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Interesse? Wilt u meer weten?
Kijk direct op cmcbedrijfsmakelaars.nl

Meer informatie of bezichtigen?
Bel met CMC: 0318 - 50 10 00

Moderne kantoorruimte
€ 125,00 per m² per jaar

(exclusief servicekosten en btw) 

Representatieve kantoorruimte in centrum!
KEES STIPPLEIN 72 TE VEENENDAAL

Op een perfecte zichtlocatie nabij de bibliotheek en aan 

het gezellige horecaplein Kees Stipplein is circa 620 m² 

kantoorruimte beschikbaar op de tweede verdieping. 

Het kantoorpand heeft een representatieve entree, beschikt 

over een lift en moderne gescheiden sanitaire voorzieningen. 

Het object ligt in het centrum van Veenendaal, vlakbij de 

doorsteek tussen het stadsstrand en de Hoofdstraat, waar 

zowel landelijke als lokale winkels zijn gevestigd. 

In de directe omgeving zijn ruim voldoende betaalde 

parkeerplaatsen aanwezig. Tevens zijn er parkeerplaatsen te 

huur in de onder gelegen parkeergarage Tricotage (circa 20 

parkeervergunningen).

Meer informatie of een afspraak?
Bel met CMC: 0318 - 50 10 00

Vestiging Veenendaal
Landjuweel 16-1

Meer weten over de CMC Groep? Ontdek waar wij u 
mee van dienst kunnen zijn. Tot ziens op cmc.nl

Neem contact met ons op via info@cmc.nl of bel 0318 - 50 10 00

Vestiging Ede
Stationsweg 89
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 VOORWOORD

LET EEN BEETJE 
OP ELKAAR
In mijn vorige voorwoord, voor de eerste editie van 2020, 
wenste ik iedereen nog een gezond nieuw jaar. Dat ons 
leven, om onze gezondheid(szorg) te beschermen, zo op 
de kop gezet zou worden in de eerste maanden van dit jaar 
hadden niet veel mensen zien aankomen. Ondertussen 
ondervindt nu iedereen in het dagelijkse leven de gevol-
gen van de maatregelen vanwege de verspreiding van het 
coronavirus. 
 
Het onderwijs, de sportwereld, het bedrijfsleven, er is 
geen enkele sector die inmiddels niet aan een bijzondere, 
vreemde en spannende tijd is gestart. Dat geldt natuurlijk 
ook voor het mkb, doorgaans de drijvende kracht achter 
de Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s 
te nemen en creëren banen. Maar wat te doen als jijzelf 
of werknemers noodgedwongen thuis blijven of klanten 
wachten met orders? Of de productie niet voortgezet kan 
worden? 
 
Vanuit de politiek komen al signalen over (financiële) 
steun, maar in welke vorm dat gegoten wordt of uitein-
delijk kan worden, zal de tijd moeten uitwijzen. De vraag 
is hoeveel tijd het mkb heeft totdat het hoofd niet meer 
boven water gehouden kan worden. We zullen met z’n al-
len moeten nadenken hoe we in iedere sector aan damage 
control kunnen doen in tijden waarin we als maatschap-
pij, als wereldbevolking, elkaar op minimaal een meter 
afstand moeten helpen. 
 
Een dag voordat deze editie van Vallei Business naar de 
drukker ging werd door de overheid besloten alle onder-
wijsinstellingen en alle horecagelegenheden te sluiten. 
Hoe de wereld er morgen, volgende week of ten tijden van 
de volgende editie van Vallei Business eruitziet, weet ik 
niet. Laten we hopen dat we met z’n allen snel een manier 
vinden om deze vreemde periode in goede gezondheid 
af te sluiten. Laten we elkaar helpen waar we kunnen en 
zeker de mensen die die hulp het hardst nodig hebben. 
En om af te sluiten met de woorden van minister Bruno 
Bruins: let een beetje op elkaar.

Guus Hetterscheid
Hoofdredacteur Vallei Business
guus@vanmunstermedia.nl
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NIEUWS FOV

‘FOODVALLEY IN 2050 
ENERGIENEUTRAAL’

De FOV Regio Foodvalley wil in 2050 energie-
neutraal zijn. Dat wil zeggen dat de regio even-
veel energie wil opwekken als gebruiken. Dat 
meldt Foodvalley in een persbericht. Om dit te 
bereiken wordt er onder meer gewerkt aan het 
maken van een Regionale Energie Strategie 
(RES). Dit gebeurt al in 29 andere regio’s. 

,,Met de voorlopige uitgangspunten en prin-
cipes voor de concept-RES kan een serieuze 
stap gezet worden naar een energieneutrale 
regio”, luidt het persbericht. Op donderdag 20 
februari werden twintig partijen en hun achter-
bannen hierover bijgepraat.  

SAMENWERKING 
In de FOV Regio Foodvalley werken acht 
gemeenten, twee provincies en andere belang-
hebbenden samen aan de RES. Hierin wordt 
onderzocht wat de regio kan en wil bijdragen 
aan het opwekken van grootschalige duurzame 
energie. In alle gemeenten wordt onderzocht 
waar mogelijkheden zijn voor het opwekken 
van duurzame energie met zon en wind.  

Ook is de regio bezig met punten die langer 
duren om uit te werken. Het gaat hierin bij-
voorbeeld om beleid omtrent zonne-energie op 
het land. ,,Vastgesteld lokaal beleid is daarvoor 
uitgangspunt, zoals in Ede en Barneveld”, is te 
lezen. In april en mei praten de gemeentera-
den, provinciale staten en het bestuur van het 
waterschap over de voorlopige plannen. Op 1 
juni leveren de samenwerkende partijen een 
concept-RES in bij het Rijk. Daarin staat glo-
baal beschreven in welke gebieden duurzame 
energie opgewekt zou kunnen worden.  

Er zijn voorlopige zoekgebieden aangewezen 
waar dit mogelijk zou moeten gebeuren. 
Deze worden in de tweede helft van 2020 
uitgewerkt. Iedereen kan daar dan ook op 
reageren. ,,Ook nu al kunnen inwoners mee-
praten. Daarvoor nemen zij contact op met de 
gemeente.” 

VOORZITTER FOV 
REGIO FOODVALLEY 
ONTVANGT 
STRATEGISCHE 
AGENDA

René Verhulst, voorzitter van de Triple Helix 
FOV Regio Foodvalley en het Regiobestuur 
Regio Foodvalley, heeft maandag 3 februari 
de Strategische Agenda officieel in ontvangst 
genomen. Gijs Eikelenboom, voorzitter van 
de commissie die de Strategische Agenda 
heeft opgesteld, overhandigde het officiële 
exemplaar tijdens de laatste vergadering van 
de commissie. De opdracht van de commissie 
Strategische Agenda is hierbij afgerond.   

,,Ik ben tevreden met het resultaat dat nu is 
opgeleverd. Er ligt een agenda die inhoudelijk 
sterk is en op breed draagvlak bij onze 
partners kan rekenen. Deze positieve energie 
is essentieel om gezamenlijk de uitdagingen 
aan te gaan en de kansen te verzilveren die er 
in de regio zijn”, aldus René Verhulst, tevens 
burgemeester van de gemeente Ede.  

GELIJKWAARDIGHEID  
Gijs Eikelenboom: ,,Deze Strategische Agenda 
is belangrijk voor de regio. De agenda brengt 
meer focus aan in wat er gebeurt. Bovendien 
staat in de agenda de gelijkwaardigheid tussen 
de partners (onderwijs,  ondernemers en 
overheid) centraal die nodig is om met elkaar 
de schouders eronder te zetten om zo resulta-
ten te boeken.”  

In november 2019 heeft de commissie de 
conceptversie van de Strategische Agenda 
2020-2025 gedeeld met de betrokken partners 
in de regio. Na de Startnotitie van december 
2018 is ook deze concept Strategische Agenda 
2020-2025 door de overheden, onderwijs- en 
kennisinstellingen en ondernemers zeer posi-
tief ontvangen. De informatiebijeenkomsten en 
de gesprekken met raden hebben bijgedragen 
aan draagvlak en enthousiasme dat er voor 
deze Strategische Agenda is.   

STRATEGISCHE AGENDA 
In de Strategische Agenda 2020-2025 staat de 
ambitie van FOV Regio Foodvalley beschreven 
en hoe de partners deze gaan bereiken. De 
ambitie van Regio Foodvalley is om voor 2030 
een topregio te zijn op gebied van landbouw en 
voeding, een regio waar mensen aantoonbaar 
gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en 
innoveren en waar circulair werken gewoon 
is. Deze ambitie realiseren de partners door 
een intensieve samenwerking tussen de 
ondernemers, het onderwijs en de overheid op 
zeven thema’s.
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Burgemeester Gerard Renkema heeft vrijdag-
middag 21 februari een webinar-studio geopend 
bij MOS in Nijkerk. Dat deed hij door een aantal 
stekkers in elkaar te pluggen waardoor ze met 
elkaar in contact kwamen. Daarna mocht hij met 
Edith Terschegget van MOS de studio betreden, 
een groot greenscreen.  
 
Het concept, dat is ontwikkeld door de bedrijven 
SkillsTown uit Eindhoven en MOS uit Nijkerk,  
betreft het aanbieden van interactieve webinars. 
Dat zijn live presentaties van zo’n 30 minuten via 
het internet. SkillsTown is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van online trainingen en is landelijk 
bekend van de TV- en radioreclame ‘Vraag het 
Jochem’. Het bedrijf MOS ontzorgt bestuurders 
van samenwerkingsverbanden op het gebied 
van management, secretariaatsvoering, finan-
ciën, communicatie en evenementenorganisatie. 

De leden van de expeditie Afrika van het Corlaer 
College uit Nijkerk hielpen bij de voorbereiding 
van de opening van de webinarstudio. Tijdens 
de opening verzorgden zij de catering. Verder 
mocht Expeditie Afrika een webinar beschikbaar 
stellen waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan het goede doel. Dat is het kindertehuis 
annex middelbare school Hanukkah dat wordt 
gefinancierd door de Stichting Mariëtte’s Child 
Care. Op 30 maart 2020 gaan de leerlingen op 
reis naar Ghana en helpen de leerlingen mee 
met de opbouw van het kindertehuis. 

De opname-studio wordt ingezet om leden van 
bijvoorbeeld beroepsverenigingen te informe-
ren. Ook worden webinars gebruikt om klanten 
van bedrijven te informeren over nieuwste pro-
ducten en diensten van bedrijven uit de regio. 
Door het gebruik van een greenscreen, samen 
met de nieuwste LED-belichting en unieke 
software, kunnen alle mogelijke achtergronden 
worden geprojecteerd.

BURGEMEESTER 
GERARD RENKEMA 
OPENT WEBINAR-
STUDIO VAN 
SKILLSTOWN EN 
MOS
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DUIZENDEN 
ZONNEPANELEN 
OP VEENENDAALSE 
BEDRIJFSDAKEN

Veenendaalse bedrijfsdaken worden in hoog tempo 
voorzien van vele duizenden zonnepanelen. Dat is 
het resultaat van Zon op Bedrijfsdaken: het geza-
menlijk initiatief van Bedrijvenkring Ondernemend 
Veenendaal (BOV), gemeente Veenendaal en 
adviesbureau Econnetic. 

In 2017 zijn er ambitieuze plannen gemaakt voor 
het verduurzamen van de gemeente Veenendaal. 
René van Holsteijn, voorzitter van het bestuur van 
‘Zon op Bedrijfsdaken Veenendaal’ en secretaris 
van de BOV: “Samen met gemeente Veenendaal 
hebben we ook een Energiemanager aangesteld. 
Hij heeft de bedrijven begeleid, die inschreven op 
de gezamenlijke aanvragen van SDE-subsidie voor 
het plaatsen van zonnepanelen.” 

Door het ondernemers zo makkelijk mogelijk 
te maken om mee te doen, werd er enthousiast 
ingeschreven. Al snel bleek echter dat niet alle 
bedrijfsdaken bouwtechnisch geschikt waren en 
ook verzekeraars kwamen met bezwaren. Willem 
Enklaar, projectleider Econnetic: “Hoewel we graag 
sneller zouden willen, zie je hoe complex dit soort 
trajecten zijn. Geen enkel dak is hetzelfde en dat 
vraagt een individueel advies per ondernemer. 
Gelukkig heeft de BOV zich hierdoor niet laten 
afschrikken en werken we straks alweer aan de 
vierde ronde projecten met elkaar.” 

MOOIE START
In 2018 plaatste ‘Zon op Bedrijfsdaken’ al bijna 
7000 zonnepanelen op het dak van Heuvelman 
Staalhandel en onlangs volgde het dak van sociaal 
werkbedrijf IW4. Aansluitend worden er bij diverse 
ondernemers en op sporthal de Vallei panelen 
geplaatst. In april 2020 zullen naar verwachting 
tien installaties groene stroom opwekken, waar-
mee 700 huishoudens van groene stroom worden 
voorzien:  een mooie start van het realiseren van 
de beoogde 80.000 zonnepanelen.

Begin maart heeft de Stichting World Food 
Center Experience haar bestuur verder 
versterkt. Ika van de Pas (directeur Milieu 
Centraal) en Martin Ruiter (directeur QING 
en voorzitter van VNO-NCW VeluweVallei) 
zijn officieel benoemd tot bestuursleden. 
In januari werd de stichting opgericht en 
traden Cees van der Knaap en Dirk Lubbers 
al toe tot het bestuur. 

