
een bedrijf. Ik zie in mijn werk als coach bij
een Arbodienst regelmatig werknemers bij
hetzelfde bedrijf uitvallen. Dit heeft vaak met
de bedrijfscultuur te maken: lang doorwerken
zonder pauzes, snel een broodje eten achter

de computer en overwerken tot ’s avonds
laat.” Dit soort zaken binnen je bedrijf kritisch
onder de loep nemen loont. Wanneer een
werknemer uitvalt is dat, naast het leed voor
de werknemer, natuurlijk een enorme kostenpost voor de werkgever.
COACHINGSGESPREK IN DE BUITENLUCHT
Vaak komen mensen ook zelf naar Wijnberger
toe voor coaching wanneer ze ervaren dat de
stresssignalen toenemen. Een paar maanden
geleden nog kreeg Wijnberger een vraag van
een jonge vrouw van dertig met een druk
gezin en een verantwoordelijke baan. “Ze
was snel prikkelbaar en sliep slecht. Na de
eerste intake nam Wijnberger haar mee naar
buiten voor een wandeling. “Dit helpt veel
cliënten om hun verhaal te vertellen, omdat
ze dit kunnen illustreren met voorbeelden

uit de natuur en de omgeving heeft ook een
positieve uitwerking hierop.” Daarnaast geeft
Wijnberger ook veel praktische adviezen en
korte opdrachten en legt ze de werking van
stress in de hersenen goed uit. “Al na een paar
gesprekken ging het steeds beter met haar en
kon ze bijvoorbeeld weer beter slapen en was
minder kortaf.” Dit was reden voor Wijnberger
om nog een stapje verder te gaan. “We
praatten toen verder over welke kwaliteiten
ze had en in hoeverre ze die kon inzetten
voor meer energie en werkplezier. Nu richt
ze zich in haar werk op dingen waar ze meer
energie van krijgt. Hierdoor is ze gelukkig,
zowel qua werk als privé en ervaart dus meer
veerkracht. Dat is waar ik het voor doe.”
www.wijnbergercoaching.nl

“Het heeft zeker zin om vroeg in dat proces al hulp
in te roepen”, aldus Vanessa Wijnberger.
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“Zolang je je gevoel niet uitspreekt, komt er
geen oplossing”, aldus Monique Wakelkamp.
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GEEN RUZIE OP HET WERK: HET HOEFT NIET TOT MEDIATION TE KOMEN

TIJDIG DE ANGEL
ERUITHALEN

Spanningen tussen collega’s ontstaan meestal vanuit iets onbenulligs, dat een eigen leven gaat
leiden. Het is de kunst om het probleem vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken en in
de kiem aan te pakken. Monique Wakelkamp van ‘Geen Ruzie op het Werk’ houdt zich bezig met
mediation, maar ziet het liefst dat mensen het zover niet laten komen.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN
FOTOGRAFIE: AART VAN DER HAAGEN, GEEN RUZIE OP HET WERK

Ze rolde bij toeval in het vak, na een lange
periode van leidinggeven binnen een
organisatie die ingrijpende veranderingen
doormaakte. “Onzekerheid over de toekomst van het bedrijf, onzekerheid over je
eigen bestaan, dat doet iets met mensen. Ik
beschouwde het als mijn taak om een buffer
tussen het team en het management te vormen, dus enerzijds de verantwoordelijkheid
te nemen voor de harde resultaten en anderzijds ervoor te zorgen dat iedereen binnenboord bleef en met plezier het werk voort-
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zette. Toen ik in 2007 voor mezelf begon en
mediation opkwam, besefte ik dat ik dat van
nature al deed: mensen bij elkaar houden in
lastige omstandigheden. Je merkt dat ze zich
in onzekere situaties willen terugtrekken op
hun eigen eilandje en medestanders zoeken,
vanuit het idee dan meer invloed te krijgen.
In zulke gevallen praat je niet meer met, maar
over de ander. Je zoekt een zondebok en
vindt die altijd.”

WAT EEN CHAGRIJN
Met ruim tien jaar ervaring als MFN
Registermediator beschrijft Wakelkamp de
geboorte van een conflict. “Er gebeurt iets:
een woord dat verkeerd valt of raar gedrag.
De eerste keer vormt het nog toeval, maar
bij drie keer noemen we het een patroon en
begint het bij de omgeving op te vallen. Een
nieuwe collega blijkt bij het voorstelrondje
een slappe hand te geven en daar vind je iets
van: zou het een slappe vent zijn? Zo iemand
ga je als minder prettig ervaren en onwille-

GEEN RUZIE OP HET WERK | COACHING

keurig door een andere bril bekijken, vanuit
je eigen normen en waarden. Vervolgens
zoek je bevestiging van je beeld en die krijg
je, onherroepelijk. Je hangt er in je hoofd een
verhaal aan, zoals bij de drukbezette collega
die de andere kant op lijkt te kijken wanneer je contact zoekt. ‘Heb ik iets verkeerd
gezegd?’ denk je, al heel snel gevolgd door:
‘Wat een chagrijn.’ Je creëert een beeld en
dat begint te overheersen, terwijl het waarschijnlijk nergens over gaat. Wie weet wordt
de collega in kwestie opgeslokt door zijn
werk of spelen er thuis vervelende dingen.
Zolang je je gevoel niet uitspreekt, komt er
geen oplossing.”
DISCRIMINEREND, SEKSISTISCH
Een eerste stap om de negatieve situatie te
doorbreken is herkenning. “Je stelt voor jezelf
vast dat je ergens last van hebt en maakt
een keuze: accepteren of actie ondernemen.
In het laatste geval kun je op de persoon
zelf afstappen, maar misschien durf je dat
niet goed of schrikt diegene ervan en kruipt
in zijn schulp. Vaak ligt de sleutel bij een
leidinggevende, die voorbeeldgedrag zou
moeten vertonen voor hoe je er als team
mee omgaat. Dingen lopen snel uit de hand,
zeker wanneer het tot kwetsend woordgebruik komt. Mensen vergroten dingen uit;
misschien worden bepaalde uitspraken als
discriminerend of seksistisch opgevat en
stapt een collega naar de HR-manager. Daar
móet je iets mee als leidinggevende, liefst
voordat het escaleert en het zowel het team
als het bedrijf beschadigt. Probeer sowieso
vroegtijdig signalen op te pikken, dus afwijkende patronen, bijvoorbeeld dat iemand
heel stil bij vergaderingen zit of ineens eerder
start met zijn werkdagen. Voor managers die
dat moeilijk vinden, bestaan coachingsmogelijkheden en het is voor een organisatie de
moeite waard om daarin te investeren.”

geplaatst, vooral gericht op leidinggevenden,
met nuttige tips over teambuilding en het
tijdig oplossen of voorkomen van conflicten.
Hoe maak je vergaderingen leuker? Hoe leer
je je te verplaatsen in de ander? Hoe stel je
vast wie het risico van een burn-out lopen?
Waar liggen conflict triggers?”
VERRASSENDE UITKOMST
Bij de aanpak van een hoog opgelopen
kwestie weet je zeker dat het aantal mogelijke uitkomsten beperkt blijft tot twee: na
het maken van heldere afspraken in goede
harmonie met elkaar verdergaan of afscheid
van elkaar nemen. “Als mediator laat ik eerst
beide partijen individueel aan het woord en
breng ze vervolgens samen voor een gesprek,
waar ik ze niet alleen vraag hun verhaal te
vertellen, maar ook aan te geven hoe zij
andermans woorden of gedrag hebben
geïnterpreteerd. Dat levert een verrassende
uitkomst op. ‘De vijand tegenover me, was
ik daar nou zo bang voor?’ Je ziet de ander,
die het niet zo bedoeld had, schrikken. Zelfs
al komt er nog niet direct een oplossing,
het vormt al een opluchting als je je verhaal
mag doen. Zoek als voorbereiding van het
gesprek trouwens naar een goede balans in
macht en dan bedoel ik niet automatisch op
hiërarchisch gebied, maar misschien wel qua
aantal mensen of welbespraaktheid.”

KIJKEN NAAR OVEREENKOMSTEN
Waar ligt nu precies het kantelpunt in zo’n
gesprek? “Bij het moment dat de ander
begrijpt wat de situatie met jou gedaan
heeft,” zegt Wakelkamp. “Voor mij is het de
kunst om beide partijen daarheen te leiden.
Soms herformuleer ik wat iemand zegt, stel
vragen, plaats dingen in een andere context,
benoem iets vanuit een positiever perspectief. Een belangrijke stap op weg naar harmonie betreft het kijken naar overeenkomsten,
waar mensen in zulke omstandigheden van
nature liever de verschillen uitvergroten. Je
kunt het er bijvoorbeeld samen over eens
raken dat je in een nare situatie zit of dat je
als team binnen het bedrijf iets wilt bereiken.
Soms blijkt iemand niet voor rede vatbaar en
moet er wellicht een onderbreking plaatsvinden voor aparte gesprekken, maar meestal
biedt zo’n eerste keer bij elkaar komen al
voldoende basis om na te denken over de
toekomst: willen we met goede afspraken
samen verder of niet? In een vervolggesprek
ga je daar nader op in. Ik blijf erbij dat de kans
van slagen nauw verband houdt met het stadium waarin je aan de bel getrokken hebt.”
www.geen ruzieophetwerk.nl
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ZESTIG BLOGS
Wakelkamp realiseert zich dat veel afdelingshoofden overlopen van het werk en de
aanpak van collegiale spanningen noodgedwongen terzijde schuiven, maar zegt: “Tijd
kost het uiteindelijk toch en je voorkomt een
heleboel ellende door een probleem in de
kiem aan te pakken, door de angel er tijdig uit
te halen. Wanneer het uit de hand loopt, is de
weg terug lang en zwaar, nog los van eventuele onherstelbare schade in het vertrouwen.
Het klinkt misschien gek dat ik het vanuit
mijn rol zo uitspreek, maar probeer vooral te
voorkomen dat het op mediation uitdraait.
Ik heb op mijn website circa zestig blogs
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Waar krijg jij energie van?
Ben jij zo druk dat je nauwelijks nog tijd hebt voor
• jezelf
• je partner
• je gezin
en vrije tijd een utopie lijkt?

Doe dan de scan!
Binnen één oogopslag zicht op je energieverlies en zicht op je energiewinst.
Uiteindelijk ben jijzelf degene die de keuzes maakt, toch?

Neem contact op voor een
persoonlijke afspraak:
Henriette van Beijnum
Spectus Coaching
Telefoon: 024-6630059
Mobiel: 06-29453534

C ANRINUS CONSULTANCY | COLUMN

We ❤
PrintMedia

LAAGSPANNINGSRICHTLIJN
2014/35/EU
In mijn vorige artikel heb ik het gehad over de algemene
CE-markering. In deze column ga ik specifiek in op één van
de 30 richtlijnen, ofwel Directives, die onder de CE-markering
vallen binnen de gehele EU. Alleen die richtlijnen die van toepassing zijn op een product moeten getoetst worden.
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De Low Voltage Directive (LvD), of
wel laagspanningsrichtlijn, geldt
voor alle producten die onder
andere aangesloten worden de 50
en 1000 Volt wisselspanning. Dit
zijn dus bijna alle producten om
ons heen die aangesloten zijn op
het ‘lichtnet’ 230 Volt of 400 Volt.
Bij alle producten waarbij een
radiomodule is ingebouwd, zoals
een gsm, wifi, Lora, etc., vervalt
de spanningsondergrens en moet
altijd getoetst worden op deze
richtlijn, zie Radio Equipment
Directive (RED) of wel Radiorichtlijn!

Houdt u ook zo van schitterend drukwerk, scherpe prijzen en uitstekende
service? Neem nu contact op en ondervind zelf de geweldige kwaliteit
van ons Nederlands/Baltisch traject: optimaal van boom tot deur.
Bouwmeesterweg 52 | 3123 AA Schiedam
T 010 247 6666 W www.balmedia.com

LVD
De LvD gaat met name over de
bescherming van de gebruiker
tegen een elektrische schok, maar
ook over brandgevaar, stabiliteit
en mechanische gevaren komen
aanbod is de geharmoniseerde
LvD normen. In deze norm wordt
er alleen niet getoetst op normaal
gebruik maar ook op abnormaal
gebruik. Ook in deze abnormale
toestand moet het product veilig
blijven.
Omdat bij de CE-markering de ver-

antwoordelijkheid bij de fabrikant
of importeur/distributeur wordt
neergelegd is het bij deze richtlijn
niet verplicht om te testen bij één
van de officiële CE-testhuizen in
Nederland. Je mag het dus ook zelf
doen!
PRAKTISCHE CURSUS
De ervaring leert dat bij een eerste
onderzoek vaak enkele belangrijke
gebreken naar voren komen waardoor je product wordt afgekeurd.
Om deze teleurstelling te voorkomen geeft Canrinus Consultancy
een zeer praktische cursus met
veel praktijk voorbeelden waardoor
de LvD beginselen goed blijven
‘hangen’ en direct in de praktijk kan
worden toegepast in je eigen situatie. Ook kunnen er in het meet- en
trainingscentrum zogenaamde
pre-scan ’s worden uitgevoerd om
grote teleurstellingen te voorkomen
tijdens een officiële keuring.
Volgende keer over de meer
‘ongrijpbare’ EMC-richtlijn.
Andre Canrinus
Canrinus Consultancy www.canco.nl
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Door de bomen het bos weer zien
Verhelderende training & coaching en een inspirerende locatie midden in het bos

Coaching is als olie voor uw motor. Het een uiterst
effectieve manier om deze optimaal te laten presteren. Door samen de juiste doelen te stellen behaalt
u de resultaten die u wenst.
Onze coaches zijn praktisch ingestelde mensen die
op een prettige no-nonsense manier reﬂecteren op
uw functioneren. Ze creëren bewustwording die
noodzakelijk is om zaken doeltreffend aan te
pakken.

Onze prachtige locatie ligt verscholen in het bos in
Bennekom. We vinden het zelf een heerlijke plek om
te werken. Die kunnen we niet voor ons alleen
houden. Daarom verhuren wij onze ruimtes ook voor
uw vergaderingen, heisessies en andere zakelijke
bijeenkomsten.

Coaching in uw organisatie
Binnen een organisatie is coaching de volgende stap
naar effectieve teams en een positieve mindset. Wij
trainen en begeleiden de medewerkers tot interne
coaches. Op die manier ontstaat een duurzame
coachmindset binnen een organisatie. En dat heeft
een grote impact op de effectiviteit van de organisatie als geheel.

De lichtinval in de zalen, de prachtige omgeving, de
frisse uitstraling en de gastvrije catering dragen bij
aan een inspirerende setting. Onze gastvrouwen
staan klaar met kofﬁe en thee, in de middag een
lunch en snacks tussendoor.
We hebben meerdere zalen in verschillende opstellingen, zoals een blok-, theater- of U-opstelling. De
grote zalen hebben ruim voldoende techniek voor
presentaties. Daarnaast kunt u de kleinere zalen
huren voor intiemere sessies of workshops, zoals
bijvoorbeeld onze salon met ontspannen fauteuils.

Weten wat coaching voor u kan doen?
hermonde.nl

Locatie huren?
hermondelocatie.nl

Contact

0318 - 860 213
info@hermonde.nl
Bornweg 12b, Bennekom

CROWN SLIM WERKEN | BEDRIJFSHUISVESTIGING

CROWN SLIM WERKEN MAAKT ENORME GROEI DOOR

‘TERUG NAAR ONZE ROOTS’
De economie zit in de lift, bedrijven groeien en zzp’ers zien dat er markt is voor hun producten of diensten. Dat vraagt om bewegingsruimte op het gebied van huisvesting. Crown Slim Werken, specialist in
flexibele huisvesting, lift mee op deze ontwikkeling en opende onlangs nog een vestiging in Veenendaal.
Bijzonder is dat het allemaal ooit begon aan de Vendelier 61 in Veenendaal.

Crown Slim Werken werd opgericht in 2011
in Veenendaal en is inmiddels door heel
Nederland actief. Een tijdje terug werd een
vestiging in Ede geopend, maar het meest
recent is de verhuizing naar het pand waar
het ooit allemaal begon in Veenendaal. “We
zaten al in Veenendaal, maar kregen steeds
meer vraag naar nog meer ruimte om te
verhuren”, vertelt Mark Teerling enthousiast.
“Om die reden hebben we ons oude pand
weer betrokken. We gaan ook weer terug
naar onze roots!”

representatieve meubilair, de
naamsvermelding bij de entree en de verse
bonen koffie tot de wekelijkse schoonmaak,
een opgeruimde omgeving, snel internet en
een deugdelijk gebouw met een nette
uitstraling, van binnen en van buiten. Mocht
ergens een onvolkomenheid optreden, dan
kan de ondernemer die een ruimte huurt mij
direct bellen of appen en ik maak er meteen
werk van. De behoefte aan een dergelijke

veelomvattende service neemt alleen maar
toe, omdat bedrijven zich vooral op hun
kernactiviteiten willen concentreren.
Wanneer zij kunnen huren binnen zo’n
flexconcept, met ruimte om uit te breiden of
eventueel te krimpen, kan de dagelijkse
business ongehinderd doorgaan.”
www.crownslimwerken.nl

SATELLIETKANTOREN
Eigenaar Mark Teerling ziet met het aantrekken van de economie vooral meer behoefte
bestaan aan flexibele huisvesting: kantoorruimten die naar behoefte afgenomen
kunnen worden, tijdelijk of permanent, met
directe uitbreidingsmogelijkheden. “Dat blijkt
vooral in trek bij ondernemers uit de regio
met een personeelsbestand tot pakweg tien
mensen. Ze zoeken een grotere of anderszins
gunstiger kantooromgeving of willen extra
ruimtes op een andere locatie huren. We
krijgen ook succesvolle zzp’ers die het tijd
vinden om te professionaliseren, om de stap
te maken van het kantoor aan huis naar een
zakelijke omgeving, met ruimte om hun
spullen te laten staan en de juiste ambiance
om klanten te ontvangen. Daarnaast kiezen
sommige bedrijven elders in het land voor
uitbreiding met satellietkantoren.Dit alles
tegen een vaste prijs per maand, met een
flexibel opzegbare huurovereenkomst.”
STRATEGISCH GELEGEN
Naast de vier locaties in Veenendaal nu,
voerde Crown Slim Werken het flexibele
huisvestingconcept ook door in een 1-a in
Ede, op steenworp afstand van het NS-station
en de snelweg A12. “Makkelijk bereikbaar en
strategisch gelegen in de FoodValley,” geeft
Teerling aan. “Wij richten ons op het
middensegment, met een sterke prijskwaliteitverhouding en een pragmatische
benadering. Alles moet gewoon goed
geregeld zijn, van het solide en
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“Met het betrekken van ons oude pand, keren we
terug naar onze roots”, aldus Mark Teerling.
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BEDRIJFSHUISVESTIGING | VAN HORSSEN

VAN HORSSEN WERKT MET HOOGWAARDIGE PVC DAKBEDEKKING

VOOR MINSTENS 30 JAAR
Kwaliteit betaalt zich op termijn terug. Betreft het dakbedekking, dan zullen ondernemers met een vooruitziende blik liever
investeren in een oplossing die uitzonderlijk lang meegaat. Het familiebedrijf Van Horssen in Aalst richt zich op die markt
met hoogwaardig PVC, dat zeer zorgvuldig wordt aangebracht en tevens gewichtsvoordelen biedt.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN
FOTOGRAFIE: AART VAN DER HAAGEN, VAN HORSSEN
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In de wijde omgeving van Aalst oftewel de
Bommelerwaard, waar Van Horssen al sinds
de oprichting in 1942 gevestigd is, bevat
naar schatting tachtig tot negentig procent
van de platte daken een PVC dakbedekking.
Kunststof speelt een hoofdrol door vrijwel
de gehele geschiedenis van de firma heen.
“Onze opa, Willem van Horssen, begon destijds met het stoppen van jute zakken,” vertelt
Gijsbert van Horssen. “In 1949 kwam onze
vader Cor bij hem werken en vier jaar daarna
vervaardigden zij het eerste vrachtwagenzeil,
toen nog van katoendoek en vele jaren later
van Bysonyl.” Vandaag de dag bestaat de
door hem en broer Wim geleide zaak, die met
zeventien mensen werkt, uit vier verschillende takken: een zeilmakerij, dakbedekking,

“Wij verkopen niet zo zeer garantie, maar een goed dak”,
aldus Gijsbert (l) en Wim van Horssen.
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valbeveiliging en de fabricage van mobiele
lekbakken. “Ook onze drie broers zijn actief in
de zaak,” zegt laatstgenoemde. “Een familiebedrijf staat ergens voor. We zitten boven op
de projecten en hebben directe feeling met
de uitvoering. Dat geeft vertrouwen bij onze
opdrachtgevers, merken wij.”
EIGENLIJK BIJ TOEVAL
In dit artikel lichten we het onderwerp dakbedekking uit, waarin de firma uit Aalst dertig
jaar geleden eigenlijk bij toeval terechtkwam.
Gijsbert van Horssen: “Onze vader liet in
1987 een nieuw woonhuis bouwen en zocht
voor het platte dak van de aanbouw naar
een oplossing met een langere levensduur
dan bitumen. De leverancier van zeildoek

kon hem daar wel verder mee helpen. PVC
dakbedekking stond op dat moment nog
in de kinderschoenen, maar de aannemer
raakte er direct in geïnteresseerd. ‘Dan heb
ik nog wel meer werk voor jullie,’ zei hij. We
besloten het op een beurs te introduceren
en er overal ruchtbaarheid aan te geven.”
Heden ten dage loopt de klantenkring uiteen
van kleine opdrachtgevers tot grote(re)
bedrijven als Farm Frites in Oudenhoorn,
Alabastine in Ammerzoden, Gomarus
Scholengemeenschap in Gorinchem, Van
den Haak Transmission in Geldermalsen,
Vos Truckparts in Hedel en Zaltbommel,
Vos Transport in Zaltbommel, Praxis Ede
en Apeldoorn, Van Oort Transport, opslag
en verhuizingen in Eck en Wiel en Tiel en
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Kerkgebouw De Lichtkring,
Amersfoort.

Distributiecentrum Van den Haak
Transmission, Geldermalsen.

Logistiek centrum Vos Transport,
Zaltbommel.

de gereformeerde kerk in Amersfoort (De
Lichtkring). Van Horssen legt zich toe op
zowel nieuwbouw als renovatie van platte
daken voor de particuliere als de zakelijke
markt, van dakkapel tot bedrijfspand.
RENOVATIEWERKZAAMHEDEN
Een dakbedekking van PVC kenmerkt zich
(mits van hoge kwaliteit) niet alleen door een
lange levensduur, maar ook door een laag
gewicht. “Wim van Horssen: “Veel constructies zijn vanuit een minimum berekend. Bij
de steeds extremere weersomstandigheden,
zoals overvloedige regenbuien en sneeuwbelasting, kan de draagkracht in gevaar komen.
Veel bedrijfshallen zitten zelfs zodanig aan
de grens, dat zonnepanelen of extra isolatie
niet meer tot de mogelijkheden behoren.
Daarnaast beperkt PVC door zijn lichte kleur

- grijs of wit - de warmteontwikkeling in het
pand en is het onderhoudsarm. Desgewenst
kan de klant het zelf schoonmaken. Een
ander voordeel van PVC schuilt in het feit dat
het zich perfect leent voor renovatiewerkzaamheden. In veel gevallen hoeven we niets
te slopen, maar leggen we het gewoon over
de bestaande bitumen dakbedekking heen.
Dat scheelt enorm in de kosten. Indien nodig
verrichten we dan meteen andere bouwkundige ingrepen, zoals het aanbrengen van
extra isolatie en het vervangen van rot hout,
lichtstraten en -koepels. Voor de opdrachtgever betekent dat één aanspreekpunt met de
zekerheid van gecertificeerd personeel. Met
een totaalaanpak ontzorgen wij onze klanten,
zoals vastgoedeigenaren, woningcorporaties
en VVE’s.”

Valbeveiliging
Als je je specialiseert in dakbedekking, ligt het onderwerp valbeveiliging direct in het verlengde.
Wim van Horssen: “De wet stelt werkgevers en pandeigenaren, zoals VVE’s, verplicht om gelegenheid en middelen te bieden voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Zij dienen
collectieve voorzieningen te treffen om valongelukken te voorkomen. Ter plaatse kunnen onze
gecertificeerde medewerkers een risico-inventarisatie maken en een advies op maat uitbrengen.
Wij voeren een breed assortiment aan valbeveiligingsproducten: borgingspunten en een horizontale veiligheidslijn, een ladderopstelplaats, kooi- en gevelladders en persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals harnassen, valstopapparaten, vanglijnen en mobiele leeflijnen. Zelf verzorgen we

BESTE SPECIFICATIES
Typerend voor Van Horssen, dat overigens
ook groen- en ballastdaken kan aanleggen, is
een onvoorwaardelijk kwaliteitsstreven. “Toen
wij tien, twaalf jaar geleden constateerden dat
het in Nederland steeds lastiger werd om een
leverancier te vinden die een product volgens
onze normen aanbood, besloten wij zelf
met een fabrikant om de tafel te gaan en een
type PVC met de beste specificaties te laten
ontwikkelen,” zegt Gijsbert van Horssen. “Dat
voeren we sindsdien onder het private label
Horaplan. We garanderen het vijftien jaar lang
en gaan uit van een levensduur van dertig
jaar. Echter, wij verkopen niet zo zeer garantie,
maar een goed dak. De hoge eisen die we
stellen zie je ook terug in de uitvoering, met
ervaring vanuit onze zeilmakerij, die rekening
moet houden met het esthetische aspect. Zo
werken we de dakranden handmatig en dubbel af, waarmee we krimpeffecten bij voorbaat
kunnen opvangen en het risico op plooien
- die voor een hogere windbelasting zorgen
- minimaliseren.” Dat en een serviceteam dat
voortdurend paraat staat, ook voor reparaties
aan bitumen en EPDM-daken, zorgt ervoor dat
het bedrijf een hoge klantentrouw heeft en in
de wijde regio en daarbuiten als een begrip
geldt. “Opdrachtgevers zeggen dat ze een ‘Van
Horssen-dak’ willen, soms zelfs zonder dat ze
de specificaties van het product kennen.”

de montage, inclusief eventueel benodigde keuringen. De producten zijn daarnaast ook rechtstreeks te bestellen via www.vanhorssen-webshop.nl, onafhankelijk van de keuze voor dakbedekking, dus ook bij andere toepassingen.”
www.vanhorssenbv.nl

Van Horssen B.V.
Hambloksestraat 42
5308 KN Aalst
Tel. 0418-671238
dak@vanhorssenbv.nl
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VAN DER KOOIJ CLEAN TECHNOLOGIES | COLUMN

SHIT HAPPENS
De FoodValley. De naam Gelderse Vallei, die voor een groot deel de FoodValley omvat, hoor je nog maar weinig.
Waarom we in hartje Nederland voor een Engelse naam kiezen, is me nog steeds niet duidelijk. Het zal wel met marketing te maken hebben. In ieder geval maakt de naam duidelijk dat in de FoodValley dé voedselproductie en -verwerking zit. En met de Wageningen Universiteit & Research, vroeger de Landbouwuniversiteit, erbij hebben we ook nog
een boel kennis. Daar moet wat mee te doen zijn in de circulaire economie. Maar wat?
Aldert van der Kooij, Van der Kooij Clean Technologies

Van oudsher staat de Gelderse Vallei bekend
om zijn intensieve veehouderij. Het CBS
meldt dat dat nog steeds het geval is: de
huidige FoodValley biedt onderdak aan ruim
300.000 koeien en kalveren, bijna 500.000
varkens en ruim 9 miljoen kippen. De regio
vertegenwoordigt 2% van het oppervlak van
Nederland. De veestapel ligt ruim boven
dit percentage: 8% van al het Nederlandse
rundvee, 4% van de varkens en 9% van de
kippen komt uit de FoodValley. Dit verklaart
dus de naam.
Deze veestapel produceert heel wat mest,
ca 3,5 miljoen m3/jaar. Dit is ca 5% van de
Nederlands mestproductie. En dat op ca 2%
van het oppervlak van Nederland. Hoewel
het oppervlak heel wat kleiner is, behoort
de Food Valley met Oost-Brabant en NoordLimburg tot het gebied met de grootste
mestdichtheid van Nederland.
ENERGIE-NEUTRAAL
De FoodValley wil in 2050 energie-neutraal

zijn. Dit houdt in dat alle energie die dan
verbruikt wordt uit duurzame bronnen
afkomstig is. Dus geen fossiele energie meer,
maar energie van de zon, wind, aarde en
biomassa. Uit de “Energievisie Regio
FoodValley” van december 2017 kan worden
afgeleid dat het huidige energieverbruik in de
FoodValley 28.354 TJ is, ofwel 1,4% van het
totale energieverbruik van Nederland. Door
energiebesparing wordt verwacht dat de
vraag in 2050 zal zijn afgenomen naar 19.848
TJ. Momenteel wordt 1.208 TJ duurzaam
opgewekt, iets meer dan 4%, voornamelijk uit
hout. Er resteert dus nog een te dichten gat
van ruim 95%. Hoe dichten we dat?
De eerder genoemde mestproductie van
ca 3,5 miljoen m3/jaar kan helpen. De mest
vertegenwoordigt na vergisting ca 1.900 TJ
energie aan biogas. Nu is er rond mestvergisting nogal wat weerstand. Daarnaast staat de
veehouderij zelf onder druk, waardoor deze
eerder krimpt dan groeit. Toch zou het erg
jammer zijn deze potentiële bron van energie

buiten beschouwing te laten en daarmee de
basis van de FoodValley buiten beschouwing
te laten. Hoe komen we hieruit?
VERGISTING
Een recente ontwikkeling is vergisting
onder hoge druk. In de vergister ontstaat
biogas met een samenstelling die zuiverder
is dan aardgas. Nazuivering is dan niet
nodig. De druk wordt door de bacteriën zelf
opgebouwd, is dus eigenlijk gratis, en wordt
gebruikt voor de scheiding van mineralen.
Volgens dit principe heeft een proefreactor 3
jaar continu gedraaid op afvalwater. Injectie
van goedkoop waterstof, op te wekken uit
water met zonne-energie in de daluren,
blijkt te zorgen voor een aanzienlijk grotere
biogasproductie. Ondergetekende leidt dit
project. Zodra er nieuws is, meld ik me weer.
Shit happens!
aldert@vanderkooijct.nl
0629098245

VALLEI BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2018

61

62

0318 - 582 285
INFO@ZOONENVASTGOED.NL
WWW.ZOONENVASTGOED.NL

LOCATIE:
FRANKENENG 17G
6716 AA EDE

INSPECTUS | COLUMN

ASBESTINVENTARISATIES
DOOR INSPECTUS
Een asbestinventarisatie houdt in dat alle asbesthoudende materialen en toepassingen in
een gebouw of een object in kaart worden gebracht.

Vooraf wordt de nodige deskresearch uitgevoerd. Zoals het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het eventueel
interviewen van gebruikers of beheerders.
Het asbest wordt vervolgens door een Desk
undig Inventariseerder Asbest(DIA), zoals ik,
opgespoord en bemonsterd. En vervolgens
door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. De bevindingen worden verwerkt
in een duidelijke rapportage die door de DIA
wordt opgesteld. Belangrijk onderdeel van
deze rapportage is de classificatie volgens
de zogenaamde SMA-rt database. Hiermee
wordt de hoogte bepaald van het risico voor
het asbestverwijderingsbedrijf. Ook kunnen
we hiermee de geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren bepalen.
PRIVÉSITUATIE
Tijdens de onderzoeken bij renovatieprojecten krijgen we veel te maken met bewoners/
huurders. Tijdens het onderzoek ‘breek je in’
in hun privésituatie. Voor een DIA vergt dit
een bepaald inlevingsvermogen. Bewoners

zitten namelijk niet altijd te wachten op
zo’n onderzoek. Ze vinden het overdreven
en het onderzoek naar asbest één grote
‘poppenkast’.
Hier ligt voor ons de taak om je zo objectief
mogelijk op te stellen en ons werk zo goed
mogelijk uit te voeren. Als DIA bij Inspectus
ben je met je taak bezig zonder het ‘poppenkast gevoel’ onnodig te voeden. Over
asbest wordt in de praktijk vaak paniekerig
gedaan. Soms mag je dat terecht noemen,
soms moet je met beide benen op de grond
gaan staan. Wij zorgen voor een eerlijke,
zuivere rapportage en informeren bewoners
en opdrachtgevers uitgebreid over wat zij
kunnen verwachten.
DE JUISTE STAPPEN
Met name de afwisseling in het inspectie
werk is leuk. Een project krijg je als DIA van
Inspectus van A tot Z onder je verantwoording. Dit betekent deels op de zaak het werk
voorbereiden en rapportages uitwerken,
maar ook onderweg en op onderzoekslo-

caties. Met name op de onderzoekslocaties
kun je in allerlei verschillende situaties
terecht komen. Situaties met bewoners met
15 katten in huis, oudere vergeetachtige
mensen, mensen met smetvrees. Probeer
dan maar eens de rust te bewaren wanneer
je vuil van de modder uit de kruipruimte
van de woning kruipt. Of wat dacht je van
een woning die door asbest is verontreinigd
en waar de onwetende bewoners nog altijd
in wonen. Snel schakelen, de rust bewaren
en de juiste stappen nemen is hierbij
essentieel.
Ik zit vaak op de terugweg in de auto met
een gevoel van ‘zo’n goeie hebben we nog
niet gehad’. Je maakt wat mee als DIA bij
Inspectus.
Paul Innemee
Deskundig Inventariseerder Asbest bij
Inspectus
www.inspectus.nl
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DOORDACHTE, ANTICIPERENDE DIENSTVERLENING BIJ CONTINUE IT

EXPERTS MET
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL
ICT-dienstverlening is al tientallen jaren ingeburgerd, maar bevindt zich qua servicegraad niet altijd op het niveau dat de
ondernemer mag verwachten. Continue IT profileert zich met doordachte en betaalbare oplossingen, een anticiperende,
pragmatische instelling en een toegewijd team dat zich verantwoordelijk voelt voor de situatie bij klanten en hun echt kent.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN
FOTOGRAFIE: GEERT DE JONG, CHEESEWORKS.NL

Met bijna 25 jaar bestaansgeschiedenis
streeft Continue IT, gevestigd in Voorthuizen
en met Midden-Nederland als werkgebied,
nog steeds niet na om een heel grote speler
te worden. “Liever blijven we met ons relatief
kleine team van negen mensen direct in
verbinding staan met onze relaties,” zegt
directeur en oprichter Jan van Hoorn. “We
vinden het belangrijk dat onze medewerkers
hen echt kennen, een goed inzicht in hun
systemen hebben en bij een telefoontje direct
een kwestie kunnen oppakken, zonder dat
de klant een ticket moet aanmaken of bij
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een anonieme helpdesk terechtkomt. Mocht
het probleem de software van een externe
leverancier betreffen, dan verwijzen wij niet
klakkeloos naar die partij, maar nemen er
liever zelf contact mee op. Zo wordt onze
opdrachtgever niet van het kastje naar de
muur gestuurd. Verder maken we ons er sterk
voor dat degene die tegen een probleem aan
loopt rechtstreeks contact heeft met één van
onze mensen.”
BIJSPRINGEN
Dienstverlening voor een veelheid aan bran-

ches en opdrachtgevers van klein tot groot is
bij Continue IT uitgegroeid tot een belangrijke tak van sport, naast het leveren van
hard- en software (pc’s, netwerkapparatuur
etcetera) en het aanbieden van abonnementen voor bijvoorbeeld een internetverbinding,
beveiligingssoftware en VOIP-telefonie. “Het
draait in hoofdzaak om systeembeheer voor
bedrijven die daarvoor zelf niemand in huis
hebben - meestal tot dertig, veertig medewerkers - en grotere ondernemingen waar
we op bepaalde momenten bijspringen, bijvoorbeeld wanneer hun eigen ICT’er besluit

CONTINUE IT | ICT

om een andere baan te aanvaarden en een
opvolger nog gevonden moet worden. Dan
zetten we bijvoorbeeld één of twee dagen in
de week iemand ter ondersteuning neer bij
de klant. Desgewenst denken we zelfs mee
in sollicitatietrajecten, om de opdrachtgever
te helpen de juiste persoon voor de functie
van systeembeheerder te vinden. Wij weten
immers waarop je zo iemand functie-inhoudelijk zou moeten selecteren.”
PROACTIEVE DIENSTVERLENING
“Voor veel klanten fungeren we in eerste
instantie als helpdesk, maar we bieden ook
proactieve dienstverlening aan,” vervolgt Van
Hoorn. “Daaronder valt bijvoorbeeld periodiek
een bezoek brengen en de systemen nalopen
op onregelmatigheden, inclusief dingen die
mogelijk op termijn tot problemen zullen leiden. Ook geautomatiseerd monitoren behoort
tot de mogelijkheden, desgewenst 24/7 en
met een sms-alarmering. Verlopen de processen nog volgens stramien? Werkt de virusscanner optimaal? Slagen de dagelijkse backups? Wij volgen dat via een groot dashboard
op kantoor en buiten werktijden komen we in
actie op basis van sms-meldingen. De klant
contacteren, de leverancier van haperende
software inschakelen, op afstand ’s weekends
een uitgevallen internetverbinding herstellen
en daarmee voorkomen dat medewerkers op
maandag niet aan de slag kunnen, het zijn
zomaar wat voorbeelden van acties die we
ondernemen. Welke opties een klant ook kiest
qua dienstverlening, hij zit bij ons nooit aan
een contract vast en betaalt uitsluitend voor
uren die we echt aan zijn bedrijf besteden.
Daarmee leggen we voor onszelf de lat hoog
om elke dag de beste service te verlenen.”

“We leggen voor onszelf de lat hoog om
elke dag de beste service te verlenen.”
Jan van Hoorn

DUBBEL UITVOEREN
Tot proactieve dienstverlening rekent
Continue IT ook anticiperende alarmering.
“Bijvoorbeeld het instellen van een automatische melding zodra een disk in een server
voor negentig procent vol raakt, zodat we
voldoende gelegenheid hebben om deze
in overleg met de klant op te schonen of uit
te breiden, alvorens er storingen zouden
kunnen optreden,” legt Van Hoorn uit. “Onze
bedrijfsnaam geeft al aan dat we sterk inzetten op continuïteit. Te denken valt daarbij
onder andere aan het dubbel uitvoeren van
de internetverbinding, netwerkapparatuur,
stroomvoorzieningen en servers, met een
automatische omschakeling naar stand-bytechniek in geval van problemen. Dan gaat er
meteen ook een melding uit, want we willen
alles natuurlijk niet langdurig in de reservemodus laten draaien. Verder bieden we
mogelijkheden voor disaster recovery; een
veilige gedachte wanneer bijvoorbeeld je server kapot gaat, er brand uitbreekt of diefstal

van componenten plaatsvindt. Veel bedrijven
controleren vrijwel nooit of back-ups daadwerkelijk slagen. Wij halen die in overleg
enkele keren per jaar op en checken dan via
een ‘vreemd’ systeem of alles nog werkt. In
de nabije toekomst gaan we dit waarschijnlijk
zelfs als dagelijkse check aanbieden.”
KWETSBAARHEDEN AAN DE
OPPERVLAKTE
Passend in het beleid van ‘geen langlopende
verplichtingen’ is de security scan, die
Continue IT bij nieuwe relaties in twee dagen
tijd uitvoert; een betaalbare oplossing. “De
eerste dag begint onze ethical hacker met
een scan van het bestaande systeem, die via
gecontroleerde aanvallen alle kwetsbaarheden - zoals lekken - aan de oppervlakte
brengt. Over het algemeen schrikken klanten
van de rapportage die dit oplevert; soms
loopt het aantal zwakke punten in de honderden. Wij gaan ze rangschikken op risico en
urgentie en in overleg met de opdrachtgever
de meest kritische als eerste aanpakken,
bijvoorbeeld door updates te installeren en
gebruikersrechten in te perken. Aan het eind
van de tweede dag vindt opnieuw een scan
plaats en daaruit komt een tweede rapportage rollen, die je met de eerste vergelijkt. In
deze tijd is dat belangrijker dan ooit, sinds het
intreden van de strenge AVG-wetgeving in
mei jongstleden. Je moet als bedrijf kunnen
aantonen dat je serieus aandacht besteedt
aan de bescherming van persoonsgegevens.”
Uit de algehele werkwijze van Continue IT
valt op te maken dat deze ICT-dienstverlener
zich met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel toelegt op systeembeheer bij de klant,
met veel nadruk op het voorkomen van problemen en een persoonlijk contact.
www.continue.it
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OPTIMAAL
PRODUCTIEPROCES
DANKZIJ SLIMME
SOFTWARE VAN INNIUS
Innius is een krachtig Internet-of-Things software-oplossing in de cloud, waardoor machines beter
functioneren. Dit voorkomt uitval en zorgt dat de productie efficiënter verloopt, met minder afval en beter
gebruik van energie en grondstoffen.
TEKST: MARLIES DINJENS

Op een bedrijventerrein bij Veenendaal-De
Klomp, zoals er op het oog zoveel zijn in
Nederland, zit een bijzonder bedrijf: Innius, een
voorloper in technologische innovatie. Innius
is een krachtig industrieel cloudplatform voor
machinefabrikanten en machinegebruikers in
de voedingsmiddelenindustrie. Het is nog even
zoeken, want op de gevel prijkt alleen de naam
van het moederbedrijf: To-Increase. “Innius
is voortgekomen als onderzoeksproject van
To-Increase, dat specifieke oplossingen voor
ERP-software maakt voor de ondersteuning van
productieprocessen binnen een bedrijf”, zegt
managing director John Rijksen van Innius.
Met de opkomst van het Internet of things,
waarbij machines steeds minder door mensen zullen worden bediend, maar steeds
meer door intelligente embedded systems,
besloot To-Increase een onderzoeksproject
te starten. Uit dit onderzoeksproject is Innius
voortgekomen.
EFFICIËNT GEBRUIK GRONDSTOF EN
ENERGIE
Op een whiteboard in de vergaderzaal
demonstreert Rijksen de werkwijze van Innius.
“Wij zorgen ervoor dat de productiviteit van
machines hoger wordt en dat klanten efficiënter
kunnen omgaan met grondstoffen en energie.
Ze zullen minder afval produceren. Daarnaast
kunnen ze de kwaliteit van producten waarborgen.” Schetsmatig legt Rijksen uit hoe dat
in zijn werk gaat. “Innius is een cloudplatform
waarmee makkelijk een verbinding kan worden
gemaakt met allerlei types machines, waar
deze zich ook mogen bevinden, en van welk
type dan ook. Data uit deze machines wordt
real-time geanalyseerd. Hierdoor krijgt de klant

direct inzicht in hoe de machine functioneert.
Dreigt er een probleem te ontstaan, dan wordt
de operator tijdig geïnformeerd en kan worden
ingegrepen om machine stilstanden te voorkomen. Ook wordt hij gewaarschuwd als meer
energie wordt verbruikt of als verspilling ontstaat op de productielijn.” De informatie wordt
via een app doorgegeven aan de operators en
productiemanagers in fabrieken, bakkerijen,
slachterijen of plantenkassen. In de toekomst
zal dit nog een stap verder gaan. “Dan zal Innius
direct gaan communiceren met de machine,
om deze machine zo optimaal mogelijk, zonder
storingen te laten werken en het hoogst mogelijk productieresultaat te behalen.”