Directeur Marcel Goossens van de World 
Food Center Experience is verheugd met de 
komst van de twee ervaren bestuurders. 
“De ontwikkeling van de Experience is echt 
begonnen en zit in een belangrijke fase. Dan 
is het fijn om een volwaardig en ervaren 
bestuur achter je te hebben. Ika en Martin 
brengen veel expertise met zich mee en een 
groot netwerk. Zowel regionaal als nationaal 
en binnen het bedrijfsleven, kennisinstellin-
gen, ngo’s en overheden.” 
 
Het gebied van het World Food Center 
is ongeveer 60 voetbalvelden groot. Het 
gedeelte waar woningbouw komt, wordt 
opgedeeld in diverse wijken. Het gaat 
om een mix van huizen met een eigen of 
gedeelde tuin en appartementen. Prachtige 
woningen in een prachtige wijk. Maar wie zijn 
de architecten die dit allemaal uitdenken? 
Graag stellen we de architecten aan je voor! 
Kijk daarvoor op www.wfc-experience.nl

TWEE NIEUWE 
BESTUURSLEDEN 
STICHTING WORLD 
FOOD CENTER

VERTRAGING DREIGT 
VOOR AANPAK STIKSTOF 
EN FIJNSTOF FOV REGIO 
FOODVALLEY

De uitvoering van de Regio Deal Foodvalley kan op 
onderdelen vertraagd worden. Dat meldt burge-
meester René Verhulst van Ede vanuit zijn functie 
als voorzitter van de FOV Regio Foodvalley. Reden is 
een discussie met Brussel over mogelijke staatssteun 
binnen een deel van de projecten waardoor een die 
projecten getoetst moeten worden. Met vertraging en 
extra kosten tot gevolg. 

Verhulst: ,,Wat moet, dat moet. Maar het voelt wel 
ongemakkelijk dat je opgehangen wordt aan strenge 
normen op het moment dat je daadwerkelijk iets wilt 
bijdragen en versnellen. Het terugdringen van de uit-
stoot is een prioriteit in Nederland. Wij moeten ons nu 
door een bureaucratie van regelgeving worstelen. Een 
traject dat ons ook nog eens veel geld kost. Werken we 
nou mét of tegen elkaar, denk ik dan. Natuurlijk werken 
we met z’n allen gemotiveerd door om deze deal tot 
een goed einde te brengen.” 

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Dit 
vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij 
verschillende projecten op het gebied van landbouw, 
voeding en kennis. De negen partners van de Regio 
Deal Foodvalley werken gezamenlijk aan deze ambitie. 
,,De organisatie van de deal was zich bij de start ervan 
bewust dat de samenwerking een uniek karakter 
had en de opgaven die er liggen niet makkelijk, maar 
wel hoogst relevant zijn. Met name ook voor onze 
landbouwsector.” 

PROJECTEN  
Afname van de uitstoot van stikstof, fijnstof en geur is 
een van de trajecten die binnen de Regio Deal opge-
pakt moet worden. De voorbereidingen voor pilotpro-
jecten en proeftuinen hiervoor zijn gereed. De projec-
ten om bijvoorbeeld stikstof in het Foodvalley gebied 
verder terug te dringen staan in de startblokken. 
Verhulst: ,,Inmiddels hebben zich tientallen boerderijen 
aangemeld voor bijvoorbeeld een proef met sensors, 
andere stalvloeren en/of luchtfilters. Concrete acties 
die een concrete bijdrage leveren aan de vermindering 
van uitstoot van allerlei stoffen. Een pas op de plaats is 
nodig. De regelgeving rondom subsidiëring van projec-
ten binnen de landbouwsector blijken dusdanig streng 
te zijn dat zij vernieuwing en ontwikkeling in de weg 
staan. Een controle op staatssteun van de Europese 
Commissie in Brussel blijkt noodzakelijk.” 
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Iedereen aan de lupine. Dat is het doel van een viertal ondernemers die met een eiwit-coöperatie 
de teelt én de consumptie van het gewas willen stimuleren. Het plan werd tijdens de finale van 
Rabo Food Forward in Gelderland-Zuid verkozen tot beste van de Track. Het foodinitiatief sluit 
naadloos aan bij de missie van de Rabobank: Growing a better world together.

RABOBANK: SAMEN 
VOEDSELOPLOSSINGEN 
VERSNELLEN

LEKKER LUPINE WINT BIJ FOOD FORWARD EN MAAKT LUPINEBOON HIP
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FOOD FORWARD
Mariska de Kleijne, directievoorzitter bij 
Rabobank Vallei en Rijn, vertelt enthousiast 
waarom Rabobank dit initiatief heeft geno-
men. “Rabobank wil mensen uit de hele voed-
selketen, van boer tot bord, bijeenbrengen en 
met elkaar oplossingen bedenken voor het 
voedselvraagstuk. Een niet mis te verstande 
uitdaging: In 2050 moeten 10 miljard monden 
worden gevoed. De Food Forward Track 
is gestart met het in kaart brengen van de 
uitdagingen om vandaaruit naar oplossin-
gen toe te werken. In oktober startte de Food 
Forward Track in de regio Gelderland-Zuid. 
Een uitstekend middel om juist de aanwezi-
ge innovatiekracht en foodkennis van onze 
regio te benutten om zo oplossingen voor het 
wereldvoedselvraagstuk aan te reiken.” 

 
GROEIENDE VRAAG
Een van de genomineerde ideeën kwam 
van Lekker Lupine. Een coalitie van onder-
nemers, boeren, studenten en overheid. 
“Lupine is het meest voedzame eiwitgewas 
dat op Nederlandse bodem groeit, toch 
wordt de plant nog veel minder omarmd 
als voedselproduct dan gewassen als soja 
en luzerne’, vertelt André Jurrius. Jurrius 
is biodynamisch landbouwer en een van 
de weinige Nederlandse lupine-telers. Hij 
had een duidelijk doel voor ogen, toen hij 
zich aanmeldde voor Food Forward: hij 
wil zowel de vraag als het aanbod van het 
lupine-gewas in Nederland laten groeien 
en zocht gelijkgestemden om hem daarbij 
te helpen. Die gelijkgestemden vond hij in 
marketeer Marieke Laméris, die werkt bij het 
Proeflab in Wageningen, ambtenaar Machiel 
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Kommers van het ministerie van Landbouw 
en Thomas Poels, student Food&Business aan 
de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Jurrius: 
“Juist die verscheidenheid maakt dat we een 
concreet plan kunnen presenteren.’ Met hun 
‘Lekker Lupine’-initiatief springen Jurrius en 
zijn team in op de groeiende vraag naar plant-
aardige eiwitten.
 
COÖPERATIE GESTART
Het viertal heeft een eiwit-coöperatie opge-
richt, waar zowel biologische boeren als koks, 
wetenschappers, studenten en ondernemers 
zich bij aan kunnen sluiten. “Door samen te 
werken kunnen we het risico van het telen en 
vermarkten van lupine delen en op die manier 
de drempel verlagen voor ondernemers om met 
het gewas aan de slag te gaan. De coöperatie 
heeft inmiddels zes biologische boeren aan 
zich weten te binden, die samen 50 ton lupine 
gaan kweken. ‘90 procent van die eerste oogst 
is al verkocht aan verwerkingsbedrijven. Met 
die andere 10 procent willen we pionieren”, 
zegt Marieke Laméris. “We geven de lupine aan 
fooddesigners en startups, zodat zij nieuwe 
(eind)producten kunnen ontwikkelen en op die 
manier bijdragen aan de bekendheid van het 
gewas.” Hoewel het doel is om bekendheid van 
lupine te vergroten, moet het geen massapro-
duct worden. Jurrius: “We produceren niet 
voor de markt, maar alleen op aanvraag. De 
boer moet voor de teelt altijd een eerlijke prijs 
krijgen. Dat staat voorop.” 

VERSPILLING EN VERBINDING
Naast het plan voor de eiwitcoöperatie worden 
tijdens het slotevent, nog vier ideeën gepre-
senteerd. Zo heeft de groep van Frederik Bunt 
onder het mom van ‘voedselverspilling is niet 
te pruimen’ een aantal oplossingen bedacht 
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om de verspilling van de fruitteelt terug te 
dringen. Bijvoorbeeld door het onverkoop-
bare klasse 2 fruit, te verwerken in sauzen 
en smoothies en deze aan te bieden in de 
gezondheidszorg. Een andere groep wil de 
afstand tussen stad en platteland verklei-
nen door een voedsel- en belevenispark bij 
Nijmegen te realiseren. In het park laten 
boeren en producenten zien hoe het voedsel 
gemaakt wordt, wat de waardering van de 
consument voor ‘puur’ en ‘echt’ eten moet 
verhogen. Ook is er een groep die een netwerk 
heeft opgericht om zo de kennisuitwisse-
ling rondom natuur-inclusieve landbouw 

te bevorderen. Tot slot presenteerde Peter 
Verburgh de ‘Veertig dagen Challenge’. Een 
initiatief waarbij deelnemers gedurende 
veertig dagen maaltijdkratten bezorgd krijgen, 
met daarin uitsluitend producten uit de streek 
of uit naastgelegen gebieden. De eerste chal-
lenge gaat binnenkort van start en de eerste 
honderd aanmeldingen zijn al binnen.

PRIJS
De jury, onder leiding van Mariska de Kleijne, 
directievoorzitter van Rabobank Vallei en 
Rijn, roemt tijdens de prijsuitreiking de ont-
wikkeling die alle teams de afgelopen maan-

den hebben doorgemaakt. “Het bevestigt nog 
maar eens het belang van het delen van alle 
kennis, het netwerk en de ervaring die er in 
deze regio aanwezig is.” Om de deelnemers te 
stimuleren de plannen nog verder te ontwik-
kelen wordt vanuit het winstuitkeringsfonds 
van de Rabobank een bedrag verdeeld van 
€ 7.000. Voor het team van Lekker Lupine, dat 
een cheque van € 4.000 krijgt uitgereikt, een 
welkome steun in de rug. “Al waren wij hoe 
dan ook doorgegaan hoor”, benadrukt Jurrius 
na afloop. “Als team hebben we elkaar hele-
maal gevonden. Samen gaan we komende tijd 
iets heel moois neerzetten.”

ALLE GENOMINEERDE 
PROJECTEN VIELEN IN DE 
PRIJZEN.

Naast Lekker Lupine gingen overige vier cases 
met een stimuleringsbedrag naar huis:  

•  Voedselverspilling is niet te pruimen! Koop 
de powerpruim! – Dit team zet in op het 
vergroten van de afzet van de volledige prui-
menteelt. Onder meer met de ‘powerpruim’ 
(2e klas pruimen) in de vorm van power bars 
en smoothies en als nieuw ingrediënt voor 
de gezondheidszorg. (Cheque ter waarde 
van 1.000 euro)

•  Voedsel- en belevingspark (Nijmegen 
Noord) – Daten met de boer, om een 
duurzame relatie met boer en consument 
aan te gaan om daarmee een kortere 
voedingsketen te bewerkstelligen. (Cheque 
ter waarde van 500 euro)

•  Lerend netwerk Natuur-inclusief Betuws 
Boeren– Kennisuitwisseling bevorderen 
tussen 24 ondernemers uit 4 sectoren 
rondom natuur-inclusieve landbouw om 
zodoende samen impactvolle maatregelen 
te bedenken en biodiversiteit te vergroten. 
(Cheque voor een promotievideo)

•  40-dagen eten uit de korte keten 
(Barneveld) – 40 dagen vasten, maar dan 
anders. Test met 3 maaltijdboxen om consu-
menten te stimuleren om 40 dagen anders 
en bewuster te gaan eten. Bijvoorbeeld een 
‘minder vlees’ box, een met lokale producten 
of een maaltijdbox met seizoensproducten. 
(Cheque ter waarde van 1.500 euro).
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VERVAL VAKANTIEDAGEN: 
INFORMATIE- EN 
INSPANNINGSPLICHT 
WERKGEVER 
Uit recente rechtspraak blijkt dat de werkgever een informatie- en inspan-
ningsplicht heeft richting de werknemer die erop gericht moet zijn om de 
werknemer in staat te stellen vakantie op te nemen. Komt de werkgever deze 
verplichting niet na, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet.
Vervaltermijn (wettelijke) vakantiedagen 

Werknemers hebben een wettelijk recht op een minimum aantal vakantiedagen. 
In uren is dit gelijk aan vier keer het aantal uren dat zij werkzaam zijn per week. 
Deze wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Met deze vervalter-
mijn wordt gestimuleerd dat werknemers met enige regelmaat hun wettelijke 
vakantiedagen nemen, zodat zij in staat worden gesteld uit te rusten van de aan 
hen opgelegde taken en anderzijds beschikken over een periode van ontspan-
ning en vrije tijd ('recupereren'). Daarnaast kunnen werknemers recht hebben 
op bovenwettelijke vakantiedagen, afhankelijk van wat in een cao of arbeids-
overeenkomst is afgesproken.

UITSPRAKEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in de uitspraken 'Kreuziger’ 
en ‘Max-Planck’ bepaald dat op het vervallen van de wettelijke vakantiedagen 
alleen een beroep kan worden gedaan als de werkgever de werknemer eerst op 
nauwkeurig wijze en tijdig heeft gewezen op het vervallen van deze dagen. De 
werkgever moet kunnen aantonen alle zorgvuldigheid te hebben betracht die 
nodig is om de werknemer daadwerkelijk in staat te stellen deze vakantie op te 
nemen. Pas als de werkgever kan aantonen aan deze informatie- c.q. inspan-
ningsplicht te hebben voldaan, zal een beroep op het vervallen van vakantie-
dagen succesvol zijn. In dat geval heeft de werknemer kennelijk bewust en met 
volledige kennis van de daaraan verbonden gevolgen zijn jaarlijkse vakantie 
(met behoud van loon) niet opgenomen. 