IN GESPREK MET KLANTEN
Innius is constant in gesprek met klanten om
inzicht te krijgen in productieprocessen en
hoe ze deze producenten kunnen helpen de
voedselproductie efficiënter te maken. Het
team bezoekt geregeld klanten. “Dan loop ik
weer met een witte jas door een fabriek of in
een kippenslachterij”, zegt Rijksen. “We praten
continu met onze klanten en lopen rond op de
werkvloer om te kijken tegen welke problemen
ze aanlopen.” De lijnen zijn kort, ook binnen het
bedrijf waar de sfeer informeel en open is. “We
zitten allemaal bij elkaar, waardoor je makkelijk
de verhalen hoort wanneer een collega een
bedrijfsbezoek heeft gehad en wat er speelde.”

MEER MONDEN VOEDEN
Innius heeft een aantal klanten in de veevoeren voedingsindustrie. Voor deze industrie is
voedselveiligheid natuurlijk erg belangrijk, maar
ook het kunnen halen van het geplande productievolume. De wereldbevolking groeit hard.
Aan voedsel worden steeds strengere eisen
gesteld. “De vraag is natuurlijk hoe je die twee
miljard extra monden gaat voeden”, stelt Rijksen.
De productie moet dus efficiënter met minder
verspilling. Ondernemers liggen wakker over
de kwaliteit van hun producten. Halen we de
(steeds hogere) gestelde productie doelen met
een efficiënt gebruik van de energiebronnen.
Een foutje in de productielijn van voedsel kan
immers ook veel geld kosten. Dergelijke fouten
kun je voorkomen door een goede analyse
van de data. “Een koekjesproducent moet dan
bijvoorbeeld een hele partij koekjes weggooien,
omdat er te veel zout in zit. Dan moet alles weg.
Als er eerder wordt ingegrepen, bespaart dit een
hoop onnodig afval.”

Het is een spannende branche om in te werken,
stelt Rijksen. “We lopen voorop in de ontwikkelingen en dat maakt het interessant. Je leert veel,
omdat je werkt aan iets nieuws.” De technische
kennis moet constant op peil gehouden worden
door studie, het bezoeken van congressen, maar
ook door dat contact met de klant. “Hiervoor
moeten wij ook écht snappen wat er op de
werkvloer gebeurt. Tegenwoordig weet ik dus
precies hoe een kip geslacht wordt.”
“We releasen regelmatig nieuwe functionaliteiten. Het contact met klanten is nauw, maar
ook met kennisinstituten, zoals Wageningen
University & Research en de Universiteit van
Amsterdam. Zo hebben ze veel stagiaires van
deze universiteiten. “Met WUR werken we nu
aan de oprichting van een Field Lab, waarin we
een onderwerp over voedsel willen oppakken.
In de komende jaren zullen we de samenwerking met deze en andere partners nog verder
uitbouwen.”
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producent is het ook voor dit bedrijf belangrijk
om de kosten laag te houden om te kunnen
concurreren met lagelonenlanden als China.
Om dit te bereiken moet Itho Daalderop voorop
blijven lopen wat betreft innovaties. Dit doet
het bedrijf onder andere door zelf producteigenaar te blijven en het product als service aan
te bieden aan de eindgebruiker. Dit draagt bij
aan de hoge levensduur en kwaliteit van de
producten.

“CONTACT MET KLANTEN IS ERG
BELANGRIJK VOOR ONS. BIJ INNIUS
WILLEN WE WETEN WAT ER SPEELT
OP DE WERKVLOER”
JOHN RIJKSEN, MANAGING DIRECTOR INNIUS.

OOK GESCHIKT VOOR OUDE MACHINES
Itho Daalderop maakt gebruik van oude en
nieuwe machines en in eerste instantie dacht
het bedrijf ook dat het een probleem zou
worden om hierbij de producten van Innius
toe te passen. Het tegendeel bleek echter waar.
“Met Innius zijn we in staat om een bestaande
fabriek naar het manufacturing 4.0 niveau te
brengen. Dat is voor ons het belangrijkste.
Omdat met name de ontsluiting van de data
van oude machines in heel veel oplossingen
niet mogelijk is en met Innius is dat voor ons
wel mogelijk geworden.”
Itho Daalderop ziet al meteen resultaat, stelt
Albert van Loon, manager Producttechnologie.
“We kunnen analyseren wat de efficiëntie van
de productie en dus van de machines is.”

VERDER UITBREIDEN
Innius wil de komende jaren verder uitbreiden
binnen de Benelux, Duitsland en Scandinavië.
“Over drie jaar willen we ons R&D team en
ons verkoopteam flink hebben versterkt. We
denken na over het openen van een kantoor
in Duitsland. Of we ook wereldwijd willen
groeien? Wij willen graag vlakbij onze klanten
zitten, omdat we willen weten wat er speelt.
Daarom richten we ons in eerste instantie ook
op de Benelux en Duitsland, zodat we snel ter
plaatse kunnen zijn.”
CONCURREREN MET CHINA DANKZIJ INNIUS
Onderhoud aan machines op basis van data

analyse en voorspelling waardoor productiestops kunnen worden vermeden, in plaats
van – in het ergste geval – de productie stil te
moeten leggen vanwege een machine storing,
dat is het streven van Itho Daalderop.
Itho Daalderop is in de Benelux marktleider
op het gebied van binnenklimaat en een van
de klanten van Innius. Het bedrijf bestaat
sinds 1880 en inmiddels heeft de helft van
de Nederlandse huishoudens een van hun
producten geïnstalleerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om complexe waterpompen, maar
ook om de covers voor ventilatie-eenheden.
Itho Daalderop produceert achtduizend tot 12
duizend producten per week. Als Nederlandse

GEPLAND ONDERHOUD IN PLAATS VAN
UITVAL
Richard van Gelder, productiemanager, voegt
hieraan toe: “De data laat mij zien hoe mijn
complete proces loopt, hoe de productiestappen gaan, wat de bewerkingstijden zijn, hoe de
Mean Time To Repair is en dus waar knelpunten en verbetermogelijkheden zitten. Ook voor
de technische dienst kan de betrouwbaarheid
bewaakt worden. Die zien op tijd aankomen
dat ‘een machine minder gaat presteren en we
preventief onderhoud gaan inplannen’. En ik
wil gepland onderhoud, geen ad-hoc uitval;
want dan komt mijn leverbetrouwbaarheid in
gevaar.”
De samenwerking met Innius, een ‘professionele en daadkrachtige partij’, verliep erg goed,
stelt Itho Daalderop. “Wanneer je mailt of belt,
zijn ze altijd bereid om te helpen.”
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De cloud werkplek
Belangrijkste kenmerken
· Gebouwd op Nederlandse bodem, door een Nederlands bedrijf
· Volledig voorbereid op een hybride oplossing door naadloze integratie met andere ITON
cloud diensten, Microsoft Azure, Office 365 en de bestaande omgeving
· Per maand aan te passen aan jouw eigen organisatiebehoeften
· Gespecialiseerde 1e lijns ondersteuning
· Sterke focus op beveiliging, waardoor veiligheid voorop staat

Web

Desk
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DATA? ZET JE
OOGKLEPPEN AF!
Het klinkt als een open deur: je moet over de juiste data beschikken om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het is echter
verrassend hoeveel bedrijven en organisaties hun beslissingen nemen zonder de juiste data. Beslissingen worden genomen op
basis van wat altijd al gedaan werd of op basis van vaak beperkte gegevens uit interne systemen.
EDDY VAN DIJK – ALGEMEEN DIRECTEUR LAGARDE GROEP

OOGKLEPPEN
De tijd van de (vaak nog deels handmatig
opgestelde) Excel maandrapportages is
inmiddels voorbij en er ontstaat steeds
meer het besef dat het van belang is om de
actuele data uit verschillende systemen te
combineren en met behulp van dashboards
te gebruiken als stuurinformatie. Toch
hebben veel organisaties daarbij nog steeds
oogkleppen op. Ze kijken simpelweg niet
voorbij hun eigen organisatie, maar nemen
hun beslissingen uitsluitend op basis van
interne data. Ze denken wel na over de
concurrentiepositie van het bedrijf, formuleren strategische doelstellingen, spreken
verwachtingen uit over de marktontwikkelingen, maar verifiëren die niet met behulp
van de beschikbare externe data.
VOORSPELLEN MET INZET VAN EXTERNE
DATA
Als je voedsel importeert of produceert in

landen, waar de productie van het klimaat
afhangt, dan is het toch cruciaal dat je de
klimaatgegevens gebruikt als stuurinformatie? Als de leerlingenpopulatie op je school
afhangt van de stedelijke ontwikkeling in
de wijken rond de school, dan is het toch
cruciaal om de data over die ontwikkeling
te gebruiken in je voorspellingen over de
ontwikkeling van de school?
INSIDE OUT EN OUTSIDE IN
Het betrekken van externe data kun je overigens op twee manieren doen: inside out
of outside in. In het eerste geval gebruik je
de beschikbare externe data die van belang
is voor het sturen op je strategische doelstellingen en in het tweede geval gebruik je
de (nieuwe) externe data als inspiratie voor
je strategie en pas je je strategische doelen
daarop aan.
Verbazingwekkend dat er in het grootste
deel van de organisaties wel een enorme

afhankelijkheid is van de wereld om ons
heen, maar dat de data over die wereld
om ons heen niet wordt gebruikt voor het
nemen van de juiste beslissingen.
GOUDMIJN AAN DATA
Daarom: zet je oogkleppen af en ontdek
een goudmijn aan data. Kijk voorbij je eigen
organisatie en zorg dat je de relevante
externe data combineert met je interne data
zodat je betere beslissingen kunt nemen en
je organisatie verder brengt.
Meer weten of in gesprek over de juiste data
voor jouw organisatie? Neem contact met
mij op via evdijk@lagardegroep.nl of kijk op
www.excellis.nl voor meer informatie.
Data is pas echt goud als je je blikveld
verbreedt.
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VOORSPELLEND ONDERHOUD
4.0
De komst van Industry 4.0 zorgt voor meer innovatie en vooruitgang, maar ook voor meer druk op het productieproces. De kosten van ongeplande stilstandtijd in de productieindustrie kunnen hoog oplopen. Om ervoor
te zorgen dat machines en onderdelen operationeel blijven moet een juiste onderhoudsstrategie gekozen
worden. Beenen BV zorgt bij klanten voor een verschuiving van correctief onderhoud naar preventief en voorspellend onderhoud.

PREVENTIEF ONDERHOUD
Bij een correctieve strategie wordt de
levensduur van assets maximaal benut en
zijn er geen preventieve onderhoudskosten.
Wanneer er plotseling rook uit een machine
komt is het duidelijk dat de maximale levensduur bereikt is. De totale kosten van een
reparatie blijken echter vaak hoger dan van
een onderhoudsbeurt. Niet alleen de reparatie van onderdelen kost veel tijd en geld,
vaak is de ongeplande stilstandtijd van de
productie het grootste probleem. Het uitvoe-
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ren van preventief onderhoud, gebaseerd op
de gemiddelde levensduur van onderdelen,
zorgt ervoor dat veel breakdowns voorkomen kunnen worden. Wanneer een lange
termijn planning belangrijk is zal er gekozen
worden voor deze onderhoudsstrategie. Een
nadeel van gepland preventief onderhoud is
dat onderdelen vervangen worden die nog
naar behoren functioneren. Voor machines
waarbij de levensduur maximaal benut moet
worden, maar een breakdown veel ongeplande stilstandtijd kost moet een andere

strategie gekozen worden. Door onderhoud
uit te voeren op basis van de actuele conditie
van onderdelen worden ongeplande stilstanden geëlimineerd en assets maximaal benut.
Vanuit een kostenoverweging is duidelijk dat
conditie-gebaseerd onderhoud het meest
effectief is.
CONDITIE-GEBASEERD ONDERHOUD
Conditie-gebaseerd onderhoud, vaak afgekort tot CBM (Condition-Based Maintenance),
omvat het verzamelen en analyseren van

BEENEN IN DUS TRIAL AUTOMATION | IC T

machine data om de efficiëntie te verhogen
en onderhoudsprocessen te optimaliseren.
Door de conditie van cruciale onderdelen
continu of door middel van inspecties te
monitoren worden trends in slijtage en
andere defecten zichtbaar. Op het moment
dat een machine slijtage begint te vertonen
is er kans op een failure, ook wel ‘Potential
Failure’ genoemd. Vanaf dit moment kan met
behulp van sensoren bepaald worden welke
defecten er optreden en wat de omvang hiervan is. Verschillende type sensoren worden
gebruikt voor het monitoren van de machine
condities; versnellingsmeters voor trillingsanalyse, infrarood thermografie om heatmaps
te creëren en ultrasoon sensoren om toenemende geluidsgolven op te vangen. Door
gegevens van deze sensoren te combineren
en te analyseren kan in een vroeg stadium
bepaald worden of een machine onderhevig
is aan slijtage. De benodigde informatie
voor de analyses moet gehaald worden uit
de industriële automatiseringssystemen.
Hiervoor is datalogging nodig om trends te
signaleren. De meeste systemen (PLC/SCADA
en DCS) kunnen metingen doen en weergeven, maar extrapoleren wordt al moeilijker.
Big Data Analysis methoden bepalen aan de
hand van historische gegevens wat het verdere verloop van de slijtage en andere defecten zal zijn en kunnen zo een voorspelling
doen over de geschatte levensduur van een
onderdeel of machine. Naast het optimaal
benutten van de levensduur van een machine
kunnen aan de hand van de voorspellingen
monteurscapaciteit en reserveonderdelen op
het juiste moment gepland worden, wat zorgt
voor een daling in onderhoudskosten.
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TOEPASSING
Voor een klant die meer dan tweehonderd
robotarmen gebruikt voor de assemblage van
haar producten heeft Beenen een CBM systeem ontwikkeld. Op dashboards is de actuele en voorspelde conditie van de onderdelen
te volgen samen met de verwachte levens-

duur van elke robotarm. Gebruikersinformatie
in de vorm van waarschuwingen en alarmen
geven aan wanneer er ingegrepen moet
worden. Daarnaast zorgt het toepassen van
Machine Learning ervoor dat de voorspellingen steeds nauwkeuriger worden naarmate
er meer robotarmen onderhoud behoeven.
Door deze toepassing weet de klant wanneer
een robotarm vervangen of onderhouden
moet worden, resulterende in minder
ongeplande stilstandtijd en een hogere
machinebeschikbaarheid. Deze verschuiving
van correctief naar voorspellend onderhoud
zorgt voor een cultuuromslag binnen de
onderhoudsdienst. Geen plotselinge storingen en overwerk meer, maar geplande
onderhoudsmomenten waarbij onderhoudsdienst en productie samenwerken om het
juiste tijdstip te bepalen.
Beenen Industrial Automation
www.Beenen.nl
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“Om als onderneming een gezonde toekomst tegemoet te
gaan, is het essentieel om een scherp en actueel inzicht te
hebben in de bedrijfsvoering”, aldus Wim de Kievid.
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DE DIAMANTMIJN: LAAGDREMPELIGE EN BREDE ADVISERING IN BEDRIJFSOPTIMALISATIE

DE KRACHT VAN
EEN NETWERK

In de vorige editie van Vallei Business Magazine introduceerden we De Diamantmijn, een
nieuwe formule rondom advisering in bedrijfsoptimalisatie, gebaseerd op een kennisnetwerk.
Initiatiefnemer Wim de Kievid gaat graag dieper in op dit concept, dat helemaal in deze tijd
past: informatie delen en betaalbaar toegankelijk maken.
TEKST & FOTOGRAFIE: AART VAN DER HAAGEN
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“Met de Diamantmijn richten we een platform
in dat als missie heeft: het versterken van de
bedrijfsvoering via een koppeling van studenten en adviseurs,” steekt De Kievid van wal.
“Het richt zich op alle processen binnen een
onderneming, dus niet alleen financieel, maar
ook productie, logistiek, vaardigheden van
medewerkers etcetera. Om als onderneming
een gezonde toekomst tegemoet te gaan,
is het essentieel om een scherp en actueel
inzicht te hebben in de bedrijfsvoering en
deze continu te monitoren. Je moet dus goed
de status van je werkprocessen kennen. Hoe
goed verlopen die en doen ze wat je ervan
verwacht? Laten we eens naar machines
kijken. Staan ze niet te vaak stil, gaat er niet
teveel fout? Geen enkele machine zal altijd
feilloos functioneren, maar toets voortdurend
of de norm niet overschreden wordt. Leg
vervolgens een plan op tafel om het foutpercentage terug te dringen en daarbij dient
zich de vraag aan of je het met je mensen en
middelen zelf structureel kunt oplossen. Dan
begint het doorgronden van de oorzaak. Zit
het euvel in een verkeerde instelling? In een
ontwerpfout? In een onjuist ingegeven order?
In een afwijkend onderdeel?”
OPEN DEUR
In het vorige artikel noemde De Kievid een
voorbeeld van logistieke knelpunten, nu haalt
hij besluitvorming aan ter ondersteuning
van zijn betoog. “Beschik je over de juiste
en voldoende informatie om beslissingen
te nemen? Op de vraag ‘Hoe staat het met
je omzet?’ volgt vaak een reactie als ‘Naar
wens’. Is dat een beleving of liggen er duidelijke cijfers aan ten grondslag? Je ziet veelal
dat bedrijven tot laten we zeggen honderd
man personeel dat niet optimaal in kaart hebben. In de praktijk van alledag blijkt dat niet
zo eenvoudig, je processen inzichtelijk maken
en doorlopend verbeteren, met de juiste
vaardigheden en kennis. Goede vakmensen
vormen het fundament van je bedrijf, maar
zijn ze ook capabel om in een leidinggevende
rol een team aan te sturen? Ervoor te zorgen
dat die medewerkers de juiste informatie
verstrekken? Stel altijd heldere doelen voor
de korte en lange termijn. Het kan zowel

harde als zachte onderwerpen betreffen.
Investeringen in machines, hoe je in de maatschappij wilt staan, hoe je je ontwikkelt in de
concurrentieverhouding en het beschikken
over eenvoudige, digitale, actuele informatie
over alle bedrijfsprocessen en resultaten.”
BEWUSTWORDING
Voor dit laatste aspect biedt De Diamantmijn
een oplossing aan, namelijk een combinatie aan van drie softwareprogramma’s:
Balanced Scorecard, Digital Process
Monitoring en Digital Equipment Monitoring.
Eerstgenoemde brengt op hoofdlijnen wat
je wilt bereiken en hoe. “De programma’s
kunnen worden aangepast tot een niveau dat
bij je eigen situatie past, van oppervlakkig tot
heel diepgaand. Er groeit automatisch een
belangrijk stuk bewustwording: ‘Waar sta ik?’
Het zet je aan het denken, bijvoorbeeld over
de omzet, de marges en kwesties als ‘heeft
iedereen de juiste opleidingen gekregen?’ en
zo nee, hoe realiseer je dat dan? In combinatie met de ondersteuning van een adviseur
kan dit echt maatwerk worden. De software
is speciaal ontwikkeld voor MKB-bedrijven
tot circa honderd man, vraagt geen startinvestering en is beschikbaar tegen een kleine
maandelijkse vergoeding.”
PRIORITEITENLIJST
“De twee laatst genoemde programma’s
houden de werkprocessen in de gaten
en hiermee wordt de Balanced Scorecard
ingevuld,” vervolgt De Kievid. “Digital Process
Monitoring kan bijvoorbeeld over je voorraadbeheer gaan. Je beoordeelt waar je staat
en waar je naartoe wilt: van een 6 naar een
8, wellicht. Op basis van ingevulde gegevens
helpt het programma je met het opstellen
van een prioriteitenlijst. Dit zorgt voor een
stukje visualisatie en bewustwording. Digital
Equipment Monitoring maakt een koppeling
aan je machines, waarmee het proces grotendeels geautomatiseerd verloopt. De software berekent hoe alles functioneert en kan
alarmeren. De grote waarde van deze drie
programma’s zit in visualisatie via dashboards
met tabellen en grafieken, die je in één oogopslag laten zien waar je staat. Vervolgens

dient zich de vraag aan of je in eigen huis
over de kennis beschikt om met de uitkomsten aan de slag te gaan of dat je gebruik wilt
maken van de kennis van De Diamantmijn,
een netwerk van studenten en specialistische
adviseurs in verschillende vakgebieden, zoals
logistiek, personeel, financiën etcetera.”
KENNISBANK
In vogelvlucht geeft De Kievid een schets van
het door hem geïnitieerde, dynamische platform. “Heel laagdrempelig is onder andere de
vraagbaak die voor de deelnemers beschikbaar komt. Daar kunnen ondernemers en
leidinggevenden eenvoudige kwesties neerleggen. Onze specialisten geven binnen 24
uur antwoord en indien gewenst een nadere
follow-up. Verder bevat de website straks een
kennisbank, met kennisdocumenten om te
downloaden. Denk aan tips en tools, e-books,
instructieplaatjes en filmpjes, die bijvoorbeeld
laten zien hoe je een magazijn lean inricht.
Wil je weten hoe je een toolboxmeeting moet
houden, dan haal je een checklist binnen, om
ervoor te zorgen dat alle onderwerpen aan
bod komen. Deze kennisbank is beschikbaar
voor alle deelnemers aan ons netwerk. Verder
gaat De Diamantmijn periodiek evenementen
organiseren, zoals trainingen, cursussen en
workshops, waarin onze diverse specialisten
een rol zullen spelen. Met maatwerk in het
ondersteunen van bedrijfsoptimalisatie via
advies en begeleiding we onze dienstverlening compleet. Een student kan bijvoorbeeld
een dagdeel komen helpen om bepaalde
digitale gegevens op tafel te krijgen of
om een proces te begeleiden, wat zeer
kosteneffectief is, Een adviseur bewijst zijn
waarde door op een specifiek probleem in te
zoomen.” Mogelijkheden genoeg dus binnen
De Diamantmijn om een laagdrempelige
start te maken met bedrijfsoptimalisatie.
Daarbij is het goed te weten dat de Provincie
Gelderland een subsidiepot voor dergelijke trajecten heeft en tot vijftig procent
meebetaalt.
www.dediamantmijn.nl
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VOAA: BLENDED
LEARNING 2.0
VOAA, een dienstverlener uit Veenendaal, richt zich op optimalisatie van de bedrijfsvoering en doet dit via de
proposities, detachering, opleidingen en consultancy. De focus ligt op procesoptimalisatie in de praktijk. Dit
geldt zeker ook voor de praktijkgerichte opleidingen. Zo worden er onder andere meerdere Lean-opleidingen
aangeboden, waarvan sinds kort de Lean Green Belt hbo-geaccrediteerd is.
TEKST: HANS HOOFT
FOTOGRAFIE: ANNEMARIE BAKKER
Ton Polman: “Een belangrijk aspect is: de
opleiding heeft een content die hbo-geaccrediteed is, ofwel een erkenning vanuit het
onderwijs is en de kwaliteitsborging hiervan
is gegarandeerd. Een belangrijk issue in de
opleidingen is het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie in de processen. Zorgen dat
de organisatie en processen lean zijn. VOAA
is niet het enige opleidingsinstituut dat dit als
speerpunt heeft, maar wel het enige met een
hbo-accreditatie. Daarnaast is de visie van
ontwikkelen door VOAA dat het niet alleen
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om methodes, vaardigheden en middelen
draait. Het gaat vooral om mensen. Werken
met mensen en niet naast mensen. Luisteren,
trainen, sturen, confronteren en inspireren.
Vanuit het denken, doen en durven.”
Omdat het streven naar procesoptimalisatie
en kortere doorlooptijden steeds belangrijker
wordt binnen organisaties, is daar ook meer
gerichte aandacht voor gekomen in de
opleidingen. Vandaar dat binnen de VOAAholding The Lean Company is opgericht. Tot

vreugde van Polman heeft die onlangs de
hbo-accreditatie gekregen voor de opleiding
Lean Green Belt. “Daarmee zijn we de eerste
en voorlopig enige opleiding in Nederland
die hbo-geaccrediteerd is. En waar dan ook
studiepunten aan gekoppeld zijn.”
BLENDED LEARNING
Die accreditatie is een mooie opsteker voor
de organisatie, maar beslist geen eindpunt,
zegt Polman. “We willen onze opleidingen en
onze eigen organisatie verder doorontwik-

VOA A | EDUC ATIE

kelen. Wij als VOAA beschouwen het ‘doen’
en ‘durven’ als belangrijkste aangrijpingspunt
voor leren. In onze opleidingen en trainingen
ligt de nadruk zoveel mogelijk op actieve
oefening of leervormen die nauw aansluiten
bij wat mensen al ‘kennen en kunnen’. We
willen een groot deel van onze opleidingen
omzetten tot blended learning, een combinatie van werkplekleren, contact leren en
e-leren. De theorie eigen maken kan dan
via de e-learning. Daarom hebben we het
afgelopen jaar Salma Rahim de mogelijkheid
gegeven, bij VOAA haar afstudeeropdracht uit
te voeren en hierop aansluitend haar minor.
Rahim legt uit: “Voor mijn afstudeeropdracht, de proeve van bekwaamheid van
de opleiding Learning and Development in
Organisations heb ik een blended learning
ontwerp gemaakt voor de opleiding Lean
Green Belt. Tijdens de minor Leren en veranderen met E-human resource development
heb ik voortgebouwd op wat ik tijdens de
proeve van bekwaamheid gemaakt had, door
een interactieve e-learning te maken voor het
e-leren gedeelte van de blend.
Vrijwel het gehele vierde studiejaar heb ik
bij het VOAA gewerkt, om de opdracht uit te
voeren. Die heb ik met succes afgesloten, en
op 15 juni ben ik officieel afgestudeerd.”
VERSCHILLENDE LEERVORMEN
Zowel haar eigen Hogeschool als de VOAA
waren tevreden, en de laatste wel in die mate
dat Polman haar een baan aanbood bij zijn
organisatie. “Ik ga hier nu verder waarmee ik
ben begonnen”, aldus Rahim, “namelijk het
realiseren van een blended learning omgeving voor meer van onze opleidingen, waarin
het beste van verschillende leervormen
samen komt. Daarnaast werk en denk ik mee
in human resource development en human
resource management projecten.”
Rahim is bezig met het onderzoeken naar
methoden om de opleidingen nog verder
te verbeteren. “De basis is vooral de theorie, maar die moet je wel zo aantrekkelijk
maken dat mensen het interessant blijven
vinden, bijvoorbeeld met een quiz, een
vraag-antwoordspel, filmpjes uit de praktijk
of afbeeldingen. Daarnaast ben ik ben ook
aan het onderzoeken hoe ik gamification in
de opleiding kan integreren. Gamification
maakt het mogelijk om de theorie op een
leuke manier aan te bieden aan de lerende,
zonder dat de kwaliteit of het niveau van de
opleiding afneemt.”

INTERACTIE EN DIEPGANG
Rahim legt uit hoe de blended learning wordt
vormgegeven voor de opleidingen van VOAA:
“Iedere module binnen een opleiding start
met het bestuderen van de theorie. Dit kan
door de deelnemers tijd- en plaatsonafhankelijk gebeuren d.m.v. een e-learning.
Vervolgens is er tijdens de bijeenkomst meer
ruimte voor interactie en diepgang over
de inhoud. Interactie met de trainer maar
ook met elkaar, om leren van en met elkaar
te stimuleren. Tot slot worden de modules
afgesloten met een praktijkopdracht, om het
geleerde direct toe te kunnen passen in de
eigen praktijk. Dit bevordert de transfer van
het geleerde naar het werkelijk toepassen
binnen een bestaand of fictief project.
Deelnemers kunnen binnen de modules zelf
de keuze maken hoe ze starten: doornemen
van de nodige theorie, een quiz maken
of praktijkvoorbeelden bestuderen. Het
werkt bevorderlijk om de lerende de ruimte
te geven tot zelfregie binnen het leren.
Uiteindelijk wordt natuurlijk alles doorlopen,
maar de lerende mag zelf bepalen in welke
volgorde hij de inhoud tot zich neemt. Na
iedere module kun je meten hoeveel je al
weet van het onderwerp en hoe vaardig
je erin bent.” Deze aanpak wordt nu doorgevoerd in de opleiding Lean Green Belt,
maar zal ook in andere opleidingen worden
geïmplementeerd, zoals Lean Orange Belt,
Productieplanner en Werkvoorbereider, volgens Polman.
PERFORMANCE SUPPORT
Daarnaast wordt er ook onderzocht hoe het
praktijkleren beter ondersteund kan worden.
Want als de studenten tijdens de praktijkopdracht ergens tegenaan lopen waar ze even
geen oplossing voor hebben, dan moeten ze
niet hoeven wachten tot de eerstvolgende
contactbijeenkomst. “Hiervoor zijn we de
mogelijkheden voor performance support aan
het bestuderen, om de lerende ‘just enough,
just in time’ hulp of informatie te bieden. We
zijn nog op zoek hoe we dat het beste kunnen
vormgeven zodat we de deelnemers ondersteuning kunnen bieden in de praktijk.”
ANDERS AANSTUREN
Wat in alle opleidingen en methodieken
voorop staat, is de aandacht voor de student,
de mens in het verhaal. “Je kunt technisch
wel allerlei tools en methodieken leren”,
zegt Polman, “maar je moet ze ook kunnen
toepassen, én de mensen kunnen meenemen
in dat verhaal. De menskant en de proceskant
zitten bij ons altijd als belangrijke items in

de inhoud. Zoals al eerder gezegd het ‘doen’
en ‘durven’ wordt door ons beschouwd als
belangrijkste aangrijpingspunt voor leren
in onze trainingen. Met de toenemende
digitalisering en robotisering worden de
processen binnen organisaties anders, dus
je moet anders aansturen, anders delegeren.
Daarom passen we de opleidingen en trainingen daarop aan, de inhoud wordt aangepast
aan veranderende omstandigheden op de
werkvloeren. Wij blijven ook leren, en het is
niet voor niets dat we ook een professionele
specialist daarvoor in dienst hebben: Salma. Zij
ziet de ontwikkelingen, de structuren, wij voeden het vanuit de inhoudelijke kant. Zo krijgen
we een optimale combinatie en zijn onze
opleidingen inhoudelijk, praktisch en (digitaal)
didactisch sterk.”
ERVARING
De opleidingen zijn qua inhoud en niveau wel
op hbo-level, maar de doelgroep is veel breder
dan alleen managers. “Waar wij op inzetten is
het middenkader, de teamleiders, de productieleiders, enzovoort. Maar ook bedrijfsbureaumedewerkers, werkvoorbereiders, planners
en dergelijke. En mensen die bijvoorbeeld een
mbo-opleiding hebben gevolgd, maar door
ervaring veel meer kennis hebben opgedaan
in de praktijk.”
Het Lean Green Belt concept wordt ook
doorgevoerd in de andere tak binnen de VOAA
holding: Uplanners, de kant van de detachering op het gebied van planning en logistiek.
“Lean Green Belt is een verplicht onderdeel
bij indiensttreding van deze jong professionals. Ze krijgen allemaal deze inhoudelijke
training vanuit VOAA. Hierdoor hebben ze
ook een meerwaarde voor de opdrachtgevers
waarvoor ze werken. Niet alleen maar de supplychain taak invullen maar ook verbeteringen
van processen doorvoeren. We vinden dat je
meerwaarde moet kunnen toevoegen door te
kunnen bepalen waar verspilling kan worden
vermeden of opgeheven.”
Als enige in Nederland biedt VOAA detacheren, consultancy, én opleidingen onder één
dak op het gebied van procesoptimalisatie.
Dankzij de hbo-accreditatie en hun visie op
opleidingen vanuit het denken, doen en ervaren ondverscheidt het Veenendaalse opleidingsinstituut zich nog verder in de markt. Ton
en Salma nodigen je dan ook graag uit om
eens een kennissessie bij te wonen of je in te
schrijven voor een Lego Lean game die VOAA
dit najaar organiseert. Informatie: tlc@voaa.nl.
www.voaa-lean.nl
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Evenement organiseren?
Creëer onvergetelijke
belevenissen!

www.jijorganiseren.nl

MOVI PERFORMANCE GYM | COLUMN

4 TIPS OM KLACHTEN VAN EEN
ZITTENDE BAAN TE VOORKOMEN
De gemiddelde Nederlander zit tegenwoordig 8,7 uur per dag. Dit brengt een hoop gezondheidsrisico’s met zich mee
zoals onder andere een verhoogde kans op diabetes en depressies. Zitten is het nieuwe roken geworden.
KEVIN NICOLA | PERSONAL TRAINER | MOVI PERFORMANCE GYM VEENENDAAL | STORKSTRAAT 5 | WWW.MOVIPERFORMANCEGYM.NL

We zitten als Nederlander tegenwoordig
steeds vaker. We worden wakker en gaan aan
de ontbijt tafel zitten, vervolgens stappen
we de auto in om naar werk te rijden waar
we 8 uur lang zitten, dan rijden we naar huis
om thuis op de bank te gaan zitten. Je snapt
waar ik heen wil. We zitten te veel!
Misschien herken jij jezelf in de volgende
klachten: last van je onderrug, pijnlijke
knieën, afhangende schouders en weinig
energie. Deze klachten kunnen allemaal
voortkomen uit te lang en te vaak zitten.
Daarnaast is een zittende baan vaak reden
van een afname van kracht en spiermassa en
een toename in vet.
Hieronder 4 tips hoe jij de klachten van zittend werk kunt voorkomen:
1: Onderbreek elk half uur het zitten met

anderhalve minuut bewegen. Ga je flesje
water bijvullen, ga naar de wc of ga simpelweg even je benen strekken en buurten bij
je collega.
2: Parkeer je auto verder, ga met het openbaar vervoer of ga op de fiets naar je werk.
Op deze manier zit je vaak minder lang dan
wanneer je direct voor de deur de auto in
stapt.
3: Bewegen is niet voldoende, je zult je
lichaam ook moeten trainen. Drie uur per
week krachttraining, waarbij je voldoende
aandacht geeft aan de spieren die ‘lui’ zijn
geworden van het zitten, doet al wonderen.
4: Flexibiliteit en mobiliteit oefeningen doen
wonderen. Spieren en gewrichten worden
snel stijf van al het zitten. De oplossing?

Losmaken, activeren en trainen van de
spieren.
Punt 1 en 2 kun je alvast zelf mee aan de
slag, maar met punt 3 en 4 kunnen wij jou
mooi helpen. Herken jij jezelf in bovenstaande klachten en ben jij bereid om tijd te
investeren in jouw gezondheid? Het enige
wat je hoeft te doen is contact met ons op
te nemen.
Voor de eerste 25 personen die contact met
ons opnemen naar aanleiding van dit artikel
geven wij een transformatiesessie weg t.w.v.
€ 99,-. Neem contact met ons op via
info@moviperformancegym.nl om jouw
transformatiesessie op te eisen.
www.moviperformancegym.nl |
085-0495139
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ARBEI DSPARTICIPATIE | OP NA AR DE 10 0.0 0 0 BANEN

“Ik denk dat de maatschappij het steeds normaler begint te
vinden om iedereen de kans te bieden het beste uit zichzelf
te halen”, aldus Martine Schuijer.
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BANENAFSPRAAK

DE STAND VAN ZAKEN

VALLEI BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER 2018

OP NA AR DE 10 0.0 0 0 BANEN | ARBEI DSPARTICIPATIE

De afspraak was dat werkgevers uit de
marktsector voor 2026 100.000 extra banen
zouden creëren. De overige 25.000 banen
komen voor rekening van overheidswerkgevers. Als stok achter de deur behield
het kabinet zich de mogelijkheid voor een
Quotumheffing in te voeren, als werkgevers
niet aan de afgesproken aantallen zouden
komen. Jaarlijks wordt de voortgang gemeten. Tot nu toe halen de marktwerkgevers de
afspraken wel, de overheidswerkgevers niet.
De overheidswerkgevers krijgen nog een jaar
de tijd om de afgesproken aantallen wel te
halen, anders treedt het quotum in werking.
Voor werkgevers uit de marktsector dreigt dit
nog niet.
DE CIJFERS
Tot en met vorig jaar zijn 36.904 extra
banen gerealiseerd voor mensen met een
arbeidsbeperking. Dat is ruim boven de
33.000 uit de banenafspraak. Werkgevers
uit de marktsector waren verantwoordelijk
voor 30.432 banen en overtreffen daarmee
de doelstelling uit de banenafspraak met met
7.432 banen. In het jaar 2017 kwamen er bij
marktwerkgevers maar liefst 11.475 banen bij.
Overheidswerkgevers behaalden de doelstellingen uit de banenafspraak niet. In plaats van
de in 2017 gewenste 10.000 banen, zijn er
6.471 extra banen gerealiseerd, waarvan 2875
in 2017.
De eerste maanden van 2018 lieten volgens
tussenrapportages van het UWV hetzelfde
beeld zien: marktwerkgevers blijven voldoende banen creëren voor mensen uit de
doelgroep. Aan het eind van het jaar moeten
er in totaal 43.500 extra banen bijgekomen
zijn.
SUCCESFACTOREN: DE BUSINESS CASE
Om werkgevers te inspireren en informeren,
hebben de werkgeversorganisaties VNONCW, MKB Nederland en LTO het projectteam
‘Op naar de 100.000 banen’ opgezet. Martine
Schuijer, projectmanager ‘Op naar de 100.000
banen’ ziet van nabij hoe werkgevers er in
slagen de doelstellingen uit de banenafspraak
te behalen. “Het begint met de business case
en die klopt,” zegt ze. “De business case is de
basis, omdat je anders niet van werkgevers

kunt verwachten in grote aantallen mensen
met een arbeidsbeperking aan te nemen,”
stelt Schuijer. Werkgevers betalen hun medewerkers een gewoon loon. Omdat mensen
uit de doelgroep banenafspraak niet in staat
zijn om zelfstandig het volledig minimumloon te verdienen, wordt hun loonwaarde
gemeten. Als een werknemer een loonwaarde van 60% heeft, krijgt de werkgever via
de loonkostensubsidie 60% vergoedt. Als een
medewerker ziek wordt, wordt de werkgever
via de no-risk polis vergoedt. Daarnaast zijn
er subsidieregelingen voor, indien nodig,
begeleiding op de werkplaats en aanpassingen aan de werkplek.
SUCCESFACTOREN: BETROKKEN
MEDEWERKERS EN DE JUISTE TIJDGEEST
Naast de financiële kant merkte Schuijer
ook dat werkgevers al doende nog andere
redenen ontdekten om mensen met een
beperking een kans te geven. “Werkgevers
komen erachter dat mensen uit de doelgroep
ontzettend betrokken medewerkers zijn.” Ook
de tijdgeest speelt volgens Schuijer een rol.
“Het past nu gewoon. Ik denk dat de maatschappij het steeds normaler begint te vinden
om iedereen de kans te bieden het beste uit
zichzelf te halen. Dus de berekening klopt, de
doelgroep is van meerwaarde voor de bedrijven en het sluit aan bij de maatschappelijke
ontwikkelingen.”
PUNTEN VAN ZORG:
WERKGEVERSDIENSTVERLENING
Hoewel de werkgevers er tot nu toe dus in
slagen om hun doelstellingen te halen, maken
de werkgeversverenigingen zich toch nog zorgen. Schuijer: “Op het moment zijn er te weinig werkfitte kandidaten. Dat er kwantitatief
voldoende mensen tot de doelgroep behoren,
wil helaas nog niet zeggen dat er voldoende
kandidaten ook daadwerkelijk gemotiveerd
en in staat zijn om aan het werk te gaan. Wij
roepen de UWV en gemeenten dan ook om te
investeren in het werkfit maken van mensen.”
Ook de werkgeversdienstverlening kan volgens Schuijer nog wel wat beter. De uitleg van
de regels verschilt bovendien per regio. “Dat
laatste is vooral belangrijk voor werkgevers die
in verschillende arbeidsmarktregio’s actief zijn,

maar is belangrijk voor het nationale beeld.”
PUNTEN VAN ZORG: MEER AANDACHT
VOOR JOBCARVING
Volgens Schuijer een belangrijke methode
om ook de komende jaren nog voldoende
nieuwe banen voor mensen met een
arbeidsbeperking te creëren. Bij jobcarving
splitst een werkgever bestaande functies op
om banen te creëren voor mensen met een
beperking.
Het grote voordeel hiervan is dat de gespecialiseerde medewerkers zich kunnen
richten op hun hoofdwerkzaamheden. De
bijkomende en eenvoudigere taken worden
gebundeld tot nieuwe functies. “Als we het
voor elkaar krijgen om meer werkgevers te
inspireren om hun functiegebouw eens tegen
het licht te houden, kunnen we veel meer
banen creëren die geschikt zijn voor mensen
met een arbeidsbeperking.”
DE TOEKOMST
De toekomst van de Banenafspraak mag er
op het papier dan helder uitzien: 125.000
extra banen voor 2026, de praktijk is zoals
altijd weerbarstiger. Om het voor werkgevers
makkelijker te maken om mensen met een
arbeidsbeperking aan te nemen, wilde het
kabinet het huidige systeem van loonkostensubsidie vervangen door loondispensatie. Na
heftige reacties en maatschappelijke kritiek,
mensen uit de doelgroep zouden minder
betaald krijgen en met extra administratieve
rompslomp worden opgezadeld, trok het
kabinet dit plan weer in.
In een brief aan de Tweede Kamer schreef
de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Tamara van Ark, dat ze de
bestaande instrumenten wil verbeteren en zo
haar doel te bereiken om meer mensen met
een beperking aan het werk te helpen. Ze wil
de regels eenvoudiger en logische maken,
bijvoorbeeld door te komen tot één landelijke
standaard voor de loonwaardebepaling en
door heldere afspraken te maken over de
manier waarop loonkostensubsidie wordt
verstrekt. Ook moet het makkelijker voor
werkgevers worden om geschikte kandidaten
te vinden.
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RECENSIE | HOTEL DE WERELD/O MUNDO
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WAGENINGS ICOON GEEFT
GASTVRIJHEID EEN NIEUWE DIMENSIE
In Nederland is er niet één hotel dat zoveel historische waarde heeft als Hotel De Wereld in Wageningen.
Lammert de Vries, tevens eigenaar van Landgoed Groot Warnsborn in Arnhem, hoefde dan ook niet lang na
te denken toen de locatie vorig jaar in de verkoop kwam door het faillissement van de Jaap Venendaal Groep.
Momenteel wordt het hotel nieuw leven ingeblazen. Zo opende in mei dit jaar Brasserie Le Monde in de serre
en wordt het hotel opgeknapt. Vallei Business streek neer op deze bijzondere plek.