UITSPRAAK HOF DEN HAAG 24 DECEMBER 2019
Het hof Den Haag heeft de Europese rechtspraak inmiddels toegepast 
(ECLI:NL:GHDHA:2019:3444). In deze zaak was sprake van een apotheker die 
bij einde dienstverband betaling vorderde van de openstaande vakantie-uren. 
De werkgever stelde dat deze vakantie-uren waren vervallen. Het hof overweegt 
onder verwijzing naar de uitspraken van het Hof van Justitie dat niet is gesteld 
of gebleken dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid heeft gesteld de 
vakantie-uren (alsnog) op te nemen. De werkgever had de apotheker op nauw-
keurige wijze en tijdig moeten informeren over de vakantierechten, zodat de 
apotheker daar nog gebruik van had kunnen maken. Dat van de werkgever een 
(pro-)actieve houding wordt vereist volgde in deze zaak ook uit de toepasselijke 
CAO. De vakantiedagen waren dus niet vervallen en moesten door de werkgever 
worden uitbetaald.

CONCLUSIE 
Uit Europese en nationale rechtspraak volgt dat de werkgever de werknemer op 
nauwkeurige wijze en tijdig dient te informeren over het vervallen van wettelijke 
vakantiedagen. Een verwijzing naar een HR-systeem, waarin de werknemer zelf 
zou kunnen nagaan hoeveel vakantiedagen openstaan, lijkt daarmee niet meer 
voldoende. Gelet op het voorstaande doen werkgevers er verstandig aan om 
werknemers op een vast moment per jaar, bijvoorbeeld aan het eind van ieder 
kalenderjaar, schriftelijk en persoonlijk te informeren ten aanzien van open-
staande (wettelijke) vakantiedagen. Daarbij dient de werkgever dus ook aan te 
geven dat deze voor 1 juli van het volgende jaar dienen te worden opgenomen, 
omdat deze anders komen te vervallen.

COLUMN
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Lagarde Groep is hier met 115 specialisten op 
het gebied van ICT, communicatie en beveili-
ging volledig op ingericht. Vanuit vestigingen 
in Putten, Ede en Hoevelaken zijn ze in heel 
Nederland dagelijks bezig met security con-
sultancy in de breedste zin van het woord. Van 
inbraak- of branddetectie, toegangscontrole en 
camerabewaking tot en met de vele aspecten van 
cybersecurity.

Arnold Versteeg is salesmanager beveiliging. 
Hij studeerde bedrijfseconomie en toegepaste 
natuurkunde aan de Hogeschool Enschede. 
Sander Rolleman heeft de opleiding security 
management in Apeldoorn afgerond. Beiden zijn 
dagelijks onderweg om bedrijven en instellingen 
te adviseren over alle aspecten van veiligheid. 
“Advisering is cruciaal. We worden vaak uitge-
nodigd om delen van een beveiligingstraject te 
leveren. Bijvoorbeeld om een offerte te maken 
voor de installatie van een cameraobservatiesys-
teem voor bedrijven of zorg- en onderwijsinstel-
lingen. Dan ligt wat ons betreft meteen de vraag 
op tafel waartoe dat systeem moet dienen. Is 
het onderdeel van een veelomvattend plan, een 
aanvulling op andere systemen, of wordt het al-
leen gebruikt om bezoekers het idee te geven dat 
alles goed is geregeld? Het heeft voor ons geen 
toegevoegde waarde om mee te offreren in een 
traject waar uiteindelijk uit drie aanbiedingen de 
goedkoopste wordt gekozen. In zo’n traject komt 
onze meerwaarde niet aan de orde. Die is er wel 
als we over de brede uitvoering van beveiliging 
kunnen meedenken.”

FYSIEKE BEVEILIGING
Arnold Versteeg: “Neem fysieke beveiliging. 
Dan praat je over zaken als veiligheidssloten, 
slagbomen, bollards, terreinbeveiliging en syste-
men voor toegangscontrole. Dat klinkt allemaal 
redelijk eenvoudig, het zijn zaken om  kwaadwil-
ligen tegen te houden. Maar hoe zit het met de 
eigen mensen? Neem toegangscontrole. Je krijgt 
pas toegang wanneer je gerechtigd bent het pand 
te betreden. Maar wie mag waar komen? Voor 
bezoekers ligt het antwoord voor de hand. Die 
moeten eerst een receptie passeren en kunnen 
dan gecontroleerd of begeleid hun weg door het 
pand vervolgen. Maar hoe zit het met mede-
werkers en het veiligheidsrisico dat je met eigen 
personeel loopt? Heeft iedereen zomaar toegang 
tot bijvoorbeeld alle vertrekken of de complete 
bedrijfsgegevens? In de praktijk is dat vaak het 
geval. Ons advies is om daar maatregelen tegen 
te nemen en een beveiliging in te richten volgens 
de ‘need to know’ en ‘need to be’ principes. 
Het één hangt altijd met het ander samen en 
dat verband wordt pas helder als je de risico’s 
analyseert en er een compleet plan van aanpak 
voor presenteert. Zo’n risicoanalyse levert soms 
verbluffende uitkomsten op, zoals de stagiaire 
die toegang heeft tot de printerruimte, waar ook 
de medicijnen worden opgeslagen. De sleutel 
van de medicijnkast hangt in een sleutelkast die 
met dezelfde sleutel is te openen als de toegangs-
deur. Of de schoonmakers die ’s avonds om zes 
uur onbewaakt toegang krijgen tot alle ruimtes. 
Is daar over nagedacht? Die oplossingen kunnen 
zeer verschillen, van zeer eenvoudig tot en met 

Veiligheid en beveiliging spelen een steeds grotere rol in het bedrijfsleven, bij 
de overheid en bij instellingen voor zorg en onderwijs. Fysieke veiligheid van 

gebouwen, terreinen, medewerkers, bezoekers, patiënten en leerlingen, maar vooral 
ook digitale veiligheid ter voorkoming van steeds weer nieuwe en gevaarlijkere 
vormen van cybercrime. “Fysieke beveiliging en cybersecurity zijn in onze ogen 

multidisciplinaire vraagstukken. Het gaat altijd om de combinatie van hoogwaardige 
technologie, menselijk inzicht en om de integratie van producten en processen”, 

vertellen Arnold Versteeg en Sander Rolleman van Lagarde Groep.

‘BEVEILIGING 
IS EEN MINDSET’

LAGARDE GROEP SPECIALIST IN SECURITY CONSULTANCY
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LAGARDE GROEP 

‘SUCCES KOMT VOORT 
UIT DE INTEGRATIE 

VAN PRODUCTEN EN 
PROCESSEN, WAARBIJ 

ICT EN FYSIEKE 
MAATREGELEN SAMEN 
MOETEN OPTREKKEN’

‘INFORMATIEBESCHERMING 
ZONDER INTEGRALE 
RISICOANALYSE IS ALS HET 
BOUWEN VAN EEN HUIS 
ZONDER FUNDERING’

irisscans of controles via vingerafdrukken. Ze 
kunnen ook enorm complex zijn. Bijvoorbeeld 
het project dat we hebben uitgevoerd voor de 
Amsterdamse Rembrandttoren. 35 Etages met 
dertig verschillende huurders, die allemaal ver-
schillende rechten hebben. Dan is toegangscon-
trole zeker geen bijzaak.” 

KLANTTEAMS
Lagarde Groep heeft een eigen werkmethode 
ontwikkeld, waarin klantteams centraal staan. 
“Wij stellen voor elke klant een team samen met 
specialisten die voor die klant van belang zijn. 
Die nauwe binding tussen klant en team via één 
aanspreekpunt maakt de communicatie niet 
alleen eenvoudig en helder, onze teams ken-
nen bovendien hun klanten van haver tot gort. 
Vaak begint een werktraject met een uitgebreid 
kennismakingsbezoek. De teamleden zien dan 
bijvoorbeeld meteen welke processen voor de 
klant kritiek zijn, hoe de communicatiestromen 
verlopen en hoe ze in een geval van een calami-
teit moeten reageren. Daarvoor is wat ons betreft 
een crisisplan noodzakelijk, zodat we in geval 
van nood op alles zijn voorbereid. Iedereen kent 
dan zijn taak en weet wat er gevraagd wordt. 
Dat maakt niet alleen beperking en herstel van 
schade eenvoudiger en sneller, het dwingt orga-
nisaties na te denken over mogelijke incidenten. 
Gebeurt het dan toch, dan biedt een incident-res-
ponseteam uitkomst. Het helpt organisaties met 
de planning van hun recovery na een aanval. 
Het voorkomt dat bedrijven en instellingen 
langer dan nodig lijden onder de gevolgen van 
cybercrime. Ze kunnen in veel gevallen dan snel 
weer verder.” De ervaringen met klantteams zijn 
zeer positief. “We verankeren op die manier de 
kwaliteit van onze dienstverlening. We kennen 
onze klanten en de klanten kennen ons. Dat is 
wat ons betreft altijd de basis voor een geslaagde 
en langdurige samenwerking.”

CYBERCRIME
En dan heb je het steeds grotere probleem van cy-
bercrime. Vroeger had cybercriminaliteit nog iets 
lieflijks. Slimme hackers deden een voorzichtige 
poging om in je bedrijfssysteem in te breken. Niet 
om er veel schade aan te richten, maar gewoon 
om te laten zien dat ze het konden. Toen kwamen 
de jongens die er een verdienmodel in zagen, het 
werd al wat minder vriendelijk, of beter gezegd 
langzaam maar zeker enorm bedreigend. Dat 
kan ver gaan. Wat te denken over een tegenstan-
der die in staat is je elektriciteitscentrales lam 
te leggen, om nog maar te zwijgen over kern-
centrales, de werking van een dam op afstand te 
sturen, de verkeersleiding van een vliegveld over 
te nemen, alle verkeerslichten op rood te zetten, 
of erger nog, op groen. Het kan ook gaan om het 
op grote schaal versturen van nepnieuws om 
bijvoorbeeld verkiezingen te beïnvloeden. Dat is 
geen uitzondering, het is de dagelijkse praktijk. 
Overigens zijn ook de cyberaanvallen op het 
bedrijfsleven van toon veranderd. Het verdien-
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‘INFORMATIEBESCHERMING 
ZONDER INTEGRALE 
RISICOANALYSE IS ALS HET 
BOUWEN VAN EEN HUIS 
ZONDER FUNDERING’

modelletje van begin 2000 is veranderd in een 
zeer zware bedreiging. De Universiteit Maastricht 
betaalde recentelijk tonnen losgeld aan hackers, 
waarschijnlijk dezelfde die in 2018 de Universiteit 
Antwerpen onder vuur namen. Ook daar begon 
het probleem met phishing, een medewerker die 
een bijlage opende en zo een hacker binnenliet in 
het systeem. Omdat de veiligheidssoftware al lan-
ge tijd niet was bijgewerkt konden de criminelen 
steeds meer bedrijfsonderdelen in het systeem 
corrumperen, ook de back ups. Toen de schermen 
op zwart gingen was het te laat, de universiteit 
had geen schijn van kans, zelfstandig herstel 
was onmogelijk en dus werd er betaald. “En dat 
gebeurt dagelijks bij veel bedrijven en instellin-
gen in Nederland en wereldwijd. Cybercrime is 
big business, alleen melden de slachtoffers zich 
vaak niet. Het is niet zo fijn om wereldkundig te 
maken dat al je klantendata op straat liggen. Wat 
dat betreft vormde de Universiteit van Maastricht 
een positieve uitzondering. Ze vertelden precies 
wat er was gebeurd, zodat collega-instellingen en 
bedrijven er van konden leren.”

INFORMATIEBEVEILIGING
Malware en phishing kunnen worden ge-
weerd met de inrichting van Advanced Threat 
Protection. De links en bijlagen in binnenkomen-
de mails worden gescand. Dat is een doelge-
richte manier om preventief te beveiligen tegen 
phishing. Zo voorkom je dat het bewustzijn van 
gebruikers de beveiliging bepaalt. Ook het inrich-
ten van Intune en Endpoint protectie dragen sterk 
bij aan het versterken van de beveiliging. Raakt 
een medewerker zijn apparaat kwijt? Dan blijven 
de daarop aanwezige gegevens beveiligd en kun-
nen de data zelfs van afstand worden verwijderd. 
Ook kunnen hiermee updates worden gepushed, 
zodat de apparaten voorzien zijn van de laatste 
beveiligingsupdates. Informatiebeveiliging gaat 
ook over de vraag wie binnen de organisatie toe-
gang heeft tot bedrijfsdata. Veel bedrijven hebben 
geen idee hoeveel administratieve accounts met 
volledige rechten er dagelijks actief zijn. Slimme 
technologie beperkt dat aantal, zodat alleen 
toegang wordt verschaft indien dat gewenst en 
toegestaan is (Least privilege). 