Aan het roer van Hotel de Wereld staat Wiebe
de Vries, zoon van Lammert. Zes jaar lang
werkte hij in de internationale hotellerie,
waaronder in Sheraton in Stockholm. Al een
tijdje zocht hij samen met zijn vader naar een
een interessante horecazaak in Nederland
voor hemzelf en toen kwam plotseling Hotel
De Wereld voorbij. In zes dagen tijd was de
overname een feit. Bijzonder is dat bijna al
het personeel is gebleven.
Na een vriendelijke ontvangst bij de incheckbalie nemen we de lift naar onze kamer. De
kamer is heerlijk ruim, evenals de badkamer.
Twee comfortabele fauteuils nodigen uit
om even een kopje koffie te drinken (een
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Nespresso-apparaat is op de kamer aanwezig).
GROTE CAPITULATIEZAAL
‘s Avonds worden we verwacht voor een
diner in O Mundo. We dineren op het terras,
aangezien het een mooie zomeravond is.
Terwijl we naar het terras lopen, passeren we
de Grote Capitulatiezaal. Hier lijkt de tijd te
hebben stilgestaan. De zaal waar de onderhandelingen in mei 1945 plaatsvonden is als
een soort nationaal monument in authentieke staat gebleven. De hoge eikenhouten
lambrisering en het visgraat-parket zijn in
oude luister hersteld. Wanneer je hier zit is

het niet moeilijk om je voor te stellen dat hier
de Duitse bevelhebber, generaal Blaskowitz,
de Canadese generaal Foulkes ontmoette om
te onderhandelen over de overgave van alle
Duitse troepen in Nederland.
OOGSTRELEND
Terwijl we ons voor proberen te stellen hoe
het hier ten tijde van de capitulatie aan toe
ging worden een glas champagne en diverse
amuses geserveerd. De Fine Claire oesters
onder een gelei van zeewater, komkommer,
krokant zeewier en zilte groentes matchen
qua frisheid perfect bij deze zwoele zomeravond. We continueren ons diner met

HOTEL DE WERELD/O MUNDO | RECENSIE

Brasserie Le Monde
Brasserie Le Monde biedt plaats aan ongeveer 40 couverts. De kaart bevatveel klassiekers uit de Franse keuken. Luuk van
Rennes, Executive-Chef van Hotel de
Wereld en Landgoed Groot Warnsborn in
Arnhem, staat aan het roer van de keuken.

snoekbaars, vergezeld van kingkrab rouleaux,
pompoencrème, pompoenpitten, enoki,
strandkrab-dashi bouillon. Oogstrelend en
tongstrelend lekker.
Gastheer Tom Plasman zorgt ervoor dat het
ons de hele avond aan niets ontbreekt. Hij
heeft precies in de gaten wat hij moet doen
om het de gasten naar hun zin te maken.
Elke vraag beantwoordt hij met een glimlach
en gaat vervolgens aan de slag om het te
regelen. Zo heeft de witte brigade, die onder
leiding van Luuk van Rennes staat, via Tom
vernomen dat wij dol zijn op kalfswang en
kalfszwezerik en wordt stante pede een fantastisch gerecht met deze twee ingrediënten
in de hoofdrol gecreëerd. Zo voortreffelijk
bereid, dat we er geen genoeg van kunnen
krijgen.
De wijnen die maître Jurriën van Hierden
heeft geselecteerd omlijsten de gerechten
perfect. Met iedere gang luisteren we met
veel belangstelling naar zijn uitleg. Met leuke
anekdotes, maar niet te langdradig en in
begrijpelijke taal maakt hij de wijn-spijs beleving compleet.

Overname Hotel De Wereld
Het wereldberoemde Hotel De Wereld is het
trotse bezit van Lammert en Sjoukje de
Vries, die al dertig jaar succesvol zijn met
Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn in Arnhem. Sinds november 2017 hebben zij samen met hun zoon Wiebe het
hotel en het bijbehorende Restaurant O
Mundo aan hun collectie toegevoegd.
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MILDE SMAAK
De duif is een echte delicatesse. geserveerd
met Cevenne ui crème, Romanesco. paarse
bloemkool, hazelnoot, cantharellen en
gevogelte jus, komt de verfijnde smaak nog
beter tot zijn recht. Voor een kaaskar is het
deze avond te warm, maar de kaas die we
geserveerd krijgen op een plateau toont ook
een prachtige kaasselectie uit binnen- en
buitenland.
De bombe van aceto met bramenmousse
en aardbeienmousse, bramengel, basilicum
roomijs en pistache crumble is de perfecte
afsluiter.
‘s Ochtends worden we uitgerust wakker. Bij
Hotel de Wereld vind je geen ontbijtbuffet

waar de helft uiteindelijk van in de afvalbak
beland. Op een formulier kruis je aan waar
je trek in hebt; een ontbijt op maat waarbij
duurzaamheid voorop staat. En alles is
bovendien supervers.
Met de familie De Vries aan het roer zit het
met de toekomst van Hotel De Wereld en
Restaurant O Mundo wel goed. De mensen
die de locatie runnen zitten boordevol ambitie. Wij keren graag nog een keer terug om
met eigen ogen te zien hoe dit zich verder
ontwikkelt!
www.hoteldewereld.nl
www.restaurantomundo.nl
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Voorthuizen

Rootwijk
Beekbergen

Barneveld

Leusden centrum

Wekerom

Leusden zuid
Woudenberg
Zeist

ebergen
Houten

Odijk

Harskamp
Hoenderloo
Otterlo

Lunteren

Scherpenzeel Renswoude

Maarn
Maarsbergen
Doorn

Rozendaal

Ede

Veenendaal
Leersum
Amerongen
Wijk bij
duurstede

Bennekom
Wageningen

Wolfheze
Renkum

Arnhem
Oosterbeek

Rhenen
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Welkom bij Partycentrum Schimmel
Stationsweg Oost 243

Unieke privé locatie maakt vergaderen inspirerend

3931 EP Woudenberg

Wittenoordseweg 3, 3927 CE Renswoude
telefoon 0318 57 53 25 | info@kleinwittenoord.nl

F 033-2862426

WWW.KLEINWITTENOORD.NL

T 033-2861213
E info@schimmel.nu
I www.schimmel.nu

Restaurant Planken Wambuis
Gelegen op een karakteristieke en prachtige
locatie. Hét adres voor een gezellige lunch,
brunch, high-tea of smaakvol diner!
Maar ook een ideale plaats op de Veluwe voor
een geslaagde vergaderbijeenkomst!
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
(voor een vergadering eerder mogelijk!)
Gratis wifi, ruime parkeergelegenheid en
uitstekende bereikbaarheid vanaf de
snelwegen A12 en A50.
Verlengde Arnhemseweg 146 (N224)
6718 SM – Ede
Telefoon: 026 – 482 1251
E: info@plankenwambuis.nl
Meer info op www.plankenwambuis.nl

www.valleibusiness.nl
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Hotel en Congrescentrum de ReeHorst
Hotel - Restaurant - Brasserie - Wijnbar - Vergaderen
Trainingen - Congressen - Events - Theater

Geschikt voor elke gelegenheid. Met o.m.
38 zalen en ruime, gezelllige ontvangstfoyers. Elke bijeenkomst wordt gegaran-

Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
T 0318 750300

F 0318 750301

deerd een beleving. Vol warmte,gezellig-

E info@reehorst.nl

heid en altijd persoonlijk!

I www.reehorst.nl

Toplocaties in de regio Vallei
F E E S T E N & PA R T I J E N
CAT E R I N G
R E S TAU R A N T
VOOR INLICHTINGEN
EN RESERVERINGEN:
AMSTERDAMSEWEG 19
6712 GG EDE
TEL. 0318 61 03 13
BUITENZORG@BUITENZORG.NL
WWW.BUITENZORG.NL

INSPIRERENDE LOCATIE VOOR UW
ZAKELIJKE BIJEENKOMST

F E E S T E N & PA R T I J E N

Beekhuizenseweg 1
6891 CZ Rozendaal
026 3611597
www.thehunting.nl

Wij verwelkomen u graag op landgoed de Born,
midden in bossen van Bennekom.
Bornweg 12b - 6701 HE Bennekom - tel. 0318-860213
locatie@hermonde.nl - www.hermonde.nl

The Hunting Lodge
Puur, eerlijk
en vooral veel genieten’

Restaurant L’Orage /
Party Centrum Flora
In een ambiance van nostalgie, rust en gemoedelijkheid is restaurant L’ Orage de perfecte
locatie om te genieten van een goede maaltijd.

Amrâth Hotel
Maarsbergen
Op zoek naar een locatie of hotel voor
overnachten of verblijven, vergaderen of
treffen, feesten of partijen in de omgeving van
Utrecht? Dit alles kan in het schitterende,
nieuwe vier-sterren Amrâth Hotel Maarsbergen

Lunterseweg 44

Woudenbergseweg 44

6718 WE Ede

3953 MH Maarsbergen

T 0318-613876 / 653227

T +31 343 47 55 22

F 0318-653327

F +31 343 47 55 20

I www.lorage.nl

I www.hotelmaarsbergen.nl
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NIEUW KLOPPEND HART VAN HOTEL ERNST SILLEM HOEVE:

RESTAURANT REXDAELDER
Hotel Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder is zo’n locatie waarvan je zou willen dat er veel meer van waren. Een
fraai pand vol historie, een schitterende omgeving, een persoonlijke benadering en service van de hoogste
graad en vergaderfaciliteiten waar weinig andere locaties tegenop kunnen. In het jongste wapenfeit, het
hagelnieuwe restaurant Rexdaelder, komen al die facetten terug.
FOTOGRAFIE: MARCEL KRIJGSMAN
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Conferentiehotel Ernst Sillem Hoeve staat
hoog aangeschreven bij mensen die het
voormalige koetshuis uit 1880 al eens
bezocht hebben. Het pand ademt historie,
de authentieke sfeer is overal voelbaar en
de ligging in de bosrijke omgeving van Lage
Vuursche is bijzonder. Wat iedereen zal
opvallen bij binnenkomst is de hartelijkheid
bij wie je ook tegemoet treedt. Geen geacteerd professionalisme, maar welgemeende
behulpzaamheid. Interactie is het toverwoord
bij alles wat in en rond de Ernst Sillem Hoeve
gebeurt. Tussen trainers en deelnemers van
de vele trainingen die er gegeven worden,
bij vergaderingen en diners, maar vooral ook
tussen medewerkers en gasten. ‘De Hoeve’
is een ontmoetingsplaats pur sang en daar
zijn directeur Alexander Huften en hoofd
marketing en sales Jacqueline Dusink terecht
trots op, zo blijkt tijdens een gesprek over
het nieuwe restaurant Rexdaelder, dat enkele
weken geleden in gebruik is genomen.

LIVE
“Na een traject van twee jaar, waarin we goed
hebben gekeken naar wat wijzelf én onze
gasten willen, is daar afgelopen zomer keihard aan gewerkt”, vertelt Alexander Huften.
“De interactie tussen onze medewerkers en
de gasten was weer één van de punten die
we absoluut wilden meenemen. We hebben
een keuken waarin live gekookt wordt voor
de gasten. Daarnaast wilden we ons meer
richten op lokale en verse producten, wilden
we bij de lunch nóg meer gezonde producten
en variëteit bieden en wilden we gaan voor
een ‘less waste’ formule, waarbij dus aan
het eind van de rit minder wordt verspild.
Daarom is er niet uitsluitend voor een buffet
gekozen, waarbij vaak voedsel overblijft en
moet worden weggegooid, maar zijn we voor
de ‘live’ variant gegaan. Kleine gerechtjes die
voor iedereen persoonlijk gemaakt worden
en waardoor de laatste gast nog hetzelfde
brede aanbod heeft als de eerste gast. We

merken nu al dat we daardoor veel minder
goed voedsel weg hoeven te gooien en daarmee onze footprint verlagen in de strijd tegen
onnodige voedselverspilling.”
KLOPPEND HART
Wekenlang is er afgelopen zomer gewerkt
aan het nieuwe restaurant, dat volgens
Huften in niets meer doet denken aan het
oude restaurant: “Zowel het uiterlijk als het
concept is compleet anders. Met Ronald
Hansman hebben we ook een nieuwe
creatieve chef-kok gevonden. Samen met
zijn keukenteam geeft hij vorm aan het vernieuwende food concept. Hij neemt heel veel
ervaring mee uit de catering, waar ze in de
menu-engineering een heel stuk verder zijn
dan in de hotellerie. Dat blijkt goed te werken.” Wel zo prettig, aangezien zo’n enorme
verandering natuurlijk een spannende stap is
voor iedereen bij de Ernst Sillem Hoeve, weet
Jacqueline Dusink: “Maar
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je blijkt er vooral ook ontzettend veel energie
van te krijgen, helemaal als de reacties van je
gasten zo lovend zijn. Het nieuwe restaurant
is nog meer het kloppend hart van het hotel
geworden. Hier komen alle gasten samen om
culinair te genieten en te ontspannen. Voor
de medewerkers is het geweldig om op zo’n
nieuwe plek te mogen werken.”
VERRASSEND
Wie het restaurant betreedt zal zich inderdaad meteen kunnen voorstellen dat het een
fraaie plek moet zijn om te morgen werken,
laat staan om te mogen eten. De uitstraling
is warm en de open keuken kent verrassende
elementen. Zo koken de koks op steen:
een super strak werkblad van natuursteen,
waarop de pannen via inductie verwarmd
worden. Een bijzonder gezicht. Alexander
Huften: “We zijn één van de eerste restaurants in Nederland die deze nieuwe techniek
gebruikt, dat geeft misschien wel aan hoe
bijzonder het is.” De koks maken de gerechtjes live klaar. Wie verse huisgemaakte salade
zelf wil samenstellen kan daarvoor terecht
in de Cool-Spot, een open koelsysteem dat
niet alleen functioneel is, maar ook een ware
eyecatcher is.
88
Alexander Huften en
Jacqueline Dusink
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Geschiedenis en YMCA
De geschiedenis van Ernst Sillem Hoeve gaat

het nieuwe restaurant Rexdaelder zijn nog veel

ver terug. Al in 1871 liet Prins Willem Frederik

authentieke objecten en oude videobeelden te

Hendrik van Oranje op zijn landgoed een koet-

zien uit die tijd. De naam van het restaurant

shuis bouwen voor de opzichter van het terrein.

verwijst naar de rijke geschiedenis van de

In 1926 werd het koetshuis gekocht door het

locatie. In 1694 kocht Justus van Ewijck het

Nederlandsch Jongelings Verbond (CJV/

landgoed waarop de hoeve later verrees name-

YMCA), dat het gebruikte als buitenhuis en het

lijk voor honderd 'rexdaelders'.

de naam Ernst Sillem Hoeve gaf. Ernst Sillem
was een bankier die als penningmeester veel

YMCA houdt zich nog altijd bezig met het uit-

betekend heeft voor de YMCA, dat overigens

voeren van maatschappelijke activiteiten op

nog altijd eigenaar is van de Ernst Sillem

het gebied van jeugd- en jongerenwerk en

Hoeve. Het huis werd gebruikt als buitenhuis

vakantiekampen voor kinderen met een hulp-

en conferentieoord. In de jaren dertig werden

vraag. Een bedrijf dat zijn bijeenkomst in de

er ook kampen georganiseerd voor werkeloze

Ernst Sillem Hoeve houdt, draagt bij aan dat

jongeren, waar zij konden werken aan hun per-

goede werk aangezien het rendement van het

soonlijke ontwikkeling en de kans kregen om

conferentieoord wordt gebruikt om deze activi-

verschillende ambachten te leren. In de bar van

teiten te financieren.

PARK
Voor fraai licht en een bijzonder mooi uitzicht zorgt de nieuwe pui die het restaurant
heeft gekregen. Alexander Huften: “Je hebt
overal een heel goed zicht op het groene
park rond het hotel. Alles wat het zicht voorheen belemmerde is weggehaald en door

de manier waarop de vloer gelegd is, lijkt het
alsof het restaurant zo doorloopt het park in.”
Het blijkt niets teveel gezegd. Vanuit welke
hoek van het restaurant je ook richting buiten
kijkt, overal zie je die groene oase van rust.
Jacqueline Dusink. “Je zit in het restaurant,
maar zit gevoelsmatig ook in de tuin te eten,

HOTEL ERNS T SILLEM HOE V E | LOC ATIES

dat geeft een echte groenbeleving. Samen
met de kleuren en natuurlijke materialen
waar bij de inrichting voor gekozen is, zorgt
dat voor een heel prettige, warme uitstraling.”
NIEUWE MOGELIJKHEDEN
Restaurant Rexdaelder brengt logischerwijs
nogal wat teweeg in Hotel Ernst Sillem
Hoeve. Gasten en medewerkers zijn bijzonder
blij met het resultaat. Niet alleen omdat het
restaurant nieuw en het eten lekker is, maar

De Forumzaal

ook door de nieuwe mogelijkheden die het
met zich meebrengt. Jacqueline Dusink: “Het
is niet alleen het eten in het restaurant dat je
verkoopt, maar met het nieuwe concept en
de nieuwe chef-kok krijgt alles op het gebied
van food en beverage nieuwe impulsen.”
INTERACTIE
Als Alexander Huften en Jacqueline Dusink
nu rondkijken in de Rexdaelder, vechten trots
en blijdschap begrijpelijkerwijs om voorrang.

“En dat zie je ook bij de medewerkers”, vertelt
Huften. “Natuurlijk is het nog even zoeken en
finetunen in het begin. We merkten bijvoorbeeld dat je met het serveren van kleinere
gerechtjes wat vaker moet lopen om de tafels
netjes te houden en op tijd af te ruimen. Je
komt veel meer aan tafel, maar maakt op die
manier ook weer veel meer contact met je
gasten. Interactie dus, daar heb je het weer...”
Meer informatie op www.esh.nl

Vergaderen en meer
Op het gebied van vergaderen, trainingen en
andere (zakelijke) meetings kan nagenoeg
alles bij Hotel Ernst Sillem Hoeve. Er zijn
twintig sfeervolle vergaderruimtes met een
omvang die varieert van 12 tot 165 vierkante
meter, waar je terecht kan met gezelschappen van 2 tot 175 personen. Uiteraard zijn
alle faciliteiten die nodig zijn bij een goede
meeting voor handen. Elke ruimte is anders
en de zalen op de benedenverdieping bieden
allemaal direct toegang tot het ruime park
dat om het hotel heen ligt. Bijzonder is zeker
ook de compleet gerenoveerde Forumzaal,
die aan restaurant Rexdaelder grenst en
waarmee mooie combinaties van bijvoorbeeld vergaderen en (private) dineren te
maken zijn.
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OP HET PUNTJE VAN JE STOEL IN HET BEATRIX THEATER

VERWACHTINGEN OVERTREFFEN
OP EEN UNIEKE LOCATIE
In 2017 werd het Beatrix Theater verkozen tot congrestheater van het Jaar. De bekroning benadrukt het
onderscheidende karakter van de Utrechtse locatie. Dyade Academy ervaart deze kenmerken al drie
jaar in de praktijk met het evenement ‘Leraren maken het verschil’. “Het Beatrix Theater helpt ons om
de verwachtingen van deelnemers te overtreffen.”

Vrijwel elke Nederlander kent het Beatrix
Theater als thuisbasis van talloze succesmusicals. “Dat deze locatie ook beschikbaar is
voor zakelijke evenementen en bijeenkomsten is nog minder bekend,” zegt Kelly van
der Velden. Samen met Minka Verkaar is
zij namens Jaarbeurs als accountmanager
verantwoordelijk voor de zakelijke markt.

90

WAUW-GEVOEL
Wat maakt het Beatrix Theater tot zo’n
bijzondere plek voor zakelijke evenementen? “Dat begint al als bezoekers arriveren.
Het rode pluche biedt een warm welkom,
kroonluchters en zwart marmer zorgen
voor een luxe entourage. Gasten krijgen
echt een wauw-gevoel. Zij ervaren dat
moeite is gedaan om een unieke locatie
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te selecteren. Onvergelijkbaar met de
vaak uitwisselbare zalen van een gewone
congreslocatie.”
BEELD EN GELUID ZIJN TOP
Niet alleen uitstraling, ook de voorzieningen
in het Beatrix Theater vallen op. “De grote
zaal kent een oplopende theateropstelling.
Iedereen heeft goed zicht op het podium.
En sprekers maken optimaal contact met de
aanwezigen; cruciaal voor informatieoverdracht en interactie.”
Zoals het een toptheater betaamt, zijn
akoestiek en audiovisuele installaties van
hoog niveau. “Door het geluid en het
enorme projectiescherm wordt de aandacht
van bezoekers naar het podium getrokken.
Je zit echt op het puntje van je stoel.”

ALLES KAN
De grote zaal van het Beatrix Theater biedt
ruimte aan 1.500 personen. “Maar door een
slimme indeling en belichting ervaart ook een
groep van 350 mensen in een intieme setting
voluit het theatergevoel.” De vele verschillende ruimtes in en rond het Beatrix Theater
dragen eveneens bij aan de flexibiliteit. “Denk
aan de Royal Bar, Queens Club en Restaurant
en de Samsung Lounge. Tijdens een evenement kunnen deze gebruikt worden
voor bijvoorbeeld een break-outsessie, VIPontvangst of besloten borrel. Naast het theater ligt de grote expozaal van 2.400 m², ideaal
voor een beursvloer of informatiemarkt.
Verder is er het MeetUp-vergadercentrum
van Jaarbeurs met maar liefst dertig zalen.”
Met al deze faciliteiten zijn bijeenkomsten
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van uiteenlopende aard mogelijk. “Een groot
congres met sprekers, een feestelijke prijsuitreiking plus walking dinner of een bijeenkomst met een plenair deel en aansluitende
subsessies; alles kan in het Beatrix Theater.”
ALTIJD MAATWERK
Wat de aard van de bijeenkomst ook is, bij de
voorbereidingen starten Kelly van der Velden
en haar collega’s altijd met dezelfde vraag.
“Wat wilt u met het evenement bereiken?
Vervolgens stellen we in nauw overleg met
de opdrachtgever een invulling samen die
volledig in het teken staat van deze doelstelling. Aankleding van de ruimtes, logistiek en
catering; alles is afgestemd op de boodschap
en de doelgroep van het evenement. De
invulling is altijd maatwerk, gebaseerd op
zowel onze persoonlijke ervaring als de ruim
honderdjarige expertise van Jaarbeurs als
locatie voor bijzondere ontmoetingen.”
NOG BETER WORDEN
‘Leraren maken het verschil’ is zo’n bijzondere ontmoeting. Gemiddeld ruim
1.000 docenten uit het basis-, voortgezet
en middelbaar beroepsonderwijs treffen
elkaar twee keer per jaar in het Beatrix
Theater. Organisator Dyade Academy heeft
als missie een (in)directe kwaliteitsbijdrage
te leveren aan het Nederlandse onderwijs.
“Door actuele thema’s te combineren met
inspirerende sprekers biedt Dyade Academy
opleidingsaanbod voor onderwijsprofessionals,” zegt Frank Cannegieter, directeur van
dit bedrijfsonderdeel. “Wij helpen onderwijsprofessionals zich verder te ontwikkelen en
nog beter te worden in hun vak. Dat doen
we zowel voor het management als voor
docenten.”

SCHOT IN DE ROOS
Voor deze laatste doelgroep organiseert
Dyade sinds 2015 ‘Leraren maken het
verschil’. Al vanaf de eerste editie vindt dit
kennisevent plaats in het Beatrix Theater.
“Beleving is een essentieel kenmerk van
al onze formules; daarmee willen we ons
onderscheiden,” verduidelijkt Cannegieter.
“Als het gaat om die beleving is het Beatrix
Theater in alle opzichten een schot in de
roos. De locatie is onderdeel van de diverse
belevingsaspecten die wij toevoegen aan
onze programma’s en doet iets met de
bezoekers. Deelnemers worden met alle
egards ontvangen, voelen zich bijzonder.
Hiermee benadrukken we de waardering
voor de cruciale rol die leraren vervullen in de
samenleving. Een rol waarmee zij het verschil
maken. Daar ondersteunen wij graag bij.”
AMPER NO-SHOW
Al vanaf de start trekt de studiedag van Dyade

Academy telkens tussen de 1.000 en 1.500
bezoekers. Die komen af op een programma
met topsprekers rond een wisselend centraal
thema. Bij eerdere edities stonden onder
meer Ali B, Alexander Klöpping en Maggie
MacDonnell – beste leraar ter wereld – op
het podium. Cannegieter: “No-show komt
amper voor; leraren doen er alles aan om
erbij te zijn.” Naast het zaalprogramma in het
theater is er in de Expozaal een informatiemarkt met onderwijsgerelateerde diensten en
producten. “Hier worden ook lunch, koffie en
thee geserveerd. Alle catering is inbegrepen;
leraren hebben een volledig verzorgde dag.”
RUIME ACHT
Direct na afloop verstuurt Dyade Academy
een enquête naar alle deelnemers. “De hoge
respons zegt iets over de waardering voor
het evenement. Overall wordt de dag steevast
beoordeeld met een ruime acht.” Over de
inhoud, de sprekers, de organisatie en ook
over de locatie zijn de leraren zeer lovend.
“Bereikbaarheid en sfeer zijn de meest
genoemde elementen. Belangrijk, want onze
deelnemers komen letterlijk uit het hele land.
Maar dé onderscheidende meerwaarde, het
echte usp zit in de entourage en de beleving.
Bied je eenzelfde programma aan in een
zaal van een willekeurig congrescentrum
dan is de impact kleiner.” Het Beatrix Theater
is een onderdeel in de filosofie van Dyade
Academy, waarbij het de verwachtingen van
de deelnemers continu wil overtreffen. “Het
Beatrix Theater past daarom uitstekend in
onze formule.”
informatie:
www.dyade.nl/academy
www.jaarbeurs.nl/beatrixtheater
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KERST- EN EINDEJAARSBIJEENKOMSTEN

‘HET IS EN BLIJFT
EEN TRADITIE’
Terwijl de natuur en wijzelf nog steeds een beetje bij moeten komen van de zomer, vinden nu
al de eerste voorbereidingen plaats voor de laatste maand van het jaar. De redactie van Vallei
Business is benieuwd of deze doorgaans traditionele invulling van de feestelijke kant van
december aan trends onderhevig zijn en vroeg een aantal partijen naar hun ervaringen.

92

Volgens Dana Venema, regiomanager
bij de Nederlandse Vereniging van
Directiesecretaressen, draait het bij het
organiseren van een bijeenkomst om het
vinden van de juiste balans. “Dat heeft niet
alleen betrekking op de prijs-kwaliteitverhouding van een externe locatie, maar ook
op het bedrijf zelf. Voor de crisis konden de
budgetten niet op en werden de meest luxe
locaties en hapjes geboekt. Tijdens de crisis
moest er juist extra op het budget worden
gelet en bestond de catering eerder uit een
kop soep met een broodje of een sateetje. Nu
het economisch weer wat beter gaat, wordt
er op gelet dat een bijeenkomst in balans is
met het bedrijf of de organisatie. Wanneer
een reorganisatie wordt aangekondigd, kan
een externe locatie als blijk van waardering
worden ingezet. Bij deze boodschap past
dan eerder een low profile diner of buffet.
Wanneer het een bedrijf voor de wind gaat,
kun je je personeel juist verwennen met
een mooi feest of een kleiner feest met

een mooie goodiebag.” De keuze voor een
chique locatie of een wat meer informele
locatie hangt af van hoeveel je medewerkers
gewend zijn. “Je moet rekening houden met
hun ervaringen en wat hen aanspreekt, maar
ook met de verwachtingen van de CEO of
de manager.” Venema heeft wel het idee dat
er wat meer behoefte is aan exclusiviteit.
“Mensen willen verrast worden. Ze zijn privé
steeds meer gewend qua muziek en catering
en worden dus veeleisender.”
STORYTELLING
Ook Bianca van Hest, Team Lead Commercie
Meeting & Events bij de Efteling, merkt dat er
bij bedrijven weer wat meer ruimte is om bij
speciale momenten stil te staan, waaronder
het vieren van de feestdagen aan het einde
van het jaar en de aftrap van het nieuwe jaar.
“In december wordt het jaar afgesloten.
Bedrijven willen hier een feestelijk tintje aan
geven en van de gelegenheid gebruik maken
om medewerkers te bedanken. Als extra blijk

Wat doen we met het kerstpakket?
Kerstpakketten worden steeds trendgevoeliger. Waar je vroeger een doos met eten en een fles wijn
kon verwachten, worden de pakketten tegenwoordig zorgvuldig samengesteld aan de hand van
bepaalde thema's. Dit kunnen landen zijn, maar ook biologische en duurzame pakketten of producten die een goed doel steunen, hebben hun intrede gemaakt. Aan de pakketten worden ook
steeds vaker non-food items toegevoegd. Dit varieert van messensetten en serveerschalen tot een
vuurschalen, blue-tooth speakers en koptelefoons. “De pakketten worden kleiner en de nadruk
komt steeds minder op het eten te liggen”, zegt Dana Venema. “In plaats van een pakket met veel
eten, wordt nu vaker gekozen voor een eindejaarsbonus, een lekkere stol met een VVV-bon, of een
gezamenlijk etentje.” Venema ziet ook dat er van het kerstpakket steeds vaker een beleving wordt
gemaakt. “Op diverse locaties in Nederland worden speciale kerstmarkten voor bedrijven georganiseerd. Diverse ondernemers presenteren hun producten in een eigen stand. De personeelsleden
krijgen muntjes en kunnen zo zelf hun pakket samenstellen. Tegelijkertijd kunnen de medewerkers samen eten en bijkletsen. Ook raken ze door de laagdrempelige sfeer makkelijker in gesprek
met de managers en de directie.” Het uitkiezen van een pakket kan lastig zijn, en het is altijd verstandig om gehoor te geven aan wat de medewerkers leuk vinden. “Maar vergeet ook niet dat een
pakket nog altijd een gunst is, geen eis. Het is een blijk van waardering”, aldus Venema.
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van waardering nodigen ze dan ook vaak het
gezin uit.” Van Hest merkt dat bedrijven op
zoek zijn naar verbinding en evenementen
ook vaker inzetten om medewerkers te
binden. “De War on Talent binnen
bijvoorbeeld de bouw- en ICT-sector is groot.
Bovendien is een evenement een mooi
alternatief voor een kerstpakket. Een andere
setting, de tijd van het jaar en die
verbondenheid spreekt mensen aan. Je kunt
een eigen verhaal en sfeer neerzetten. En de
Efteling is bij uitstek een plek waar
storytelling tot zijn recht komt.” Volgens Van
Hest weten bedrijven om die redenen de
Efteling steeds vaker te vinden in december
en januari. “Het digitale tijdperk waar we in
zitten, kan nog wel eens als vluchtig worden
ervaren. De Winter Efteling biedt een intieme,
winterse sfeer die het gevoel van samenzijn
versterkt en een echte beleving biedt. Hier
kunnen gasten genieten van de attracties, de
overdekte schaatsbaan en de diverse winterse
acts zoals gospelkoortjes. De catering, de
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ontvangst met vreugdevuren en het live
entertainment wordt aan de Winter Efteling
aangepast. Daarmee maken we de beleving
compleet.”
KERSTSFEER
De decembermaand is het moment om uit te
pakken met de aankleding van je eindejaarsbijeenkomst en met de versiering van het
kantoor. Bij Ambius, leverancier van interieurbeplanting, groene wanden en geurbeleving,
worden in juli al gesprekken met de vaste
klanten gevoerd over de kerstdecoratie. “De
kerstsfeer wordt steeds belangrijker bij bedrijven”, zegt Laila Vernooij, marketingmanager
Benelux. “Het zorgt voor verbinding en sfeer.
Wanneer je op 6 december op kantoor komt
en er ineens een prachtige kerstboom staat,
dan doet dat echt wat met de medewerkers.
Ook hogescholen en ziekenhuizen kiezen
bewust voor professionele kerstdecoratie.
Een entree in kerstsfeer geeft bezoekers en
leerlingen een welkom gevoel. De eyecatcher
is vaak de kerstboom bij de entree, soms
niet één maar zelfs een set van bomen bij
elkaar voor een nog grootser effect.” De rest
van de decoratie, bijvoorbeeld glaswerk of
guirlandes, wordt afgestemd op de boom.
Belangrijk is dat de boom in de ruimte past;
een kleine kerstboom in een grote ruimte
oogt niet mooi. De boom moet een goede
uitstraling hebben met mooie ballen en
verlichting zodat mensen echt verrast zijn.
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Bovendien moet alle kerstdecoratie veilig zijn.
Al onze kerstproducten zijn brandvertragend
geproduceerd, daar zijn we uniek mee. Onze
klanten vragen daar zelf ook naar.” Elk jaar
kijkt Ambius welke nieuwe kerstdecoraties er
op de markt komen. “Het concept hangende
kerstboom was dit jaar een noviteit.”

STYLINGTRENDS
Bij Van der Maarel Eventstyling komen de
aanvragen voor Kerst ook in augustus en
september al binnen. “Het is en blijft traditie
om bij deze belangrijke periode van het jaar
stil te staan”, vertelt Joosje Bellaart, medewerker marketing & communications. “Nu de
budgetten weer wat ruimer worden,
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is er weer meer ruimte voor creativiteit.
Samen kijken we met de klant wat past bij
het bedrijf. Dat geldt zowel voor externe
eindejaarsevenementen als de kerstdecoratie
bij de bedrijven zelf. Het ene bedrijf wil na
Sinterklaas het gehele gebouw in kerststijl.
Andere bedrijven beperken de decoratie tot
de entree en de kantine. Wat betreft het type
decoratie is er nog steeds veel vraag naar een
traditionele kerstsfeer. Maar we zien zeker
een verschuiving richting een voorkeur voor
meer eigentijdse, innovatieve decoratie.” Voor
het ontwikkelen van eigentijdse decoratie
en styling volgt het trendsteam van Van der
Maarel de laatste trends en ontwikkelingen in
de interieurbranche en vertalen zij deze door
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naar de concepten die zij het hele jaar door
aanbieden. “Die trends vertalen wij ook door
naar de kerstdecoratie, al is er altijd wel enige
vertraging ten op zichte van de interieurbranche. De Scandinavische trend zie je bijvoorbeeld terug in het gebruik van design, strakke
meubels en objecten, veel wit en houten
details waardoor de bezoeker zicht waant in
een waar winterwonderland. Denk aan een
bijzondere eyecatcher met winterse decoratie, geweien, hout en veel sneeuw en wittinten. Houten materialen worden ook gebruikt
voor het creëren van een vintage sfeer,
aangevuld met bijvoorbeeld kerstbomen op
stalen pin, decoratie in stalen frames geaccentueerd door koper en grof hout. Ook de

botanische trend heeft haar intrede gedaan.
De kerstdecoratie die hierop geïnspireerd is,
wordt gemaakt van voornamelijk natuurlijke
materialen. Om de groene beleving te versterken, wordt de kerstboom gecombineerd
met planten, takken en bloemstukken.”
Kortom, als het op eindejaarsbijeenkomsten
aankomt, lijken bedrijven vooral behoefte
te hebben aan een traditionele sfeer en
aankleding om juist de nadruk te leggen op
gezelligheid en verbondenheid. En dat er bij
Kerst en Oud en Nieuw wordt stilgestaan, is
een vaststaand feit. Of een bedrijf nu 5 of 500
personeelsleden in dienst heeft.

KERSTPAKKET TEN | B+B SPECIAL S

KERSTPAKKET OP MAAT
VOOR IEDER BEDRIJF
Bij B+B Specials kunnen klanten een eigen kerstpakket samenstellen. Grote
en kleine bedrijven kunnen zo werknemers en relaties op een bijzondere
manier in het zonnetje zetten.

Eigen Kadootje’, het kerstgeschenk waarmee
werknemers zelf hun cadeau kunnen kiezen,
of een combinatie maken van een bon met
pakket.”
CADEAU VOOR RELATIES
Nu de crisis voorbij is, besteden steeds meer
bedrijven weer budget aan het geven van een
kerstpakket of een cadeau voor relaties. “Ze
geven bijvoorbeeld een fles wijn weg of een
pakket met wijn en tapas. Het waarderen van
relaties is ontzettend belangrijk en dat kun je
doen met een leuk cadeau. Dit doen we voor
grote en kleine bedrijven, van vijf tot duizend
pakketten of meer.”
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In de showroom van B+B Specials in
Veenendaal begint het zo na de zomervakantie steeds drukker te worden. Dit is de tijd dat
veel bedrijven nadenken over een kerstpakket
voor werknemers en relaties. Bij B+B Specials
stellen klanten hun eigen pakket samen. “Ze
komen hier langs in de showroom voor een
afspraak. Dan nemen we anderhalf tot twee
uur de tijd voor het bekijken van producten
en beluisteren van wensen van de klant. We
hebben de keuze uit 3500 producten”, zegt
Jeanet van Grootveld, samen met haar zus
Hanneke van den Brink eigenaar van B+B
Specials. Waar een bouwbedrijf misschien
meer interesse heeft in een traditioneel
kerstpakket met veel food-artikelen, kiest
een notariskantoor voor een luxe pakket met
tapas of non-food-producten. “We vragen
goed door en stellen op basis daarvan samen
met de klant het juiste kerstgeschenk samen.”
BLIJ
Het bedrijf bestaat nu achttien jaar en werd
opgericht door de moeder van Jeanet en
Hanneke. Toen hun moeder twaalf jaar
geleden overleed, zetten zij samen B+B
Specials voort. “Ik vind het heel fijn om met
mijn zus samen te werken. We vullen elkaar
goed aan en weten precies wat we aan elkaar

hebben.” En dat is nodig, want de maanden
september tot december zijn hectisch, met
last-minutebestellingen en het klaarmaken
van alle pakketten. “Het is druk ja, maar ook
ontzettend leuk. Dit werk is zo afwisselend,
vanwege het contact met klanten. Ze zijn
bijna altijd blij, wanneer ze hier komen om
een pakket uit te zoeken.”
SCHOUDERKLOPJE VOOR WERKNEMER
Een kerstpakket is heel belangrijk, als
schouderklopje voor het harde werken.
“Werknemers werken het hele jaar hard voor
je bedrijf en dat moet je belonen. Bovendien
is een kerstpakket ook voor het hele gezin.
En dat is dan weer de drijvende kracht achter
de werknemer. Die moet je er dus ook bij
betrekken.”
Het traditionele kerstpakket met veel
food-artikelen is nog lang niet op zijn retour.
“Daarnaast zie je steeds vaker pakketten die
niet meer in een doos zijn verpakt, maar
bijvoorbeeld in een mand of krat. Iets dat
blijvend en duurzaam is.” Bedrijven kunnen
overigens ook terecht voor duurzame pakketten met fair trade-artikelen en producten
van bamboe. Geregeld wordt gekozen voor
een mix tussen food en non-food producten.
“Ook kunnen bedrijven kiezen voor ‘Mijn

Voor meer informatie of een afspraak in de
showroom:
B+B Specials
Kernreactorstraat 13F
3903 LG Veenendaal
tel. 0318-65445
info@b-bspecials.nl
www.b-bspecials.nl
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TIPS VOOR DE BESTE EVENTS!
Organiseer je weleens een evenement, dan weet je dat er veel bij komt kijken. Niet voor niets staat het
beroep van de evenementorganisator in de top 10 meest stressvolle beroepen. Natuurlijk is een event
organiseren waanzinnig gaaf om te doen, maar er zijn ook veel factoren die voor stress zorgen.