BEWUSTWORDING
Cybercrime hoeft niet van buitenaf in gang te 
worden gezet. Ook hier kunnen kwaadwillende 
medewerkers veel schade aanrichten. Dat kan 
ook onbewust gebeuren, bijvoorbeeld omdat ze 
(thuis) werken via hun eigen geïnfecteerde laptop 
of inloggen via een open wifi-lijn. Veel bedrijven 
staan het gebruik van de eigen laptop toe, maar 
er kleven ook nadelen aan. Bijvoorbeeld waar 
het gaat om beveiliging van bedrijfssystemen 
en –geheimen, er kunnen juridische complicaties 
optreden – wie is verantwoordelijk voor verlies of 
diefstal, of bij een virus? – en er zullen afspraken 
over de kosten moeten worden gemaakt. En dan 
heb je als bedrijf net een BYOD-beleid (Bring 
Your Own Device) geformuleerd, word je door 

de technologie ingehaald. Complete computers 
in smartphones en horloges worden vervangen 
door multimediagadgets. Draagbare technolo-
gie – denk aan smartwatches, fitness trackers en 
slimme brillen (Google Glass) – is waarschijnlijk 
de snelst groeiende van alle IT-trends en de popu-
lariteit van die wearables in de werkomgeving zou 
best wel eens die van de smartphone achterna 
kunnen gaan. Voor ondernemingen zou dit 
problemen kunnen gaan opleveren op het gebied 
van veiligheid, privacy en compliance. Beleid 
formuleren rond beveiliging is cruciaal, maar het 
begint met bewustwording, want dat is de beste 
verdedigingslinie tegen cybercrime. Helaas wordt 
het belang van cybersecurity vaak pas duidelijk 
als er iets gebeurt. Dan ben je te laat. Daarom 
moet iedereen in elke organisatie – van hoog tot 
laag - zijn doordrongen van de gevaren die op de 
loer liggen. Informeren en communiceren, dat 
zijn de kernwoorden. Dat moet gelijk oplopen 
met de invoering van een beveiligingsbeleid en 
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‘ALTIJD ALERT 
ZIJN, DAAR GAAT 
HET OM, ELKE 
DAG WERKEN AAN 
BEWUSTWORDING, 
WANT ‘(CYBER)
SECURITY IS EEN 
MINDSET’’

alle maatregelen die daar bij horen. Anders wordt 
het dweilen met de kraan open.”

ONTWIKKELINGEN
De techniek verandert snel en criminelen worden 
steeds slimmer. “Daarom is aandacht voor veilig-
heidsbeleid een continu proces. Onze diensten 
zijn altijd maatwerk, want elke situatie is voor elke 
klant anders. Bovendien zijn oplossingen vaak 
schaalbaar. Software-oplossingen zijn soms al 
in licenties inbegrepen, maar maakt de klant er 
nog geen gebruik van. De ontwikkelingen in ons 
vakgebied gaan snel, we staan nooit stil, er is steeds 
weer een andere uitdaging. Bijvoorbeeld drones 
die op het dak van een bedrijf landen en inloggen 
op een wifi-netwerk. Daarom investeren we in de 
ontwikkeling van drone-detectiesystemen, die 
drones tijdig signaleren. We geloven heilig in Multi 
Factor Authenticatie (MFA), veel beter dan alleen 
wachtwoorden. Bedrijven investeren in uitgebreide 
en kostbare inbraakinstallaties, maar veel minder 
in systemen die kenbaar maken dat er iemand 

probeert in hun digitale systeem in te breken. De 
voor- en achterdeur worden goed bewaakt, maar 
de digitale poort staat wagenwijd open. Wij hebben 
software die hackers meteen signaleert. Meer dan 
60% van de datalekken ontstaat doordat mail ver-
keerd wordt verstuurd. Wij hebben systemen die 
van de ontvanger een autorisatie verlangen, anders 
kunnen ze de mail niet openen. We investeren in 
systemen die door middel van gezichtsherkenning 
en gedrag de veiligheid vergroten, kortom wij pro-
beren criminelen altijd net een slag voor te zijn en 
vaak lukt dat. Dat kan alleen omdat we geloven in 
de integratie van producten en processen, waarbij 
ICT en fysieke maatregelen samen moeten optrek-
ken.” Arnold en Sander wijzen op voortdurende 
waakzaamheid. “Altijd alert zijn, daar gaat het om. 
Elke dag werken aan  bewustwording, want ‘(cyber)
security is een mindset’.”
 
Kijk voor meer informatie op  
www.lagarde.nl/security
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Als full service kantoor voor het MKB focust 
Wolleswinkel Advocaten zich binnen de sectie 
Bedrijf & Organisatie op de rechtsgebieden 
ondernemingsrecht, arbeidsrecht, aansprake-
lijkheid, ruimtelijk bestuursrecht en contrac-
tenrecht. Het team van Wolleswinkel Advocaten 
bestaat uit specialisten op verschillende rechts-
gebieden. Zo kan een ondernemer die bij het 
kantoor aanklopt bij één loket met uiteenlopen-
de vragen over juridische kwesties terecht. 
 
“Wij zetten ons in voor de belangen van de 
bedrijven en organisaties en staan voor een 
praktische no nonsense benadering”, zegt 
Wolleswinkel. “In onze dienstverlening is er al-
tijd oog en oor voor de bedrijfsvoering van onze 
klanten. Ons doel is onze klanten daadwerkelijk 
een stap verder te helpen. Onze praktijk steunt 
op vier secties: Bedrijf & Organisatie, Particulier, 
Bouw & Vastgoed en ICT & Privacy. Die laatste 
sectie hebben we recent toegevoegd omdat we 
merkten dat daar steeds meer behoefte aan is 
binnen het bedrijfsleven. Er is toen een op ICT 
& Privacy gespecialiseerde advocaat, mr. Jan-
Kees Karels, aan het team toegevoegd.” 
 
“Stel je hebt een datalek, wat voor stappen 
neem je dan? Op het gebied van ICT & Privacy 
neemt de wet- en regelgeving in omvang toe. 
Veel bedrijven houden bijvoorbeeld geen 
rekening met het plaatsen van een correcte 
privacyverklaring op hun site. Privacy is onder 
het MKB nog een onder geschoven kindje, 
maar dat moet je echt op orde moet hebben. 
Lang niet iedere onderneming voldoet aan de 
AVG en daarvoor kunnen fikse boetes worden 
uitgedeeld. Ondernemers houden zich bezig 
met ondernemen en dat is logisch. Daarom 
willen wij een ontzorgende rol voor hen spelen. 
MKB’ers hebben vaak niet de luxe dat ze iemand 
in dienst hebben die veel verstand van dat soort 
zaken heeft”, vertelt Wolleswinkel. Wij kunnen 
hen met relatief weinig moeite verder helpen.

ADVIESPRAKTIJK
Wolleswinkel Advocaten ontwikkelt meer naar 
een adviespraktijk, merkt Wolleswinkel, die zijn 
vader in het familiebedrijf opvolgde. Dit loopt 
uiteen van het opstellen van contracten tot het 
adviseren bij een overname of een geschil. “Ons 
streven is om oplossingsgericht te denken en 
te werken. Problemen voorkomen is het beste. 
Soms is een procedure de beste oplossing, 
maar het is vaak beter als dit niet nodig is. Dat 
scheelt voor alle partijen tijd, geld en energie. 
Bij procedures heb je bovendien lang niet altijd 
de garantie dat het succes oplevert en er kunnen 
nog jaren overheen gaan. Daar zitten onderne-
mers in de regel niet op te wachten.” 
 
“We streven er naar dat de drempel van ons 
kantoor zo laag mogelijk is. Bij elke vraag zijn 
we op zoek naar de beste oplossing voor onze 
klant. We merken dat die benadering wordt 

gewaardeerd. Prettig is ook dat vanwege de 
brede expertise voor verschillende vraagstukken 
steeds met één vertrouwde organisatie kan wor-
den gewerkt. We merken dat we door de jaren 
heen sterke vertrouwensbanden opbouwen met 
onze klanten.” 

Wolleswinkel schiet MKB’ers ook te hulp met 
een incassoservice. “We verzorgen een incasso 
tegen 40 euro exclusief btw. We bieden een 
abonnement aan met maximaal tien incasso’s 
voor 250 euro. Als er is geleverd, moet dit ook 
betaald worden. We willen via onze scherp ge-
prijsde incassoservice bevorderen dat MKB’ers 
hun facturen betaald krijgen. Wij steken ook op 
die manier graag een helpende hand uit.” 
 
Kijk voor meer informatie op wolleswinkel.nl 
en wolleswinkelincasso.nl 
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Wolleswinkel Advocaten, gevestigd in Barneveld en Nunspeet, is een juridisch dienstverlener 
voor bedrijven en particulieren. Volgens Jaap Wolleswinkel vervult het team van gespecialiseerde 

advocaten ook steeds de rol van sparringpartner voor MKB’ers. Met advies en goede contracten 
problemen voorkomen scheelt veel tijd, energie en kosten voor midden- en kleinbedrijf. 

VERTROUWENSPERSONEN 
VOOR MKB’ERS: ‘WIJ DENKEN 

OPLOSSINGSGERICHT’

WOLLESWINKEL ADVOCATEN
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VNO-NCW MIDDEN

Als medeoprichter van NLinBusiness biedt VNO-NCW jou één plek waar je jouw 
internationale ondernemersreis start of juist uitbreidt. Doe als ondernemer je voordeel met 
dit platform en laat je inspireren; online en fysiek. 

MÉÉR ONDERNEMERS 
NAAR MÉÉR BUITENLAND
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VNO-NCW MIDDEN

VNO-NCW Midden en NLinBusiness slaan de 
handen ineen om ondernemers in Oost- en 
Midden- Nederland te enthousiasmeren en 
stimuleren om (meer) internationaal te gaan 
ondernemen. De combinatie van het nationale en 
internationale karakter van NLinBusiness en de 
regionale positie van VNO-NCW Midden zien bei-
de organisaties als de perfecte springplank voor de 
ondernemer met exportplannen. 
 
OVER NLINBUSINESS 
NLinBusiness is er voor de Nederlandse onderne-
mers uit het midden- en kleinbedrijf die (meer) 
internationaal willen ondernemen, maar dat nog 
niet doen. De reden? Gebrek aan kennis van de 
markt, onbekende wet- en regelgeving en moeite 
om partners te vinden.  

Met hulp van NLinBusiness wordt ondernemen 
in het buitenland voor Nederlandse onderne-
mers makkelijker gemaakt. Wereldwijd heeft 
NLinBusiness 40 Cities of Opportunity geselec-
teerd. Dit zijn kansrijke steden waar actief aan NL 
Business Hubs wordt gewerkt, sterke netwerken 
van Nederlandse ondernemers en lokale profes-
sionele dienstverleners. Zo vind je snel de juiste 
mensen om je heen en wordt internationaal 
zakendoen een stuk makkelijker!  

Op het online NLinBusiness platform vind je 
als ondernemer informatie over de markt die je 
wilt betreden, verhalen van ondernemers die 
succesvol internationaal ondernemen en kun je 
in contact komen met potentiële partners in het 
buitenland. Daarnaast vind je informatie van de 
overheid en het bedrijfsleven over internationaal 
ondernemen op een plek om zo jouw online zoek-
tocht makkelijker en efficiënter te maken. 
 
SAMENWERKING 
Samen met NLinBusiness gaan we activiteiten 
organiseren omtrent actuele thema’s binnen 
internationaal ondernemen. Denk hierbij aan 

werksessies, themasessies en workshops. 
Daarnaast gaan we ook online de samenwerking 
aan. Via de website van VNO-NCW Midden 
heb je direct toegang tot het digitale platform, 
waar je alle informatie kunt vinden over inter-
nationaal zakendoen. Wil je advies op maat van 
NLinBusiness? Ook dat is mogelijk.  

Edo Offerhaus, algemeen directeur NLinBusiness 
“Nederlandse ondernemers hebben slimme 
oplossingen voor lastige, wereldwijde uitdagingen. 
De potentie van ondernemers heeft vaak een gro-
tere reikwijdte dan zij zich realiseren: een kwestie 
van kansen identificeren. Tijdens handelsmissies 
én tijdens individuele trajecten met ondernemers 
merk ik steeds weer dat de kansen over de grens 
legio zijn. Soms dicht bij huis, zoals in Duitsland. 
Daar boeken Nederlandse ondernemers met 
hoogwaardige digitale kennis successen met 
3D-printing in de auto-industrie. Ook op ‘exo-
tische’ plekken kunnen Nederlanders verschil 
maken: zo vertrouwt Colombia voor stadsdistri-
butie vandaag de dag op bakfietsen van Hollandse 
makelij. In Vietnam, waar steden dichtgeslibd zijn, 
wordt CO2-vrij transport gerealiseerd door elektri-
sche scooters, made in Holland”.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 
Bezoek www.nlinbusiness.com 
Algemene vragen over internationaal zakendoen 
via office@nlinbusiness.com
Vragen over partnerships en diensten voor zake-
lijk dienstverleners: dirk@nlinbusiness.com  

Ben jij als zakelijk dienstverlener actief op het 
gebied van ‘internationaal ondernemen en export 
voor het MKB’ dan komen wij graag in contact met 
jou. 

VNO-NCW MIDDEN 
INTERNATIONALISEERT

VNO-NCW Midden stimuleert en helpt 
mkb-bedrijven in Gelderland in hun 

exportambities. We verbinden internationale 
netwerken, stellen concrete actie- en 

activiteitenagenda’s op voor ondernemers, 
organiseren bijeenkomsten en jaarlijks een 

ledenreis naar buitenland; dit jaar naar Baku, 
Azerbeidzjan, 28 oktober – 1 november.

Belangrijke partners waarmee we samenwer-
ken zijn GO4EXPORT en NLinBusiness.

www.vno-ncwmidden.nl/themas/
internationalisering

Edo Offerhaus
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Hij groeide op in een ondernemersfamilie en leerde daar altijd op zoek te gaan 
naar verbeteringen. Hans van Diën helpt onder de naam Proceszó organisaties 
om de knelpunten uit hun bedrijfsvoering te halen, de toegevoegde waarde van 
mensen en systemen te verhogen en de dienstverlening te optimaliseren, waardoor 
er onder aan de streep meer overblijft. Het motto getuigt van een permanente 
ambitie: het kan altijd beter. 