WAT KOMT ERBIJ KIJKEN?
Zeker wanneer je een event organiseert
naast je dagelijks werk, dan heb je talloze
vragen. Want hoe weet je nu als organisator
dat je de juiste keuzes maakt in je programma, welke techniek je in moet zetten,
hoe je om moet gaat met facilitaire zaken
en wat zijn de etiquetten? “Hoe heurt het
eigenlijk?”, is een veel gestelde vraag hierbij.
Daarnaast gaat je eigen werk ook gewoon
door. De telefoon rinkelt, e-mails stromen
binnen en de deadline van talloze projecten
naderen. Neem daarbij dat de verwachtingen van de genodigden hooggespannen
zijn. Want dit is het moment suprême, waar
lang naar is uitgekeken. Tijdens de opening
of het jubileumevent zijn alle ogen op je
gericht en dan moet alles kloppen!
CREATIEVE EN PRAKTISCHE MIX
Voor een onvergetelijk evenement zijn niet
alleen creativiteit en goede ideeën belangrijk, maar ook kennis van de praktische kant.
Denk aan logistieke processen en technische- en facilitaire zaken. Je moet er toch
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niet aan denken dat de stroom uitvalt of dat
een artiest niet komt opdagen.
Een aantal belangrijke tips die ik je kan
geven:
Voorbereiding:
Zorg voor een buitengewoon goede
voorbereiding! Begin vroegtijdig en werk
volgens een gedegen stappenplan. Op
www.youngwise.nl/stappenplan vind je een
voorbeeld.
Zekerheid:
Werk met betrouwbare en deskundige toeleveranciers, leg afspraken contractueel vast
en bedenk een ‘wat als…’ plan
Geoliede machine:
Maak een draaiboek en doorleef vooraf het
hele evenement vanaf het moment dat
de gasten binnenkomen tot en met het
moment dat ze weer naar huis gaan.

LAST BUT NOT LEAST
De laatste tip die ik kan geven is, wellicht
wel de belangrijkste. Geniet! Zorg dat het
event ook voor jou een feestje blijft. Maak
desnoods gebruik van experts om je te
ondersteunen of besteed zaken uit. Het
gaat erom dat het eindresultaat succesvol is
en dat het voelt als een geoliede machine.
Daarnaast heb je zelf alle tijd kunnen besteden aan je relaties en heeft iedereen kunnen genieten van een onvergetelijk event!
Wil je meer tips of wil je juist brainstormen
over je evenement? Mail me, ik denk heel
graag met je mee! lisette@youngwise.nl
We love our job, we love events and we
love your succes!
Lisette de Jong
Oprichter van Youngwise. Het bureau voor
Live Communicatie en Event Marketing uit
Ede. Met een team van reclamemakers en
specialisten in event-organisatie werken zij
dagelijks aan onvergetelijke campagnes en
events! www.youngwise.nl

NBE | BIJEENKOMSTEN

GENOMINEERDEN ‘JONGE ONDERNEMING
EDE’ AAN HET WOORD
Op maandag 15 oktober worden de genomineerden van Business Event gemeente Ede gepresenteerd
aan het publiek in de ReeHorst. Leendert Houweling, Bij de Toren eten & drinken en Mijn Fysiopraktijk
nemen het tegen elkaar op in de categorie ‘Jonge ondernemer/Onderneming’. Vallei Business sprak de
genomineerden in deze categorie.

“We waren blij verrast met onze nominatie”,
aldus Annita en Maarten Heissen van Mijn
Fysiopraktijk. “We zijn bezig met het
verwezenlijken van een droom, namelijk om
‘topzorg te leveren voor iedereen’. Als oudtopsporters leggen we de lat altijd hoog, het
is mooi dat daar met deze nominatie een
(soort) beloning voor is gekomen.’’
Ook Leendert Houweling reageerde vol
enthousiasme: “Ik ben enorm blij met mijn
nominatie voor Jonge ondernemer / Jonge
onderneming van het jaar omdat ik daarmee
mijn passie, de natuur en het prachtige wild
dat wij hier rondom Ede hebben lopen, en
mijn werkzaamheden als preparateur en
wandelgids een podium kan geven en op die
manier kan delen met een groot publiek.”

VERRAST EN VEREERD
Arno Kleijer was verrast en vereerd
tegelijkertijd toen hij hoorde dat Bij de Toren,
eten & drinken genomineerd is: “Wauw, wat
een eer en een héél mooi compliment voor
ons team BdT, eten & drinken. Blij dat onze
beleving van smaak, puurheid van ((h)eerlijk
eten en drinken en menselijkheid, wordt
gewaardeerd door onze gasten... You don’t
build a business, you build people and than
that people build the business.”

www.businesseventede.nl en de
Facebookpagina: www.facebook.com/
businesseventede worden de komende
periode alle updates gedeeld.

Overige Genomineerden
In de categorie ‘MKB’ strijden Hotel de Sterrenberg, Albers Zeilmakerij B.V. en Van Camp

KAARTEN
Met eigen ogen zien wie er op maandag 15
oktober met de winst vandoor gaat? Kaarten
kunnen worden besteld via
www.businesseventede.eventbrite.nl. Op

Schoen & Fashion tegen elkaar. EMRI Services
B.V., Aannemer en Transportbedrijf Roseboom
en HAVÉ Verwarming vertegenwoordigen de
categorie ‘Grootzakelijk’.
97
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KOFFIE | CAFFÈ DI MAURICIO

Onze accountmanager heet u van
harte welkom in de showroom.
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CAFFÈ DI MAURICIO: TOEGANKELIJK GEPRIJSDE HIGH-END-KOFFIE IN FULL-SERVICE-CONCEPT

EEN VLEUGJE MAFFIA
Na meer dan twintig jaar koffie-ervaring achtte MF Coffee Services de tijd rijp voor een volgende stap:
een eigen merk om klanten beter en persoonlijker te kunnen bedienen. Caffè di Mauricio neemt de
fijnproever mee naar het New York van de jaren dertig, waar de Italiaanse eet- en drinkcultuur om zich
heen greep. Dat leverde vier karakters van verse koffiebonen en een full-service-concept op.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN
FOTOGRAFIE: CAFFÈ DI MAURICIO

Giorgio, Alfonzo, Fabrizio, Donatella en de
gemalen variant Americano, ze vertellen
allemaal hun eigen verhaal, zorgen voor een
glimlach en bieden een smaakervaring op
excellent niveau. “De melanges hebben wij
in samenwerking met een brander zorgvuldig geselecteerd,” vertelt directeur Maurice
Friskes. “Onze missie luidt een zo hoog
mogelijke kwaliteit tegen een toegankelijke
prijs aan te bieden. Dat realiseren we door
onze overhead en marketingactiviteiten
binnen de perken te houden. Sterker nog,
we willen maximaal 500 klanten bedienen,
om niet boven onszelf uit te groeien en
onze producten te kunnen ondersteunen
met een full-service-concept op een
bijpassend niveau.” Caffè di Mauricio, nu
twee jaar actief als private label van MF
Coffee Services, vertegenwoordigt een lijn
hoogwaardige koffiemachines en zet eigen
installateurs en monteurs in. “We richten
ons op bedrijven vanaf zo’n tien medewer-

kers en leveren veel aan kantoren en instellingen. Voor de nabije toekomst hebben
we ook showrooms en horeca in het vizier.
Afhankelijk van de koffieafname plaatsen
we zo’n machine gratis of tegen zeer lage
kosten, op basis van een all-in-contract,
inclusief onderhoud en het verhelpen van

storingen.” Ondernemers die graag eens
de smaak van ‘veritaliaanst’ New York uit
de jaren dertig willen proeven, met een
vleugje maffia, zijn van harte welkom in de
showroom van Caffè di Mauricio in Duiven.
www.caffedimauricio.nl

Recensent Tom de Vries

‘Briljant bakkie!’
Op www.captainofgoods.com beschrijft koffierecensent Tom de Vries zijn ervaringen met de producten van Caffè di Mauricio. We lichten er een aantal quotes uit.
- Donatella: zeer divers in smaaktonen, prachtige crèmelaag en een fruitig- doch zoetachtige
afdronk. Deze honderd procent Arabica-koffie dankt zijn smaaktonen mede aan de diversiteit in
afkomt. Briljant bakkie!
- Giorgio: het zou een kruidige pittige koffie moeten zijn en dat is hij ook! Met zijn volle body, pittige afdronk en mooie crèmelaag doet hij wat hij belooft. Ook ideaal als kruidige latte met een
siroopje.
- Alfonzo: heerlijk robuuste melange voor de liefhebber van een normale allround-koffie. Ben je
daarnaast ook helemaal weg van chocolade, dan zit je goed met de afdronk: je proeft duidelijk de
chocoladeachtige smaaktonen.
- Fabrizio: karaktervolle blend voor de échte connaisseur. Wie ervaring heeft met het koffiewereldje, proeft duidelijk een ronde, smaakvolle bonenmelange.
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BEDRIJFSFILMS | THE MOTION CONTENT COMPANY

Filmmaker Stephan Bolderman.
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WAAROM JE ONDERNEMING NÚ
VIDEOCONTENT MOET GAAN MAKEN
Een promotiefilm, instructiefilm, wervingsfilm, livestream; welke videocontent kan ik voor mijn bedrijf inzetten? En
bovenal, wat kan het betekenen voor mijn onderneming? Dat zijn vragen die The Motion Content Company dagelijks
beantwoordt. The Motion Content Company maakt films die bedrijven, merken en mensen helpen om hun verhaal te
vertellen. Waar voorheen zakelijke videocontent nog als ‘extraatje’ of ‘leuk voor er bij’ werd ingezet, zien we dat de inzet
van films een belangrijke functie heeft gekregen in de communicatiemix.
TEKST: STEPHAN BOLDERMAN, THE MOTION CONTENT COMPANY
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Waarom? Met een film prikkel je alle zintuigen
van je doelgroep. Je laat de kijker iets zien,
horen en bovenal voelen. Mensen zijn visueel
ingesteld en videocontent blijft dan ook langer in ons brein hangen. We vinden het vaak
ook nog eens fijner om een video te bekijken
dan een stuk tekst te lezen. Ook houdt
Google erg van websites met video’s en geeft
die voorrang in de zoekresultaten. Reden
genoeg dus om met jouw bedrijf videocontent te (gaan) maken. Maar waar moet jouw
onderneming beginnen?
DOEL, BOODSCHAP, PUBLICATIE
Een film maken kan verschillende doelen
hebben: het kan informeren, het kan je merk
activeren of voor meer engagement zorgen
met je klanten of publiek. Het resultaat kan
zelfs meer omzet zijn.
Veel van die doelen worden ingevuld met
lineaire videoproducties: je maakt een video
en die publiceer je via een (online) kanaal. Dat
eenrichtingsverkeer werkt uitstekend als je je
doelgroep wilt informeren of oproepen.
Hoewel het merendeel van de producties
nog bestaat uit lineaire video, wordt er steeds
meer ingezet op interactieve- en gepersonaliseerde video’s. Denk bijvoorbeeld aan het
ontlasten van je serviceafdeling door middel
van een interactieve FAQ-video, waarin je
de videokijker zelf kunt laten kiezen waar
hij of zij meer informatie over wilt, of voor

welk probleem hij een oplossing zoekt. Een
gepersonaliseerde video leent zich bij uitstek
voor het doel om meer binding te krijgen
met je klanten of publiek: heet bijvoorbeeld
nieuwe gebruikers van je dienst welkom in
een gepersonaliseerde video. Wanneer een
boodschap persoonlijk, specifiek en relevant
is, komt het immers beter aan.
Bij het publiceren en verspreiden van videocontent, is er bij veel bedrijven nog veel te
winnen. Als je een video gaat maken wil je
ook dat het je doel bereikt. Plaats het niet
alleen op YouTube in afwachting van wat er
gebeurt, maar onderzoek op welk kanaal je
doelgroep zich bevind. Film hoeft niet een
primair marketingmiddel te zijn, het werkt
juist uitstekend complementair aan teksten,
advertenties of events.
MEETBAAR
Oké, de video is gemaakt en verspreid, maar
hoe meet je nu of je vooraf opgestelde doel
behaald is? De KPI’s van videocontent zijn
uitstekend meetbaar. Ben je bijvoorbeeld uit
op meer betrokkenheid van je doelgroep? Kijk
dan naar factoren als de duur van het
websitebezoek of de duur dat mensen de
video bekeken hebben. De groei van omzet is
lastiger te meten omdat je het niet direct kunt
koppelen aan de inzet van videocontent.
Wanneer je echter met regelmaat video’s
verspreid groeit het vertrouwen van je

publiek en bezoeken ze vaker je website. En
dat gedrag kun je uiteraard wel weer volgen.
TRENDS VIDEO CONTENT
Het is bijna niet bij te houden hoeveel er
gebeurt en mogelijk is op het gebied van
digitale media. Los van de innovatieve filmtools die dagelijks op de markt komen, zijn er
inhoudelijk ook een aantal trends te zien:
LIVESTREAM
Geen hele nieuwe trend, maar wel een
blijvende. Waarom een livestream? Je biedt
je publiek iets exclusiefs: het gevoel ergens
deel van uit te maken. Thuis of in de trein live
meekijken met een lezing of event waar je
niet fysiek aanwezig kunt zijn, of een interactief gesprek tussen zender en kijker. Zorg wel
dat je ruim van te voren aangeeft dat je ‘live
gaat’. Anders heb je een hele mooie uitzending, maar geen publiek.
WERVINGSFILM
Er zijn op dit moment zo’n 250.000 vacatures.
Bedrijven moeten steeds vaker laten zien wat
ze te bieden hebben om nieuw personeel
te werven. Dat kan uitstekend met een wervingsfilm. Vertel waarom jij – als werkgever –
zo leuk bent. Laat de toekomstige werknemer
bijvoorbeeld eens een dag meekijken, stel
‘je nieuwe collega’s voor’ of laat zien welke
secundaire arbeidsvoorwaarden je als werk-
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gever te bieden hebt. De video kan nét die zet
geven die kandidaten nodig hebben om te
solliciteren op je vacature. Ook wanneer een
werknemer is aangenomen biedt videocontent een handige functie bij bijvoorbeeld het
onboarden. Met een gepersonaliseerde video
bereid je je nieuwe kracht optimaal voor op
het werken bij jouw organisatie.
GEPERSONALISEERDE FILM
Video’s werken veelal beter wanneer de
kijker zich kan identificeren of persoonlijk
wordt aangesproken. Er bestaan mooie tools
waarmee je een video voor elke kijker kunt
personaliseren. Denk aan het invoegen van
data, zoals je naam en je locatie. Die kun je
het beste versturen in een e-mail of wanneer
gebruikers van je dienst inloggen in een persoonlijke omgeving. De kijker is ook eerder
geneigd de hele video te bekijken, want men
wil toch weten wat ze over je vertellen.
INTERACTIEVE FILM
Met lineaire video bepaalt de zender wat
je ziet. Met interactieve video bepaalt de
ontvanger wat hij of zij zelf wilt zien. Het
kost bovendien ook nog minder tijd om de
102
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informatie waar de kijker naar op zoek is te
vinden. Het draait om relevantie. Interactieve
video gaat verder dan een button waarmee
je direct naar een product in een webshop
geleid wordt. De kijker filtert zelf de niet-relevante informatie en bepaalt zijn eigen einde
van de film. Zo kun je bijvoorbeeld het aantal

telefoontjes aan je serviceafdeling verlagen.
Het mooie van interactieve video is, dat de
kijker niet alleen hoort en ziet, maar ook
meer onthoudt van wat hij of zij zelf doet.
De algemene trend is dat we nu vooral
behoefte hebben aan kwalitatieve videocon-

THE MOTION CONTENT COMPANY | BEDRIJFSFILMS
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tent: een goed verhaal met mooie beelden. Niet
zozeer een focus op een dienst of een product,
maar een boodschap die zorgt voor een betere
relatie tussen koper en verkoper.
We kijken allemaal graag video’s, al is het alleen
maar over die nieuwe telefoon die je van plan
bent aan te schaffen of hoe je die kinderwagen
in elkaar moet zetten. Er is ontzettend veel te
halen met de inzet van zakelijke videocontent.

De vraag is dus niet wát je er mee kan, maar
waarom je er nog niet mee bent begonnen!
THE MOTION CONTENT COMPANY
Gehuisvest in Veenendaal bedient het videoproductiebedrijf lokale ondernemers, gemeentes, overheidsinstanties, scholen en internationale merken zoals KLM en Jet Airways. Geen
productie is hetzelfde, het is maatwerk binnen
elk budget. Daarom werkt de onderneming met

een klein vast team en tal van gespecialiseerde
zelfstandigen. De tijd dat er eens in de zoveel
jaar ‘een leuke bedrijfsfilm’ werd gemaakt is
lang voorbij en The Motion Content Company
is daarom uit op het bieden van continuïteit als
filmpartner.
www.themotioncontent.company

Vier foutieve aannames over videocontent
1. ‘Een video moet kort zijn’

2. ‘Het maken van een video is duur en duurt

motivatie voor een filmproductie nog was: ‘laten

Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Het ligt er wel

lang’’

we ook nog een leuke video maken’, heeft de

aan wat je met de film wilt bereiken. Wil je je

Met elk budget is er videocontent te maken. Dat

functie van videocontent tegenwoordig een veel

doelgroep alleen op de hoogte brengen van een

kan je zelf in-huis produceren of met behulp van

prominentere rol gekregen in interne- en

evenement of actie? Dat kan lekker kort met line-

een externe filmmaker, zolang je er maar een

externe communicatie en zelfs bij het beïnvloe-

aire video. Wil je het hebben over een onderwerp

doel voor stelt. Combineren is profiteren: plan

den van je bedrijfsresultaat.

dat mensen aan het hart gaat of voor een speci-

bijvoorbeeld eens in de maand een dag waarbij je

fieke doelgroep is? Dan kijken mensen gerust

meerdere filmopnames maakt en vervolgens

4. ‘Ik heb een neefje die ook handig is met een

een paar minuten. De lengte van een video is

verwerkt. Zo kun je wekelijks content plaatsen,

camera’

dan minder relevant. Maak de video zo lang als

creëer je binding met je publiek en dat ook nog

Die zijn er inderdaad genoeg! Let er wel op dat

dat de informatie die je aanbiedt interessant is.

eens kostenefficiënt.

een professioneel gemaakte video een stuk

Dat neemt niet weg dat je in de eerste secondes

geloofwaardiger overkomt op het publiek dat je

van de film, de mensen moet prikkelen zodat ze

3. ‘Film is leuk voor er bij’

beoogt te bereiken. Een video met slecht geluid

blijven kijken.

Dát sowieso, maar waar enkele jaren geleden de

en onscherpe beelden wordt al snel afgezet.
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DE BESTE OBJECTEN
VINDT U BIJ ONS
TE HUUR
GECONDITIONEERDE BEDRIJFSRUIMTE

In het veilingcomplex van Zaltbommel is een
moderne geconditioneerde bedrijfsruimte
beschikbaar voor de verhuur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 2.350 m2
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein
Indirecte koelinstallatie 0-8 °C
4 loadingdocks met levellers
Krachtstroomaansluiting
TL-verlichtingsarmaturen
Snelloopdeuren tussen de koelcellen
Acculaadstation voor heftrucks
Vloerbelasting circa 2.000 kg/m2
Vrije hoogte circa 6 meter

Huurprijs EUR 55,- per m2 per jaar,
te vermeerderen met BTW.
Meer informatie
Martijn T.J. Veen MSc
T +31 (0)40 212 5125
E Martijn.Veen@cushwake.com

STATIONSWEG 28, ZALTBOMMEL

cushmanwakefield.nl

Congres binnen?

Landgoed Zonheuvel

Congres buiten?

+31 (0)343-473550 | Amersfoorsteweg 98 | 3941 EP Doorn | landgoedzonheuvel.nl

JIJ ORGANISEREN | COLUMN
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HET BELANG VAN EEN GOEDE JAARAFSLUITING
Heb je weleens naar het programma Undercover Boss gekeken? Een uit Amerika overgewaaid fenomeen waarbij de
directeur een week lang anoniem meedraait met de dagelijkse gang van zaken in zijn/haar bedrijf. Op basis van de
openheid van de werknemers worden veranderingen toegekend om het bedrijf sterker te laten worden. Na het bekijken
van vele afleveringen van deze serie ben ik tot de conclusie gekomen dat een veel gehoorde opmerking van werknemers
is: wij hebben geen kerstfeest of eindejaarafsluiting.
CONTACT
Nu ik werkzaam ben in de
evenementenbranche, kan ik je vertellen
dat een dergelijk feest wel degelijk van
belang is. Niet alleen voor de werknemers,
maar ook voor de managers en
directeur(en). Waar het normaal gesproken
dagelijks over zaken gaat, is dit een
uitstekende gelegenheid om de persoon
achter de werknemer beter te leren
kennen. Maar ook andersom is het van
groot belang. Als manager of directeur kun
je tijdens een kerstborrel of jaarafsluiting
juist iets meer van jezelf laten zien. Leg
echt contact met je werknemers. Op deze
manier voelen zij zich extra gewaardeerd.
Natuurlijk is het van belang om dit niet
alleen aan het einde van het jaar te doen,
plan gedurende het jaar kleinere events of

activiteiten om de onderlinge werksfeer te
verhogen. Met als hoogtepunt het jaarlijkse
kerstfeest!
BEWUST
Wat ik de afgelopen jaren gezien heb is dat
bedrijven zich ook steeds meer bewust
worden van het belang van evenementen
en activiteiten voor hun personeel. Dat is
een goed teken, want dat betekent dat het
goed gaat met de bedrijven. Waar het
belang van evenementen gedurende de
crisis van ondergeschikt belang was,
nemen zij nu een steeds belangrijkere rol
in.
En dat is weer goed nieuws voor de
evenementenbureaus, zoals waar ik
werkzaam ben. Voor een bedrijf is het
prettig dat een eventmanager met een

objectieve kijk op het bedrijf en met het
juiste netwerk al het werk uit handen
neemt. Door het uit te besteden aan een
evenementenbureau komen de
verantwoordelijkheden niet bij de
werknemers terecht en hebben zij tijd om
zich op het eigenlijke werk te storten.
Met het schrijven van deze column stapte
ik volledig uit mijn comfort zone, namelijk
het organiseren van evenementen. Ik hoop
dat ik jou juist dóór deze column uit jouw
comfortzone haal, door nieuwe inzichten
te geven in het belang van evenementen
voor jouw bedrijf.
Lonneke Valk
JIJ Organiseren
www.jijorganiseren.nl
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CARWASH & CO | AUTOMOTIVE

REPRESENTATIE MAKKELIJK GEREGELD BIJ CARWASH & CO

VOOR DIE EERSTE INDRUK
Strak in het pak, met gepoetste schoenen en fris geschoren stap je naar binnen bij een klant en
overhandigt hem een net, kreukvrij visitekaartje. Die verzorgde totaalindruk mag niet blijven
steken op de auto waarmee je net de ramen gepasseerd bent. Carwash & Co maakt dat stukje
representatie heel makkelijk, in een tijdsbestek van slechts een aantal minuten.