HET KAN 
ALTIJD BETER

PROCESZÓ: KOPLOPER BLIJVEN OF WORDEN
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ADVIES PROCESZÓ
Tekst & fotografie: Aart van der Haagen   

Met gepaste trots spreekt Van Diën over zijn vader 
als ondernemer. “Hij vroeg zich altijd af hoe hij 
de concurrentie kon voorblijven door dingen 
beter en slimmer aan te pakken. Eerst denken, 
dan doen. Regelmatig doken hij en zijn broer de 
werkplaats in om iets uit te proberen, om te ex-
perimenteren. Maak tijd vrij om te reflecteren en 
om je bedrijf van een andere kant te bekijken. Dat 
schiet er bij veel ondernemers vaak bij in, want ja, 
‘er moet nog zoveel’. Overigens ben ik mijn vader 
zeer dankbaar dat hij me destijds stimuleerde om 
niet bij hem in het bedrijf te komen, maar voor 
een baan elders te kiezen. Dat gaf me de frisse 
blik die bij familiebedrijven vaak ontbreekt. In de 
opvatting ‘we doen het altijd zo’ schuilt een grote 
valkuil.” Het ondernemersbloed kroop waar het 
niet gaan kon: met voldoende bagage begon Van 
Diën in 2004 met zijn eigen bedrijf.  

LAGE GEBRUIKSDREMPEL
Proceszó, gevestigd in Rhenen, legt zich toe op 
proces- en informatieanalyse en leanexpertise. 
Het houdt zich bezig met het realiseren van korte-
re doorlooptijden, het digitaliseren van processen 
en het borgen ervan in een ICT-omgeving, het 
helpen ontwikkelen van teams en talenten, het 
verbeteren van de dienstverlening, het verhogen 
van de productiviteit en het verlagen van de kos-
ten. “In veel gevallen betreft het organisaties die 
voor een verandering staan: - zoals het invoeren 
van een nieuwe werkmethode - of voor een op-
gave op het gebied van automatisering staan. ICT 
moet mensen in hun dagelijks werk ondersteu-
nen en een lage gebruiksdrempel hebben, zodat 

het doelgericht werkt en je veel meer uit de or-
ganisatie haalt. Het gebeurt nog wel eens dat een 
bedrijf een pakket bestelt op basis van referenties, 
zonder de functionele behoefte gedegen te analy-
seren en zonder een programma van eisen op te 
stellen om de aanschaf te toetsen. Daardoor valt 
de implementatie duurder uit dan begroot en is 
het resultaat niet conform de verwachtingen.”

INTERVIEWEN
Hoe ziet de aanpak van Proceszó er in grote lijnen 
uit? “Ik begin met het interviewen van tussen de 
zes en tien medewerkers, van de inkoper tot de 
monteur en de controller, maar ook de secreta-
resse. Geloof me, dan kom ik al ontzettend veel 
te weten, want mensen vertellen graag over hun 
werk. Ik stel zes open vragen, zoals ‘wat voor 
cijfer geef je de organisatie?’ en ‘waarom?’ Dat 
geeft mij een uitstekende indruk van hoe mensen 
functioneren en over het bedrijf denken. Verder 
vraag ik onder meer ‘wat zou hier beter kunnen?’ 
en ‘noem één ding dat helpt om je werkplezier te 
vergroten’. Daarna introduceer ik de Toptien van 
Tijdverspillers, een methode met onderwerpen 
als ‘geen deadlines’, ‘wisselende prioriteiten’ en 
‘onduidelijke werkinstructies’. Daarin brengen de 
mensen hun eigen ranking aan, die ze ook moti-
veren. Waarmee de echtheid van de problematiek 
in het bedrijf naar voren komt.”

MEEWERKEN
Op basis van de verkregen informatie stelt Van 
Diën een adviesrapport op met tien tot twaalf ver-
beterpunten. “Bijvoorbeeld op businessniveau: 
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AVG-ontzorgen
Bijna twee jaar na de invoering zorgt de 
algemene verordening persoonsgege-
vens oftewel AVG nog altijd voor veel 
onduidelijkheid, vragen, discussie en 
onwetendheid, zowel bij ondernemers 
als hun medewerkers. Onder de naam 
AVGCare biedt van Diën in samenwer-
king met vier bedrijven een compleet 
dienstenpakket aan. “Een quickscan en 
een adviesgesprek geven een duidelijk 
beeld van de benodigde maatregelen 
om aan de nieuwe wet te voldoen. De 
praktijk leert dat er een aantal logische 
opeenvolgende stappen is, waaronder 
het uitvoeren van een penetratietest: 
dan worden de systemen van de klant 
functioneel gehackt en blijkt waar 
datalekken zitten. Vervolgens gaan 
we aan de slag met de registratie van 
verwerkingsactiviteiten, dus waar in 
het proces sla je welke info op? Daarna 
volgt het maatregelen plan en stellen 
we een verantwoordingsdocument 
op, waarin je als organisatie vermeldt 
welke afwegingen je gemaakt hebt. 
Van de AVG mag bij wijze van spreken 
alles, mits je voor de juiste bescherming 
van persoonsgegevens zorgt. Binnen 
projectmanagement pakken we afge-
bakende taken op, zoals het implemen-
teren van software en het begeleiden 
van de mensen op de werkvloer, bij 
wie we bewustwording creëren. Verder 
ondersteunen we organisaties met het 
periodiek monitoren van de ingevoerde 
AVG-maatregelen.”

www.avgcare.nl

UITGANGSPUNT: 
DE KRACHT VAN DE 
ORGANISATIE NAAR DE 
TOEKOMST TOE BETER 
BENUTTEN

Hans van Diën helpt onder de naam 
Proceszó organisaties om de knelpunten 
uit hun bedrijfsvoering te halen.

de kracht van de organisatie naar de 
toekomst toe beter benutten, met als 
uitgangspunt ‘doe dat waar je goed 
in bent, volgend jaar beter’. Stoot 
onrendabele bedrijfsonderdelen af, 
juist in deze tijd.” Via een methode 
genaamd De Werkversneller helpt 
Van Diën de bedrijfsvoering in lijn te 
brengen met de geformuleerde doel-
stellingen. Dat gaat van procesver-
betering, informatiemanagement en 
ICT-voorzieningen tot personeel en 
organisatie. “Wist je dat mensen op 
kantoor gemiddeld anderhalf à twee 
uur per dag kwijt zijn aan het uitzoe-
ken of ze over de juiste informatie 
beschikken? Als ik met deze zaken 
aan de slag ga, start ik aan het begin 
van het ketenproces, bijvoorbeeld 
bij verkoop of het organisatieonder-
deel waar het meeste rendement te 
behalen valt. Mijn aanpak richt zich 
op meewerken, dus zeg ik mensen 
niet meteen wat ze moeten doen, 
maar help hen zo praktisch mogelijk. 
Ja, gewoon met een helm op en 
werkschoenen met stalen neuzen 
aan of juist in pak, afhankelijk van de 
omgeving. Iemand van buitenaf kan 
vaak goede veranderingen teweeg-
brengen, maar resultaat bereiken 
vraagt om onderling vertrouwen.”

5S-METHODE
Vanuit het lean-gedachtegoed 
hanteert Proceszó de 5S-methode: 
scheiden (wat bewaar je, wat mag 
weg), schikken (organiseren, sorte-
ren), schoonmaken, standaardise-
ren (eenheid aanbrengen) en - het 
moeilijkst van alles - stand houden. 
“Veel aandacht besteed ik aan het 
terugdringen van verspillingen in 
de bedrijfsvoering, veroorzaakt door 
correctie van werk dat niet conform 
de klantwensen werd uitgevoerd, 
onlogische bewegingen in de pro-
ductieroute, wachten op toelevering, 
overschot in voorraad, inefficiëntie 
in transport en het onjuist benutten 
van talent. Voor productiegerela-
teerde bedrijven blijkt dit traject 
meestal voldoende, voor kantoren 
en dienstverlenende organisaties 
liggen er vaak nog uitdagingen in 
automatisering en de digitalisering 
van processen en archieven. Het kan 
altijd beter.”

www.proceszo.nl
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We zitten op een februari-middag in een 
nieuwbouwhuis in Voorthuizen, gemeen-
te Barneveld. Het huis is onderdeel van het 
project Wikselaarse Eng, waarbij de gemeente 
Barneveld, woningstichting Barneveld en 
De Bunte Vastgoed Oost BV samenwerken. 
Wikselaarse Eng, met huizen in Tudorstijl, is 
de eerste grootschalige gasloze woonwijk in de 
gemeente Barneveld.  
 
Aan tafel zitten Aart de Kruijf (wethouder van 
de gemeente Barneveld, verantwoordelijk voor 
ruimtelijke ordening, woningbouw en grond-
beleid), Antoni Poot (directeur Latei project-
ontwikkeling in Amersfoort), Wouter van den 
Top (mede-eigenaar De Bunte Vastgoed Oost in 
Ede) en Robbert van Hal (bedrijfsmakelaar bij 
CMC bedrijfsmakelaars uit Veenendaal). Onder 
leiding van gespreksleider Arnoud Leerling 
laten zij hun licht schijnen op de toename 
van verhuizers uit de Randstad naar de regio 
Foodvalley.
 
BEPERKTE AANDACHT 
Een zorg die volgens het onderzoeksbureau 
Rigo in een aantal regio’s leeft is dat ‘overlo-
pers’ uit de Randstad met lokale woningzoe-
kenden concurreren om het woningaanbod. 
Zijn de bewoners uit de Randstad welkom in 
de gemeente Barneveld? 
De Kruijf: “We houden niemand aan de poort 
tegen. Maar het begint een beetje ongemak-
kelijk te worden omdat de lokale bewoners in 
de gemeente Barneveld dreigen verdrongen 
te worden door mensen met hoge inkomens 

uit de Randstad. Wij doen als gemeente ons 
best om in de huur- en koopsector goedkope 
woningen aan te bieden. Bij de sociale huurwo-
ningen rekenen wij ook de laagste grondprijs 
in de regio voor de projectontwikkelaars en 
woningstichtingen. We hebben niets tegen 
mevrouw Janssen uit Wassenaar die hier wil 
wonen, maar wij denken dan wel: waarom kan 
zij geen woning in Wassenaar betrekken?” 
 
Wouter, hoe kijk jij als projectontwikkelaar 
naar de trek vanuit de Randstad naar de 
Foodvalley? 
Van den Top: “Het is goed dat je lokale mensen 
aan nieuwe woningen kunt helpen, maar je 
kunt ook niet tegen andere mensen zeggen: 
jij mag hier wel wonen en jij niet. Als pro-
jectontwikkelaar wil je een project in eerste 
instantie lokaal onder de aandacht brengen en 
woningproducten betaalbaar houden. Wat we 
nu wel doen is, zoals bij een project in Nijkerk, 
het aanbod van nieuwe woningen gedoseerd 
aanbieden. Wanneer de bouwplannen eenmaal 
online, op Funda en social media, staan, neemt 
de belangstelling al snel toe buiten de regio.” 
 
De Kruijf: “Misschien moeten we er eens over 
nadenken: stel je hebt een nieuwbouwproject 
met 40 woningen, moet  dat plan  gelijk op 
social media? Of kunnen we het een keer 
gefaseerd doen? We brengen het aanbod eerst 
via de lokale makelaars naar buiten. Daarna, 
wanneer nog nodig, breng je het nieuws in en 
buiten de regio onder de aandacht. Anders 
wordt probleem steeds groter.” 

Sinds 2013 stijgt het aantal verhuisbewegingen vanuit de Randstad naar Gelderland en 
Overijssel, concludeerde onderzoeksbureau Rigo in oktober 2019, in opdracht van de 

provincies Gelderland en Overijssel. Steeds meer bewoners en ondernemers zoeken hun 
heil buiten de Randstad. Hoe gaan gemeenten om met de toestroom aan nieuwe inwoners 

en het behouden van de autonome bevolking? Wij bespreken de woningmarkt met 
kenners. “De bom is gebarsten in Amsterdam en Utrecht en hiervan ondervinden we de 

gevolgen op de woningmarkt.” 

HOE DE REGIO 
FOODVALLEY MOET OMGAAN 
MET RANDSTAD-MIGRATIE

RONDETAFELGESPREK

V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  1  |  M A A R T  2 0 2 0

23

RONDETAFELGESPREK



V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  1  |  M A A R T  2 0 2 0

24

RONDETAFELGESPREK

Later op Funda zetten dus, Wouter. 
Van den Top: “Het is een manier om te 
kijken hoe je het aanbod nieuwe wonin-
gen onder de aandacht kunt brengen bij 
de lokale mensen. Hoe breed wil je dat 
uitzetten? Je hebt een lange voorbereiding 
en er zijn mensen van buiten die zich 
al twee jaar van tevoren inschrijven. De 
aandacht verspreidt uiteindelijk toch wel, 
ook via social media.” 
 
Antoni, kunnen jullie als ontwikkelaar 
een bijdrage leveren aan de wens van de 
gemeente? 
Poot: “Wanneer wij een project initiëren 
en opzetten houden wij enquêtes en 
geven workshops. We maken ook een 
website. We merken dan dat van de men-
sen die belangstelling tonen 99 van 100 
lokaal zijn. Dat zijn mensen die de moeite 
nemen om op een doordeweekse avond 
langs te komen. De mensen die aan work-
shops deelnemen krijgen ook voorrang 
bij de koop van de woningen. Daardoor 
heb je al een bepaalde binding met de 
klanten. De lokale verbinding is veran-
kerd in de eerste ronde. Anderzijds: als 75 
procent uit de eigen omgeving komt, doe 
je het naar behoren. Als het naar 60 pro-
cent zakt moet je nadenken hoe je het een 
volgende keer anders wil aanpakken. Ik 
vind het wel goed dat de lokale bewoners 
en jeugd een springplank aangeboden 
krijgen met de sociale huur- en koopwo-
ningen in de eigen gemeente.” 
 