Strikt genomen houdt het ontstaan van het
fenomeen zakenauto, tegenwoordig veelal
aangeduid als leaseauto, rechtstreeks
verband met de behoefte aan een
bedrijfswaardig voorkomen. Lang voordat het
begrip secundaire arbeidsvoorwaarde zijn
intrede deed, realiseerden ondernemers zich
al dat hun personeel op de weg het
visitekaartje van de zaak vormde en kwaliteit,
zorgvuldigheid van handelen, vertrouwen en
welgemanierdheid moest uitstralen.
Natuurlijk, een voertuig van recente datum
bood een stukje bedrijfszekerheid, maar
minstens zo zwaar woog het beschaafde en
hoogwaardige voorkomen. Dat element heeft
in onze op uiterlijke beoordeling gerichte
maatschappij alleen maar aan betekenis
gewonnen, wat mede het enorme aantal
zakenauto’s op de weg verklaart. Het design
en de afwerking laten niets te wensen over,
maar een deuk doet direct ernstig afbreuk
aan de keurige verschijning en hetzelfde
geldt voor een stoffige, groezelige of
modderige carrosserie.
VIERENHALVE MINUUT
“Bij een klant loop je netjes gekleed en
geschoren naar binnen. Wanneer je een
mailing naar je relaties stuurt, zorg je ervoor
dat die geen taalfouten bevat,” vergelijkt Imar
van Riet, samen met zijn broers Timo, Jordi
en vader André eigenaar van Carwash & Co in
Ede, Veenendaal en Doetinchem. “Vandaar
dat ondernemers en accountmanagers bij
ons tot de meest frequent terugkerende
groep klanten behoren. Ze onderkennen het
belang van de eerste indruk, die je maar één
keer kunt maken. Veel van deze zakelijk
rijders nemen elke week of veertien dagen
even de moeite om één van onze wasstraten
te bezoeken. Een wasprogramma duurt
vierenhalve minuut, dus veel tijd kost hen dat
niet en ze verschijnen altijd pico bello bij hun
relaties. Af en toe begroeten wij zelfs iemand
twee keer per dag, bijvoorbeeld wanneer hij
zijn auto bij een klant onder een boom

geparkeerd heeft en er uitwerpselen van
vogels op gevallen zijn. Vaak rijden ze in een
wat exclusiever model en willen ze qua
uitstraling niets aan het toeval overlaten. Aan
snelheid, service en gemak hechten ze veel
waarde. Ze kiezen bij voorkeur een wat
rustiger tijdstip, met zo min mogelijk kans op
een wachttijd, bijvoorbeeld ’s morgens vroeg
of tijdens de lunchpauze.”
ZEVEN STAPPEN
Carwash & Co spreekt van een full-service
wasstraatconcept, want dit gaat een heel stuk
verder dan de bekende roll-overmachine die
zich over de auto heen en weer beweegt.
Hier is het juist het voertuig dat zich
verplaatst en daarbij in zeven stappen een
uitgebreide, lakvriendelijke reiniging
ondergaat. Het geavanceerde, machinale
proces start met het inweken van shampoo,
die een aantal seconden de tijd krijgt om in te
werken. Daarna maakt hogedrukspuittechniek de koets zandvrij en belandt de
auto in de eerste wassectie met borstels, die
automatisch de contouren van de carrosserie
volgt. Opnieuw wordt het losgemaakte vuil
afgespoten en dan komt de tweede wassectie
in actie, die een absoluut schoon resultaat
garandeert. De afwerking daarna hangt af
van het gekozen programma, maar bevat in

ieder geval een drooghulp en optioneel een
wax ter bescherming tegen vogelpoep en
insecten. Ten slotte volgt het drogen en dan
kan de bestuurder er nog voor kiezen om zelf
ter plaatse het interieur uit te zuigen.
INTERIEURSTRAAT
Dat klinkt veelomvattend, maar Carwash & Co
zag bij de recente renovatie van de wasstraat
in Ede ruimte voor een upgrade. Van Riet:
“We wilden daar sowieso aan de slag met het
gebouw, zodat het zijn frisse uitstraling
behoudt. Vloeren en plafonds hebben veel te
lijden onder al dat water. Van deze
gelegenheid maakten we meteen gebruik om
het pand van extra kantoren en een
ontvangsthal te voorzien, deze laatste met
een heel goede reden: de introductie van een
interieurstraat. Terwijl de klant geniet van een
kopje koffie, zuigen vijf à zes medewerkers als
een geolied team alle hoeken van het
interieur en de kofferbak uit, reinigen de
kunststoffen en maken de ruiten weer
glashelder. Dat gebeurt in achtenhalve
minuut tijd, terwijl je daar als eigenaar in je
eentje zomaar een klein uur voor zou moeten
uittrekken, wil je het goed doen. Een schone,
stofvrije omgeving biedt een frisse aanblik en
is beter voor de gezondheid. Wij zouden ons
kunnen voorstellen dat naast particulieren en
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Van der Kolk Groep

Wageningen • Ede • Veenendaal • Nijkerk
www.ford-ede.nl

Lunch | Buffet | Diner | Vergadering
High- Tea | Barbecue | Feest | Receptie
Brink 2 | 3455 SE Haarzuilens | Tel: 030-6771998

www.wapenvanhaarzuylen.nl

RE

Passie
voor Service

Radonstraat 8

6718 WS Ede
www.repromercurius.nl

STAALHANDEL, UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
- Lateien gestraald / gemenied en thermisch verzinkt op lengte gezaagd .
- Balkstaal uit voorraad gestraald en gemenied op lengte gezaagd.
- HEA – HEB – IPE – UNP afmetingen 100 t/m 300mm.

VANDAAG BESTELD, MORGEN AFGEHAALD!
T 0318-572 476 F 0318-573 358 E constructie@tenham.nl W www.tenham.nl
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www.repromercurius.nl
| telefoonweg
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AB | |Ede
| 0318
- 619018
www.repromercurius.nl
| Telefoonweg
6713
AL 6710
| Ede
0318
- 619018

officiële Saab en Subaru dealer voor de regio
verkoop nieuw & gebruikt, onderhoud, reparatie en APK

Saab Centre Gol - Subaru Centre Gol
Galileistraat 28, 3902 HR VEENENDAAL, 0318-556 999
www.AutoCentreGol.nl

zakelijk rijders de taximarkt straks graag
gebruik maakt van deze service, die we vanaf
begin oktober in Ede aanbieden.”
NAT POETSEN
Bij de vernieuwing werd bovendien een
sectie aan de wasstraat toegevoegd, die bij
het meest uitgebreide programma voor een
extra conservering zorgt. “Via rollen met
zachtere textiel masseert de machine een
vloeibare was in de lak, die een betere
bescherming biedt tegen vuilaanslag en voor
een diepere glans zorgt. We noemen dit ook
wel ‘nat poetsen’. Verder is er nu de optie
‘velgenreiniger intensief’, waarbij het
inspuiten van de wielen twee keer achter
elkaar plaatsvindt. Aanslag van remstof, dat
zich sterk hecht, laat zich daarmee effectiever
verwijderen. Mocht de machine onverhoopt
moeilijke hoekjes missen, dan kan de klant bij
ons voor twee euro een speciaal doekje
kopen om deze plekjes na te lopen. Doordat
het zand er al afgespoeld is, bestaat daarbij
geen risico dat de lak krassen oploopt. Bij elk
volgend bezoek mag het kosteloos
omgewisseld worden voor een nieuw doekje.
De klant heeft ook de optie om even naar
voren te rijden en onze medewerkers de
laatste restjes vuil te laten wegnemen.”

95 PROCENT GERECYCLED
Los van representatie genieten veel eigenaren
zelf ook meer van hun trots op vier wielen,
zodra deze glimt als een spiegel. “De mensen
die onderhoud belangrijk vinden en er schoon
bij willen rijden zien we gemiddeld eens per
maand,” vertelt Van Riet. “Dan onderscheiden
we nog een derde categorie klanten, namelijk
degenen die alleen een zomer- en een
winterbeurt laten uitvoeren en ervan uitgaan
dat tussentijds de regen de carrosserie wel
schoonspoelt. Dat werkt natuurlijk niet zo,
want opspattend vuil kan zich flink hechten en
laat zich alleen maar verwijderen met actieve
middelen. Over het algemeen betreft het hier
particulieren met wat oudere voertuigen.
Sommige mensen kiezen ervoor om thuis de
auto te wassen, uit liefhebberij of om
milieuredenen. Dat laatste gaat echter helaas
niet op, want alle chemicaliën - shampoo met
fosfaten en dergelijke - verdwijnen in het
oppervlaktewater. Met onze wasstraten zetten
wij juist sterk in op duurzaamheid: weliswaar
gebruikt onze machine per wasbeurt 850 liter
water, maar dat wordt voor 95 procent
gerecycled en de overige vijf procent
verdwijnt verregaand gefilterd in het riool.
Daarmee behoren we tot de top in de markt.”

WETEN WELKE VOERTUIGEN
Ondanks de geavanceerde automatisering
blijft het personeel bij Carwash & Co een
belangrijke rol vervullen. “Bij binnenkomst
beoordelen onze mensen de auto en
attenderen de eigenaar op bepaalde zaken,
zoals het vrijgeven van de elektronische
handrem, het verwijderen van de antenne of
onvolkomenheden als reeds aanwezige
lakschades of een loshangende bumper. Ook
weten ze precies welke voertuigen wel of niet
door de wasstraat passen. In principe gaat
het met een personenauto altijd, al weten we
dat een Hummer H1 te breed is en de stompe
neus van een Mercedes-Benz G-Klasse
problemen geeft met het opklimmen van de
borstel. Ook kleine en middelgrote
bestelwagens, mits niet verhoogd en niet
voorzien van een imperiaal, rollen er
probleemloos doorheen. De maximale
hoogte bedraagt 2,05 meter. Voor cabriolets
hebben we in onze wasstraat een speciaal
programma met een lichtere waterdruk.”
Kortom, er valt dus eigenlijk geen reden te
verzinnen om níet schoon voor de dag te
komen.
www.carwashco.nl
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DIENSTENPAKKET AUTOGLANS LOOPT UITEEN VAN CAR CLEANING TOT SMART REPAIR

SCHONER DAN NIEUW
In de zakelijke wereld draagt de auto in belangrijke mate bij aan de representatie. AutoGlans
biedt een breed dienstenpakken om hem uiterlijk in topconditie te brengen en te houden, van
hoogwaardig poetsen (detailen) en polijsten tot lakverzegeling, spot repair, uitdeuken zonder
spuiten en interieurherstel. Niet alleen interessant wanneer je netjes wilt komen voorrijden,
maar ook wanneer je de auto inlevert bij de leasemaatschappij.
TEKST: AART VAN DER HAAGEN
FOTOGRAFIE: AUTOGLANS

AutoGlans vormt met drie vestigingen - in
Tiel, Veenendaal en Barneveld - en dertig

medewerkers één van Nederlands grootste
specialisten op het gebied van cosmetische
autoverzorging, waarbij het in showroomstaat brengen van personen- en bedrijfswagens voor dealerbedrijven het leeuwendeel
van de werkzaamheden bepaalt. “We bedienen echter ook de rest van de zakelijke markt,
bijvoorbeeld met wagenparkonderhoud,”
zegt directeur Bart van Kleef. “Dan wassen
we periodiek de voertuigen van de klant op
locatie, volgens een vast schema, waarbij
we ze één keer per jaar polijsten en in de
wax zetten. Dat laatste doen we ook voor
individuele auto’s, desgewenst in combinatie
met een lakverzegeling, die een zeer diepe
glans genereert en het wassen veel makke-

110

lijker maakt. Op de glasscoating geven we
zelfs levenslange garantie. Voor berijders
van leasewagens biedt Autoglans ook interessante mogelijkheden op het gebied van
smart repair: licht schadeherstel tegen zeer
aantrekkelijke kosten, zoals spot repair en
uitdeuken zonder spuiten. Ook gaatjes in de
bekleding weten we veelal goed te repareren.
Wanneer je je bij ons meldt voordat de leasemaatschappij of de dealer de auto aan het
eind van het contract inneemt en controleert
op schades, zorgen wij voor een piekfijn herstel en kun je tot duizenden euro’s aan kosten
uitsparen. Iets om over na te denken.”
www.autoglans.nl

OPSLAGRUIMTE NODIG?

ERP
Warehouse
management

kijk op jouw
business

Webshops

SELF-STORAGE

Box Inn self-storage
Kernreactorstraat 24a
3903 LG Veenendaal
0318-501601
0318-508085
www.box-inn.nl
info@box-inn.nl

Een nieuwe

Verwarmde en droge opslag
Voor particulier en bedrijf
3

Van 1 m

3

tot 150 m

7 dagen per week toegang
Flexibele huurperiodes
Permanente camerabeveiliging
Gratis goederenontvangst
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EEN HUISHOUDBOEKJE

Voor de jongere lezer;een huishoudboekje is een schriftje waarin je jouw inkomsten en uitgaven bijhoudt.
Met als doel een duidelijk overzicht van jouw financiële stand van zaken. In deze tijd van alle online apps en
‘in de cloud’ werken klinkt dat natuurlijk super oubollig, maar het principe is nog steeds van deze tijd.

VAN LEVENSBELANG
Een goed beeld van de maandelijkse
inkomsten en uitgaven is voor elk
huishouden en elke onderneming van
levensbelang. Leef je op te grote voet, dan
duurt dat leven niet lang en zul je met een
financieel tekort geconfronteerd worden.
Om dit in te lopen zijn extra besparingen
noodzakelijk, maar omdat het overzicht
ontbreekt is niet zichtbaar waar bespaard
kan worden.
KOSTENPOST
Voor veel bedrijven geldt dat de zakelijke mobiliteit een top 3 kostenpost
is. Mobiliteitskosten zijn onlosmakelijk
verbonden aan het realiseren van omzet,
want producten en diensten moeten op

locatie worden verkocht en verleend. De
autokosten worden door een groot aantal
externe factoren beïnvloed; zitten de
klanten dichtbij geconcentreerd of juist
landelijk verspreid, gaan de medewerkers
zorgvuldig met de auto om en wat is
eigenlijk hun werkelijke brandstofverbruik
en tankgedrag? Deze directe kosten kunnen allemaal netjes in het huishoudboekje
genoteerd worden.
INDIRECTE KOSTEN
Veel lastiger is het om de indirecte kosten
die aan mobiliteit gerelateerd zijn te registeren. En die indirecte kosten lopen snel
op; wat zijn de werkelijke kosten als een
medewerker zijn auto voor onderhoud
weg moet brengen? Hoeveel productieve

uren verliest het bedrijf aan controle,
administratie, beheer en het beantwoorden van interne vragen? Het is veel moeilijker om deze indirecte kosten zichtbaar
te maken. Dit wordt daarom niet goed vast
gelegd en geen aandacht gegeven. Dat is
heel jammer, want in de praktijk blijkt juist
dat op deze zaken enorme besparingen te
realiseren zijn.
Begin vandaag nog om jouw auto-huishoudboekje op orde te brengen. Het zal je
laten zien hoe je de winst van jouw bedrijf
snel en eenvoudig kan verhogen.
Huib van Loon
Oxonia autolease, advies & contractbeheer
www.oxonia.nl
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Vallei Business
Financieel Advies

Reclame
DeMaes

cateringservice

Wij verzorgen uw gasten!

Van ontbijt en borrel
tot feestelijke party!

Nieuwe Kanaal 9d
6709 PA Wageningen
Tel.: (0317) 41 32 81
Fax.: (0317) 41 79 59
info@schuurman-deleeuw-acc.nl

Cateringservice

www.schuurman-deleeuw-acc.nl

Van oud naar cloud

Netwerkbeheer - Telefonie
Verbindingen - Beveiliging
Domotica - Elektra

www.technica.nl

SELF-STORAGE

Box Inn self-storage
Kernreactorstraat 24a
3903 LG Veenendaal
0318-501601
info@box-inn.nl
www.box-inn.nl

RE

OPSLAGRUIMTE NODIG?

• Werkplek online
• Telefonie online
• Office 365

Facilitaire dienstverlening

0318 - 55 58 76 info@demaesgastvrij.nl
www.demaesgastvrij.nl

www.repromercurius.nl

Rabobank Vallei en Rijn
Galvanistraat 2
6716AE Ede
0318 66 06 60
0318 66 06 66
info@vr.rabobank.nl
www.rabobank.nl
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BUSINESS LOUNGE EN TERRAS MET GRATIS WIFI
• VERGADERZALEN EN COACHRUIMTEN •
GEMEUBILEERDE EN ONGEMEUBILEERDE
KANTOREN • FLEXPLEKKEN EN DEELKANTOREN
KOM VRIJBLIJVEND LANGS VOOR MEER INFORMATIE.
GALVANISTRAAT 1 • 6716 AE EDE • 0318-754111 • BOUWSTEDE.NL

Service Rubriek
Juristen

Diversen

Office

Magnolia Opleidingen
Maatwerk in trainingen
Microsoft Word, Excel,
Outlook, PowerPoint
beginners en gevorderden

T: 0318 - 64 34 06
interface@ifcommunicatie.nl
www.ifcommunicatie.nl

Tel. 0318-612788
www.magnolia-opleidingen.nl
info@magnolia-opleidingen.nl

Van Veen Advocaten

DB SCHENKER
Concept en creatie
Webdesign
Internetdiensten
Vormgeving
Fotografie

Galvanistraat 71
6716 AE Ede
T 0318 69 68 00
F 0318 69 68 88
E multimodaal.nl@dbschenker.com
W www.dbschenker.com/nl

Keesomstraat 7
6717 AH Ede
0318-687878
ede@vanveen.com
www.vanveen.com
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afwerking
lamineren

www.repromercurius.nl | telefoonweg 124, 6713 AL | postbus 8064, 6710 AB | Ede | 0318 - 619018

Locaties

printen
kopiëren

stickers

scannen
vectoriseren

groot
formaat

Hotel en Congrescentrum
de ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
T 0318 750300
F 0318 750301
E info@reehorst.nl
I www.reehorst.nl

U WILT EEN FACTUUR?

Ede

Vee
n

end

aal

Doe
tinc

hem

VRAAG NAAR DE
MOGELIJKHEDEN!
Kernreactorstraat 2, Veenendaal

Hof van Wageningen
Hotel en Congrescentrum
Lawickse Allee 9
6701 AN Wageningen
T +31-(0)317-490133
F +31-(0)317-426243
E info@hofvanwageningen.nl
W www.hofvanwageningen.nl

Residence Rhenen

The hunting Lodge

Veenendaalsestraatweg 50
3921 EC Elst/Rhenen
T 0318 542888
F 0318 540272
E info@residencerhenen.nl

Beekhuizenseweg 1
6891 CZ Rozendaal
T 026 361 15 97
E reservations@thehunting.nl
I www.thehunting.nl

SAFARI IN AFRIKA?
Tanzania
Kenia
Madagaskar
Oeganda
Rwanda
Zimbabwe
Namibië
Botswana
Zambia
Mozambique
Seychellen
Mauritius
Zuid-Afrika

Al sinds 1979 dé Afrika specialist
Ruim 100 uitgekiende reizen vindt u op jambo.nl en in onze brochure of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Specialist in banen.

Op zoek naar een
nieuwe collega?

Maak gebruik van ons netwerk, onze kennis en expertise.
Techniek | Commercieel | Groen | Logistiek | ICT | Management

0342 - 420741 | www.faamwerkt.nl | Barneveld

Asbest?

“Wij zetten graag net dat stapje extra
voor u!”
De dienstverlening kan zijn:
· Inventarisatie asbest incl. rapportage
· Advies en begeleiding bij asbestsanering
en renovatie/sloopprojecten
· Contra expertise van de rapporten
· Uitvoering NEN-2991
· Opstellen asbest beheersplan
· Verzorgen asbest herkenningstraining

Adresgegevens:
Fokkerstraat 18
3905 KV Veenendaal
Tel: 0318-743494
E-mail: info@inspectus.nl