De Kruijf: “We zitten in een overspannen 
markt waar een gevecht om huizen 

gaande is. De autonome groei moet je 
kunnen accommoderen. We gunnen 
andere mensen ook hun woningen. 
Maar wat je nu ziet is dat mensen uit 
Amsterdam, Utrecht en Amersfoort met 
een grote portemonnee de mensen in 
onze regio gaan verdringen.” 
 
BEDRIJFSLEVEN 
Robbert, hoe kijk jij naar dit verhaal?  
Van Hal: “Ik ben vrij commercieel opge-
voed, ik ben van de vrije marktwerking. 
Je merkt alleen wel dat die vrije markt-
werking beperkend gaat werken voor 
de mensen in deze regio. Voor een huis 
van 250 duizend euro kun je 240 bieden, 
maar iemand uit het westen biedt direct 
260 duizend doordat ze wat extra’s in de 
achterzak hebben. Je merkt ook dat de 
leefomgeving verandert door een grote 
groep nieuwe inwoners. Dat is niet erg, 
maar je ziet dat bepaalde mensen die in 
de Randstad leven en hier niet ingebur-
gerd zijn en deze kant opkomen. Er mag 
wat mij betreft meer bescherming komen 
voor de identiteit van de autonome bevol-
king die huisvesting zoekt.” 
 
Hoe zit dat met het bedrijfsleven, gaan 
ondernemers ook van de Randstad naar 
de Vallei? 

Robbert van Hal (bedrijfsmakelaar bij 
CMC bedrijfsmakelaars uit Veenendaal)  

Gespreksleider Arnoud Leerling 
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Van Hal: “We hebben een hoog ict- en food-
gehalte in de regio en mensen die hoogop-
geleid zijn. Die mensen gingen aan het einde 
van hun tienerjaren naar Utrecht en bleven er 
ook wonen. Dan riepen bedrijven in de regio 
dat de knowhow de regio uittrok. Wat wij 
merken is dat mensen weer in de regio gaan 
wonen, maar soms nog in Utrecht werken. 
Dan merken ze later, mede door de files, dat 
het toch niet ideaal is om elke ochtend in de 
auto te stappen. Dan zoeken ze in de regio 
naar werk. Dat is voor de regio een positieve 
ontwikkeling. De kennis wordt geïnvesteerd 
in de regio. Bedrijven komen nog te weinig 
naar de Vallei, maar recent is een bedrijf 
vanuit de Galgenwaard in Utrecht naar hier 
gekomen. We zien een voorzichtige trend. 
Het is namelijk steeds minder belangrijk 
waar personeel vandaan komt. Veel bedrijven 
hebben al mensen die deels of volledig thuis 
werken. Productiebedrijven verhuizen overi-
gens niet snel. Zij hebben meestal een vaste 
kern medewerkers die met de fiets komt. Als 
je verhuist, loop je het risico deze mensen 
kwijt te raken. Kantoorgebruikers wisselen 
wel vaker.” 
 
Poot: “We hebben net twee projecten in 
Veenendaal gehad. Daarbij komt 75 procent 
van de mensen die geïnteresseerd is uit 
Veenendaal, maar je ziet mensen uit de 
Randstad. In Amersfoort, waar wij ook actief 
zijn, is de trek uit de Randstad (Utrecht, 
Amsterdam ed) veel beter zichtbaar, zeker als 
de woningen gunstig liggen ten opzichte van 
openbaar vervoer en snelwegen. Zij betalen 
beduidend minder voor een vergelijkbare 
of grotere woning. Mensen uit de Randstad 
zijn biedingsprocessen gewend. Ze nemen 
de overwaarde mee en zitten er dan spik en 
span bij. Dat kun je ze niet kwalijk nemen, dat 
is de marktwerking. De bom is al gebarsten 
in Amsterdam en in de regio ondervinden we 
de gevolgen op de woningmarkt.”
 
ARBEIDSMIGRANTEN 
Buiten de autonome groei hebben we in 
Nederland te maken met arbeidsmigratie, 
welke rol speelt die ontwikkeling in de 
woningmarkt? 
Van den Top: “Het aantal inwoners, waaron-
der arbeidsmigranten, loopt naar verwach-
ting in 2030 op tot één miljoen. Ieder jaar 
komen er meer bij. Veel migranten en vluch-
telingen wonen nu in de Randstad, maar ook 
deze mensen trekken meer deze kant op.” 
 
De Kruijf: “Als gemeente hebben we 33 
duizend arbeidsplaatsen met een beroepsbe-
volking van 23 duizend mensen. Er werken 
op dit moment 700 tot 900 arbeidsmigranten 
in de gemeente Barnveld. De omstandighe-
den waarin zij wonen is niet altijd om blij 
van te worden. Ze zitten op vakantieparken 

Antoni Poot (directeur Latei 
projectontwikkeling in Amersfoort)

Aart de Kruijf (wethouder van de gemeente 
Barneveld, verantwoordelijk voor ruimtelijke 
ordening, woningbouw en grondbeleid) 
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of verblijven in woningen die op de nominatie 
staan voor de sloop. Er zijn initiatieven waarin 
zij in omgebouwde kantoorpanden gehuisvest 
worden, maar dan moet je ook wel een goed 
beheerplan hebben liggen. Dat laatste stellen 
wij als eis om mee te willen werken aan de 
gevraagde verbouwingsplannen. Daarnaast 
komen die mensen ook op een wachtlijst voor 
sociale huurwoningen als ze hier langer willen 
blijven.” 
 
Hoe verloopt de samenwerking met andere 
regio’s? 
De Kruijf: “De gemeente Barneveld blijft in 
gesprek met andere gemeenten om de bouw 
van nieuwe woningen te stimuleren. De reden 
waarom wij aanschuiven bij gesprekken met 
de regio Amersfoort is om te zorgen dat zij 
hun huiswerk goed doen. Als zij dat niet doen, 
krijgen wij als het ware hun zaken op ons 
bordje. Als zij niet genoeg bouwen, komt bij 
ons de druk op de ketel. Uiteindelijk moeten 
we de toestroom aan nieuwe inwoners samen 
oppakken.” 

 
Poot: “In Amsterdam hebben ze al de 40-40-
20 regel. 40 procent sociale huur, 40 procent 
midden duur huur en 20 procent koopvrij. In 
Amersfoort is het sinds vorig jaar 35 procent 
sociale huur en 20 procent midden huur. Dan 
is dus 55 procent van de woningen al be-
paald. In de basis moet dat een vliegwieleffect 
geven voor de doelgroep. Met deze formules 
worden er te weinig koopwoningen gebouwd. 
Daardoor gaan mensen elders op zoek naar 
nieuwe huizen. Amersfoort wil duizend wo-
ningen per jaar bouwen, maar vorig jaar zijn 
de vijfhonderd niets gehaald. Bij iedereen is 
duidelijk wat er aan de hand is in de woning-
markt, maar als provincie en gemeente moet je 
er wel op inspelen en de gebieden benoemen 
waarin gebouwd kan worden. Als we in Utrecht 
20 duizend nieuwe woningen laten bouwen, 
verlicht je de druk op regio’s ten oosten van de 
stad. Je moet dus bouwen waar de behoefte is.” 

Van den Top: “En daarin ook rekening houden 
met de infrastructuur. De bereikbaarheid van 
nieuwe woningen moet ook worden verbeterd. 
Neem het knooppunt A1 en A30. Vier of vijf 
jaar geleden zat er nog niet zoveel druk op de 
markt, maar nu is de nood hoog en worden pas 
maatregelen genomen. Maar kijk eens hoeveel 
tijd sommige plannen in beslag nemen. Dan 
krijg je soms weer gebakkelei over groen en 
water terwijl de woningmarkt opgekrikt moet 
worden. We zijn nu bezig met veertig nieuwe 
woningen in Nijkerk en op één dag kwamen 
er 140 tot 160 aanmeldingen van geïnteres-
seerden. In Voorthuizen zijn er nu misschien 
drie of vier betaalbare huizen te koop. Dat zegt 
genoeg over hoe de markt nu in elkaar steekt.” 
 

Wouter van den Top (mede-eigenaar 
De Bunte Vastgoed Oost in Ede)
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Betreft het een verandering van (IT) syste-
men, processen? Dan spreek ik over de koude 
(blauwe) kant van veranderen. Betreft het een 
verandering van cultuur, werkwijzen, samen-
werking, kennis, dat wat medewerkers direct 
raakt, dan spreek ik over de warme (rode) kant 
van veranderen. Een verandering is in mijn 
optiek succesvol als je beide kanten van een 
verandering in de scope meeneemt. Hoe goed 
een systeem of proces bedacht wordt, als de 
medewerkers de verandering niet begrijpen is 
veel voor niets geweest.  
 
Voorbeelden van koude verandering zijn imple-
mentaties van nieuwe softwarepakketten; het 
gedetailleerd verzamelen van wensen en eisen, 
leveranciersselectie, configuratie, testen, imple-
mentatie en nazorg van het nieuwe IT systeem. 
Voorbeelden van warme veranderingen zijn het 
opstellen en delen van proces/afdelingsspecifie-
ke KPI’s ten behoeve van bijvoorbeeld efficiën-
ter werken, teambuildingsessies, het training/
coachen van medewerkers. De warme wijziging 
betreft vaak een langere termijn, gekoppeld aan 
het continue verbeteren.  

Een gestructureerde aanpak is aan te be-
velen om de verschillende stappen in het 
veranderproces goed te kunnen volgen. 
Procesmanagement is een vakgebied dat veel 
overlap heeft met vakgebieden als project 
management, kwaliteitsmanagement, verander-
management. 

Eelco Wissink van Wissink – Transformation 
and Improvement Consultancy (W-TIC) is een 
zeer ervaren zelfstandig ondernemer op het 
gebied van procesmanagement  met zowel de 
koude kant als de warme kant van veranderen. 
Niet alleen in analyses en advisering van een 
verandering, maar ook in de voorbereiding, 

‘Het moet echt anders’ of ‘Dit moet echt beter!’ Maar hoe dan?!  
Dit zijn kreten die u wellicht bekend voorkomen.

DE WARME- 
EN KOUDE KANT VAN 

(SUCCESVOL) VERANDEREN
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RESULTAAT

uitvoering en nazorg van de gewenste verande-
ring. Procesmanagement is een breed begrip en 
heeft te maken met de integrale inrichting en 
verbetering van uw processen, uw IT systemen 
en uw medewerkers. Verandering worden vaak 
projectmatig doorgevoerd.

Eelco Wissink stapt voor u in het gat tussen 
business en IT, hij verstaat de taal van beide 
werelden en kan daarmee de verbindende factor 
zijn voor uw gewenste verandering.  

Een keer afstemmen? Interesse? Benieuwd naar 
best practices? Neem dan contact op.
Eelco Wissink Uw partner bij veranderen en 
verbeteren 
 
06-39 615 615  | ewissink@w-tic.nl  | www.w-
tic.nl  | KvK 65483731



COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN
Organisaties verwachten steeds meer een 
verhaal bij de cijfers. De directie bij de hand 
nemen om cijfers te duiden, is wat anders dan 
de maandrapportage overhandigen. Wil je 
mensen meenemen in je verhaal, dan moet je 
goed kunnen presenteren.

ANALYTISCHE VAARDIGHEDEN 
De rapportages op basis van het verleden blijven, 
maar je hebt ook te maken met méér en realtime 
cijfers waar je je voordeel mee kan doen. Dus 
naast financieel – moet je ook bedrijfskundig 
onderlegd zijn. Dat geldt voor mij, maar die 
bredere blik verwacht ik ook van mijn team. 
Alleen als je de cijfers kunt analyseren en 
interpreteren kun je verbanden leggen en 
gerichte voorspellingen doen. 

IT-KENNIS
IT is niet meer weg te denken uit ons vak. 
Met alle ontwikkelingen op het gebied van 
Artificial Intelligence, Big Data en automati-
seren, heb je flink wat IT-kennis nodig. Zelf 
heb ik van nature grote interesse in IT en was 
direct betrokken bij zaken als automatise-
ring. Doe je dat niet, dan mis je de boot. Die 
samenwerking wordt namelijk veel intensie-
ver, zowel met de interne IT-afdeling als met 
externe partijen.

FLEXIBILITEIT EN INLEVINGSVERMOGEN
Medewerkers die gewend zijn aan het papie-
ren proces moeten zelf ontdekken waar auto-
matisering iets kan overnemen en waar hij/zij 
meerwaarde toevoegt. Het geautomatiseerde 
proces zit in een ‘black box’ en is niet meer 

zichtbaar, maar je moet wel weten hoe dat 
proces verloopt. Alleen dan kun je de cijfers 
interpreteren. Voor collega’s die het papieren 
proces niet kennen is het veel moeilijker voor 
te stellen wat er in die black box gebeurd.

COACHENDE VAARDIGHEDEN
Digitale transformatie beïnvloedt het hele 
team en de ene collega ziet sneller moge-
lijkheden dan de ander. Dat is niet erg, maar 
wees er alert op en begeleidt dit goed. Omdat 
je als financiële afdeling midden in de orga-
nisatie komt te staan, beperkt die coachende 
rol zich niet tot je eigen afdeling. Het is aan 
mij als Financieel Manager om alle collega’s te 
helpen bij de digitale transformatie. 

CONCLUSIE
Wijzelf werken toe naar realtime rapportages 
waarbij we de hele organisatie gaan voorzien 
van informatie. Denk aan informatie over 
productieplanning, order intake en liquidi-
teitsprognoses, maar ook aan niet financiële 
informatie.

Ga je ook aan de slag? Vraag je af wat de 
behoefte aan deze nieuwe vaardigheden be-
tekent voor je financiële afdeling. Bestaande 
rollen zullen veranderen of zelfs verdwijnen. 
Kunnen en willen collega’s met deze veran-
dering mee? Welke kwaliteiten heb je al in je 
team en welke nog niet? Dat zijn belangrijke 
vragen om te beantwoorden.

www.easysystems.nl
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COLUMN EASY SYSTEMS

De verwachtingen die organisaties hebben van hun financiële afdeling veranderen. 
Waar de klassieke rol focust op het rapporteren van het verleden, focust de moderne 
rol op realtime rapportages en voorspellen van de toekomst. Wat betekent dit voor de 

competenties die een financieel professional moet bezitten?

5 COMPETENTIES DIE ELKE 
MODERNE FINANCIEEL 

PROFESSIONAL MOET BEZITTEN

Gastbijdrage voor Easy Systems door Marjolein Verharen, Financieel Manager bij VPT Versteeg



Vrienden heeft Boris Johnson waarschijnlijk amper gemaakt sinds zijn aantreden als Brits 
premier. Of hij daar wakker van ligt, is zeer de vraag. Wat je ook van de opportunistische 
politicus vindt, hij heeft wel woord gehouden: he got Brexit done. Nu de praktische 
uitwerking nog. Wat is de status en wat zijn de gevolgen voor Nederlandse bedrijven?

BREXIT: THE 
STORY CONTINUES

RACE TEGEN DE KLOK VOOR ONDERHANDELAARS EN ONDERNEMERS
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Tekst: Hans Hajée Fotografie: Shutterstock
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Op 31 januari 2020 werd de Britse vlag in 
Brussel gestreken. Officieel om midder-
nacht die dag verliet het Verenigd Koninkrijk 
definitief de Europese Unie. Het is voor eerst 
in de historie van de EU en haar voorgangers 
dat een land uit het statenverband stapt. Een 
trendbreuk na de sterke aanwas uit Oost-
Europa. De EU telt nu nog 27 landen. 
Twee dagen voor het formele vertrek wreef 
Nigel Farage met zijn laatste speech in het 
Europese Parlement nog vakkundig wat zout 
in de Brusselse wonden. Zwaaiend met Britse 
vlaggetjes namen de euroscepticus en zijn 
kompanen afscheid. Overigens is het de moei-
te waard om Farage’s toespraak te beluisteren: 
“We love Europe, we just hate the European 
Union” en meer vergelijkbare oneliners.

BUSINESS AS USUAL
En nu? Wat gaan Nederlandse bedrijven 
en burgers merken van deze historische 
gebeurtenis? Voorlopig helemaal niets. Tot 
31 december van dit jaar geldt een formele 
overgangsfase. In- en uitreizen blijft moge-
lijk zonder aanvullende formaliteiten. Voor 
EU-werknemers van Britse bedrijven is geen 
werk- of verblijfsvergunning vereist, vice versa 
is dat evenmin nodig. Nederlanders die langer 
dan vijf jaar in het VK wonen, kunnen een 

permanente verblijfsvergunning aanvragen. 
Zelfs als iemand die een baan heeft of als zelf-
standige werkt zich er vlak voor 31 december 
aanstaande vestigt, geldt deze termijn. Ook de 
onderlinge handel kan vooralsnog onge-
stoord doorgaan. Er is geen sprake van extra 
papierwinkel, controles of rijen vrachtwagens 
aan de grens.

GELIJK SPEELVELD
In maart 2020 zijn de onderhandelingen 
gestart over het vervolg van de relatie tussen 
de EU en het VK na 31 december. Dat gebeurt 
afwisselend in Brussel en Londen, telkens in 
blokken van drie weken. Namens de EU leidt 
Michel Barnier de delegaties. Eerder was hij 
al verantwoordelijk voor de eerste fase van de 
Brexit-gesprekken.
Over tal van onderwerpen moet overeenstem-
ming worden bereikt; samenwerking op het 
gebied van veiligheid, dataverkeer, stan-
daarden en certificeringen. Maar de meeste 
aandacht gaat uit naar het handelsakkoord. 
Vaststaat dat de douaneprocedures terug-
keren. Maar hoe deze eruit gaan zien, is nog 
compleet onduidelijk. De Britten willen vrij-
heid om af te wijken van Europese richtlijnen. 
De EU ziet het conformeren hieraan juist als 
voorwaarde voor een handelsrelatie zonder 

heffingen en quota. Gelden voor Britse bedrij-
ven daarbij minder stringente voorwaarden 
dan verzwakt dat de concurrentiepositie van 
hun EU-concurrenten. Het speelveld moet 
gelijk zijn.

BLOK WAARSCHUWT
Uiteraard zal Boris Johnson inzetten op een 
betere uitgangspositie voor zijn bedrijfsleven. 
Onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland 
benadrukken dat de EU dan maatrege-
len moet nemen om dit te compenseren. 
Mochten de onderhandelende partijen al 
bereid zijn om water bij de wijn te doen, dan 
nog is de kans reëel dat zaken doen met het 
VK complexer en duurder wordt.
Op de achtergrond zweeft daarbij het zwaard 
van Damocles; een no deal-Brexit. Aan de 
vooravond van de onderhandelingen waar-
schuwde minister Stef Blok (Buitenlandse 
Zaken) al nadrukkelijk voor de kans dat de 
gesprekken mislukken.

DERDE LAND
Mocht het doemscenario van een no deal 
inderdaad werkelijkheid worden dan is het 
VK voor de EU een zogenaamd derde land. 
Daarvoor gelden de regels en tarieven van 
de Wereldhandelsorganisatie. De EU zal 



“WE LOVE 
EUROPE, 
WE JUST 

HATE THE 
EUROPEAN 

UNION”
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dan invoerrechten heffen op VK-producten. 
Gemiddeld zijn die niet hoog maar in specifie-
ke gevallen – auto’s en onderdelen, landbouw-
producten – lopen ze flink op. Het VK kan 
op haar beurt naar eigen inzicht heffingen 
opleggen. Verder betekent een harde Brexit 
extra administratieve lasten, douaneformali-
teiten en controles.
Zijn de gevolgen van een no deal voor produc-
ten ingrijpend, voor diensten is dat helemaal 
het geval. Bij een harde Brexit gelden daarvoor 
de regels van de General Agreement on Trade 
in Services. Dit betekent dat levering van som-
mige diensten helemaal niet meer mogelijk is.

BETER GOED DAN SNEL
De onderhandelingen zijn zeer complex. De 
hoeveelheid details is enorm en de onder-
handelaars staan onder grote tijdsdruk. 
Deskundigen stellen vrijwel unaniem dat het 
simpelweg onmogelijk is om voor 31 decem-
ber te komen tot een gedegen akkoord.
VNO-NCW en MKB-Nederland waarschuwen 
voor kunstmatige druk om de overgangspe-
riode zo kort mogelijk te houden. Beter een 
goed akkoord dan een snel akkoord, aldus de 
ondernemingsorganisaties. Het is mogelijk 
om de overgangsfase met maximaal twee jaar 
te verlengen. Een besluit daarover zou echter 

al voor 1 juli moeten worden genomen. En 
premier Johnson heeft aangegeven dat hij 
de transitieperiode onder geen beding wil 
verlengen.

NIEUWE WERKELIJKHEID
Voor Nederlandse bedrijven zit er dus niets 
anders op dan zich voor te bereiden op een 
no deal-scenario. Net als op een akkoord in 
verschillende gradaties van hard en zacht. 
Hoe dat eruit ziet, zal pas duidelijk zijn als 
de onderhandelingen zijn afgerond. En de 
overeenkomst vervolgens is goedgekeurd door 
de parlementen van het VK en alle individuele 
lidstaten. Het wordt een race tegen de klok. 
Bedrijven hebben waarschijnlijk maar kort de 
tijd om hun processen aan te passen aan de 
nieuwe werkelijkheid.

Tal van organisaties en platforms ondersteu-
nen bij de voorbereiding op de verschillende 
Brexit-scenario’s. Ondernemers kunnen onder 
meer terecht bij hulpbijbrexit.nl, brexitloket.
nl alsmede bij branche- en werkgeversorga-
nisaties.



DUURZAAMHEID 
EN DATA DELEN

TRANSORT EN LOGISTIEK IN BEWEGING

De sector transport en logistiek heeft net als de andere topsectoren in Nederland 
te maken met diverse uitdagingen, waaronder de transitie naar duurzaamheid. 
Tegelijkertijd vormt het delen van data de basis voor succesvolle samenwerkingen, 
maar de eerste stap is een lastige om te zetten. Tijdens Logistiekdag 2020, 
georganiseerd door Management Producties, kwamen beide trends aan bod.
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NOODZAAK
Tijdens de Klimaatconferentie van Parijs 
in 2015 is als doel gesteld om de tempera-
tuur van de aarde tussen nu en 2100 met 
slechts anderhalf tot twee graden te laten 
stijgen. Om dit te bereiken, mogen we nog 
maar 350 gigaton CO2 produceren. Volgens 
professor Alan McKinnon van Kuehne 
Logistics University zitten we al op een 
productie van 42 gigaton per jaar, waardoor 
we zonder maatregelen dit limiet al binnen 
8,5 jaar bereiken. De logistieke sector is 
verantwoordelijk voor 10 tot 11% van de 
wereldwijde uitstoot van CO2. Het reduce-
ren van de productie van CO2 binnen de 
sector is erg lastig. Dit wordt veroorzaakt 
door de grote afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen en de verwachte groei van de 
sector. Maatregelen die genomen zouden 
moeten worden, zijn het elektrificeren van 
alle logistieke activiteiten. De spoorwegen 
lopen hierin voorop. Wereldwijd wordt de 
helft van alle per rails verplaatste vracht 
elektrisch vervoerd. Korea is zelfs koplo-
per met 100% elektrisch railvervoer. Om 
het percentage elektrische treinvervoer 
verder te laten stijgen, moet het gebruik van 
batterijen en en waterstofcellen in treinen 
worden verhoogd. De dalende kosten van 
batterijen maakt dit steeds aantrekkelijker. 

Vrachttransport per truck is lastiger te elek-
trificeren, maar het is zeker niet onmogelijk. 
Lokale afstanden en last miles worden al 
steeds vaker elektrisch gereden. Ook de 
batterijen in deze trucks worden steeds 
beter en goedkoper waardoor de actieradius 
stijgt en de prijsdifferentiatie minder wordt. 
Tevens komen er steeds meer laadpalen 
bij. Voor long distance trucking kunnen 
batterijen met een hoger bereik en water-
stofcellen worden ontwikkeld. Een stap 
verder gaat het eletrificeren van de snelweg. 
In Zweden, Duitsland en de VS zijn trajec-
ten op de snelweg ingericht als eHighway. 
Trolleyvrachtwagens maken gebruik van 
elektrische kabels die boven de weg hangen. 

LANGE LEVENSDUUR
Binnen de scheepvaart neemt de elektri-
ficatie binnen verschillende categorieën 
schepen toe, al zijn dit wel met name kleine 
vaartuigen voor korte afstanden zoals veer-
boten. Bij grotere schepen zijn de behoefte 
aan grote en zware batterijen, de beperkte 
actieradius en de lange levensduur van de 
vrachtschepen remmende factoren op het 
elektrificeren. Ook vliegtuigen hebben een 

lange levensduur. Daarbij komt dat de ener-
giedichtheid van een tank kerosine 176 keer 
zo groot is als die van de beste lithiumbat-
terijen die nu beschikbaar zijn. Bovendien 
neemt bij het gebruik van kerosine het 
totaalgewicht van het vliegtuig gedurende 
de vlucht af, terwijl batterijen juist voor 
extra gewicht zorgen. Er zijn kleine vliegtui-
gen geproduceerd die gebruik maken van 
batterijen. Het is echter de vraag of deze 
batterijen kunnen worden opgeschaald 
naar grote jumbojets. Het toepassen van 
batterijen in vliegtuigen zoals luchtschepen 
voor lange afstanden en drones voor de 
laatste kilometers van een traject is in de 
toekomst waarschijnlijk wel haalbaar.

WAREHOUSING
1-2% van de CO2-productie komt voort uit 
op- en overslag en laden/lossen. Aangezien 
logistieke distrubutiecentra en magazijnen 
zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, is 
het vrij eenvoudig om groene stroom af te 
nemen. Voor het verplaatsen kunnen op 
batterij aangedreven varianten van drayage 
trucks, yard hustlers en zijladers worden 
ingezet. Daarnaast kan er op kleine schaal 
duurzame energie worden opgewekt. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het distributie-
centrum van Rhenus Contract Logistics in 
Tilburg. Dankzij de zonnepanelen op het 
dak heeft het pand zelfs een C02-negatieve 
impact en daarmee is dit het meest energie-
vriendelijke industriële gebouw ter wereld. 

ENERGIEVOORZIENING
De meeste oplossingen binnen de logis-
tiekbranche komen voort uit de inzet van 
duurzame elektriciteit. Daar ligt nog een 
flinke uitdaging, aangezien deze elektriciteit 
ook binnen andere sectoren moet wor-
den ingezet om de totale CO2-uitstoot te 
verkleinen. Als gevolg hiervan zal de vraag 
naar batterijen en de benodigde grondstof-
fen enorm gaan stijgen. Een alternatief voor 
elektriciteit is de inzet van biobrandstoffen. 
Uit onderzoek blijkt dat van alle biobrand-
stoffen bij de productie en verbranding van 
biomethaan de minste CO2 wordt gepro-
duceerd. Nadeel van biomethaan is dat de 
levering van de duurzame variant beperkt 
is en er een enorme hoeveelheid land-
bouwgrond nodig is om deze brandstof te 
produceren. Om de brandstof te kunnen ta-
ken, is nieuwe infrastructuur nodig. En het 
beoogde effect wordt tenietgedaan zodra er 
methaan weglekt (het effect van methaan is 
23 keer zo groot op de atmosfeer als C02).

DUURZAME KOPLOPER
Lekkerland is een groothandel en logistieke 
dienstverlener voor onder andere bemande 
tankstations en NS-kiosken. Het bedrijf zet 

sterk in op duurzaamheid, mede doordat de 
klanten een sterke behoefte hebben aan duur-

zame oplossingen (duurzaamheid is steeds 
vaker een vast onderdeel is van de aanbeste-

ding of een tendertraject) en nieuwe wetgeving 
(de bevoorrading van de binnensteden moet in 

2025 emissieloos zijn). 

Lekkerland heeft drie Lean & Green Sterren 
(marktleider in CO₂-reductieprogramma’s voor 
de logistieke sector) en wil met het behalen van 

een vierde ster deze koploperpositie behou-
den. Om dit te bereiken monitort Lekkerland 
alle kpi’s en kijkt het bedrijf voortdurend hoe 

processen efficiënter kunnen worden ingericht. 
Zo is de gemiddelde CO2-uitstoot per rolcontai-
ner gedaald: van 3,38 (2016) naar 2,71 kg CO2 
(2018). Door slimme keuzes in het wagenpark 

te maken en de uitstoot te compenseren, 
rijdt het bedrijf sinds juli 2019 CO2-neutraal. 

Ingezamelde koffiedrab en sinaasappelschillen 
worden bij GRO Together gebruikt om 

oesterzwammen op te kweken, die vervolgens 
worden verwerkt in de gerechten van het 

bedrijfsrestaurant. 
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ENERGIE-EFFICIENCY
Naast de inzet van duurzame energiebronnen kan ook 
kritisch worden gekeken naar de energie-efficiëntie 
van vaar- en voertuigen (in Nederland worden LZV’s 
al veel ingezet). Interne trainingsprogramma’s voor 
chauffeurs en het voorkomen van onder- en overla-
den kan op jaarbasis veel brandstof besparen, net als 
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. In de 
Benelux organiseren Nestlé en PepsiCo gezamenlijk 
hun goederentransport, wat het aantal kilogram CO2 
per ton product heeft gehalveerd. 
 
DATA DELEN
Rond het delen van data is de afgelopen jaren veel con-
troversie ontstaan. Commerciële bedrijven ontpopten 
zich tot de grootste spelers terwijl er nauwlijks conrtole 
plaatsvond over wat er precies met de data gebeurde. 
Als gevolg hiervan schermen bedrijven hun data angst-
vallig af. Binnen de logistiek zit de data vaak opgeslo-
ten in silo’s. Data delen kost tijd en geld mede omdat 
er steeds nieuwe afspraken moeten worden gemaakt 
tussen de verschillende partijen. Daarnaast blijft het 
delen van data vragen oproepen over de veiligheid en 
de controle hierover.
De overheid is echter van mening dat het delen van 
data toegevoegde waarde biedt omdat het de samen-
werking door de hele keten kan optimaliseren. Om dit 
op een veilige manier te bewerkstellingen, ontwikkel-
den enkele publieke en private partijen uit de logistieke 
sector stichting iSHARE. Dit is een set afspraken waar-
mee verschillende partijen die zich in dezelfde keten 
bevinden, elkaar toegang geven tot hun data maar wel 
controle houden over wat er met de data gebeurt. Dat 
kan prettig zijn voor bijvoorbeeld de samenwerking 
tussen expediteurs, terminals en transporteurs die vaak 
informatie uitwisselen over locaties en laadtijden. De 
betrokken partijen doorlopen allemaal dezelfde stap-
pen van identificatie, authenticatie en autorisatie. 

TRANSPORTCORRIDORS
Ook het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat 
heeft haar pijlen op het verbeteren van de logistieke 
sector gericht. Hiervoor is het intiatief Connected 
Transport Corridors (CTC) opgericht, dat als doel 
heeft om de problemen als gevolg van het verder 
toenemende wegverkeer (bereikbaarheid, stedelijke 
leefbaarheid, verkeersveiligheid) aan te pakken en 
daarvoor initiatieven en samenwerkingsverbanden 
voor de logistieke sector ontwikkelt. De afgelopen jaren 
hebben CTC en vervoerders, private partijen en publie-
ke organisaties in de corridors Amsterdam Westkant, 
Groot Rotterdam en Zuid-Holland geëxperimenteerd 
met een aantal maatregelen. Voorbeelden hiervan 
zijn konvooirijden, de inzet van intelligente verkeers-
regelinstallaties ( iVRI) en de applicatie Truckmeister 
(te vergelijken met Flitsmeister) die vrachtwagen-
chauffeurs waarschuwt voor ongevallen, stilstaande 
voertuigen, files, flitsers, slecht wegdek, een open brug, 
werkzaamheden en de juiste maximum snelheden. 
Het is de bedoeling dat de komende jaren het aantal 
corridors verder wordt uitgebreid en dat deze gebie-
den samen een dekkend netwerk vormen tot over de 
landsgrenzen. 
Enkele voordelen die tot nu toe dankzij CTC zijn 
behaald: 15% betere doorstroming dankzij de inzet van 
IVR’s bij de grens tussen Zeeland en België, 20 miljoen 
minder gereden kilometers (minder zoekverkeer en ke-
ren) en 24.000 ton minder CO2-uitstoot. Bedrijven die 
met de informatie van CTC aan de slag willen, kunnen 
dit door IT-leveranciers in hun systemen laten integre-
ren. CTC heeft zelf ook drie ICT-experts aan gesteld.

NIEUWE BUSINESSMODELLEN
Paul Grefen pleit eveneens voor een beter gebruik 
van IT in de logistiek en supply chain management. 
Volgens de hoogleraar aan de TU/e wordt er nog te veel 
in termen van hardware gedacht. IT wordt vooral inge-
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zet om het huidige systeem te verbeteren. 
Denk aan het digitaliseren van shipping 
documenten en lokale platforms voor het 
delen van data. Grefen is van mening dat 
het beter is om te kijken naar grote dis-
ruptieve spelers zoals Spotify en Google, 
wiens businessmodellen zijn gericht op 
het leveren van diensten.

IT kan ook binnen de logistiek een uit-
stekend middel zijn om over te stappen 
naar een servicegerichte business. Denk 
aan snellere, just-in-time levering van 
containers met bijvoorbeeld groenten en 
fruit en het verfijnen van de voorspelde 
aankomsttijden voor last mile deliveries. 
Om dit voor elkaar te krijgen, zouden de 
spelers in de sector samen moeten wer-
ken in agile netwerken. Dat houdt in dat 
je voor de bedrijfsactiviteiten waar je zelf 
niet goed in bent, een samenwerkings-
partner zoekt en dat spelers in gezamen-
lijke ecosystemen gaan werken. Die eco-
systemen zijn echter een stuk complexer 
dan de huidige logistieke ketens omdat 
diverse betrokken partijen (denk aan 
inland en deep sea terminals, inland ope-

rators, verzenders, vaarlijnen, Logistics 
Service Providers en douane) allemaal 
informatie met elkaar moeten gaan delen. 
IT kan deze nieuwe manier van samen-
werken faciliteren en maakt het mogelijk 
om realtime informatie uit te wisselen, 
geldstromen te beheren, agile contracten 
af te sluiten of juist om gevoelige data voor 
bepaalde partijen af te schermen. Om 
deze manier van samenwerken te laten 
slagen, is het essentieel dat het delen van 
data niet als een dreiging wordt gezien, 
maar als een manier van samenwerken. 
Ook is het belangrijk om niet te lang te 
blijven hangen in standaardisatie maar 
juist in actie te komen.

Ook binnen de logistieke sector geldt dus 
dat uit samenwerken mooie initiatieven 
voort kunnen komen. Initiatieven die 
duurzaam zijn voor het milieu en nieuwe 
verdienmodellen op kunnen leveren. 
Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat 
partijen elkaar vertrouwen, goede afspra-
ken maken en dat er door middel van IT 
informatie wordt gedeeld.

SAMENWERKEN 
DOOR DATA TE DELEN

Aardappelverwerker Aviko werkt met diverse 
partijen samen om een stapje dichterbij een 
future proof supply chain te komen. Een van 
deze partijen is CHEP, aanbieder van houten 

en plastic pallets, kleine displaypallets, kratten 
en IBC-containers. De samenwerking met 

CHEP heeft als doel om grip te krijgen op de 
palletkosten en -kwaliteit, de administratieve 
lasten te verlagen en om de CO2-voetafdruk 

te verkleinen. Aviko maakt met CHEP de 
overstap van 'pallet as an asset' naar 'pallet as 
a service'. Dit houdt in dat CHEP pallets levert 

aan Aviko en deze bij de klanten van Aviko 
weer ophaalt. Deze pallets worden getraceerd 

bij binnenkomst, op de locaties en wanneer 
ze weg worden opgehaald. Indien nodig 

worden de pallets door CHEP gerepareerd 
om ze te kunnen hergebruiken. Na de eerste 
12 maanden bleek uit de cijfers dat er met het 
recyclen van 826.000 outbound pallets 650 

m3 minder hout is gebruikt, 880 ton CO2 
is bespaard (geen retourlading nodig) en de 

administratieve lasten zijn gereduceerd. 

De volgende stap van Aviko is de aansluiting 
bij het project van CHEP & Argusi met als 
doel om het wegtransport in Nederland te 
optimaliseren. Op basis van de gegevens in 

de database van CHEP kunnen verladers met 
een lage beladingsgraad aan bedrijven met 
een transportbehoefte worden gekoppeld. 

Door vrachtwagens beter te benutten, wordt 
het aantal lege kilometers gereduceerd en 

de beladingsgraad verhoogd. CHEP heeft al 
bij een aantal bedrijven een transportketen 

opgezet waarbij de pallets die van de produ-
cent naar de retailer worden vervoerd, door 

dezelfde vervoerder terug naar de producent 
worden gebracht zodat deze kunnen worden 

hergebruikt. Pallets die kapot zijn worden 
door CHEP opgehaald en gerepareerd, om 

vervolgens weer naar de producent te worden 
gebracht. 
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In 2050 moet onze economie circulair zijn. Dat vraagt om een 
andere manier van ondernemen en nieuwe verdienmodellen. 
Hoe pakt circulair pionier Timo Kruft dat aan?

NIEUW IS NIET 
ALTIJD BETER
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De Mauritskazerne in Ede, één van de circulaire 
evenementlocaties van de TeKa groep



De Voorthuizenaar Timo Kruft is oprichter van de 
TeKa Groep, één van de 250 snelstgroeiende sca-
le-ups van Nederland. Begonnen in 1992 met een 
eventorganisatiebureau, maar is nu met ruim twintig 
historische, industriële en moderne evenementenlo-
caties één van de grootste spelers in de Nederlandse 
evenementenbranche.  

En een koploper als het gaat om circulair onder-
nemen. Dat begint al bij de locaties; voornamelijk 
bestaande panden die een tweede leven krijgen. In 
Amsterdam werd zelfs de iconische Aviodome van het 
voormalige luchtvaartmuseum op een nieuwe plek 
weer in elkaar gepuzzeld en onder de nieuwe noemer 
‘Amsterdome’ heropend. De inrichting van de locaties 
gebeurt met gebruikte materialen, de energie komt 
vaak uit de bodem of van de zon, voor de catering 
werkt de TeKa Groep samen met lokale voedselma-
kers. Eten wat overblijft wordt omgezet in biomassa.
“Wij verkopen uiteindelijk belevingen. Of je nu een 
congres organiseert, een bedrijfsfeest houdt of gaat 
trouwen; alles draait om die beleving. Een koepel zo-
als de Amsterdome draagt een verhaal met zich mee, 
gebruikte materialen in het interieur hebben karakter. 
En dan is het ook nog eens beter voor de wereld om 
ons heen. Voor ons is het een win-winsituatie”, zegt 
Kruft. 

OVER CIRCULAIRE ECONOMIE
Kernidee van de circulaire economie is dat afval niet 
meer bestaat, maar grondstoffen steeds hergebruikt 
worden. Vanuit het bedrijfsleven groeit het besef: 
dat is meer dan een groene hobby. Nederland moet 
namelijk vrijwel al haar grondstoffen importeren. 
Toenemende schaarste en instabiliteit op de wereld-
markt, brengt voor bedrijven serieuze risico’s met 
zich mee. Daar komt bij dat er een generatie klanten 
opgroeit die niet meer accepteert dat we de wereld 
om ons heen de vernieling in helpen.  

“Ik vind angst nooit zo’n sterke drijfveer”, zegt Kruft. 
“Ik zie circulair ondernemen liever als een kans om 
langer geld te blijven verdienen. Je maakt je business-
model toekomstbestendiger, kunt makkelijker goede 
werknemers aan je binden en loopt minder risico op 
claims. Je moet er toch een keer aan geloven, dan kan 
je beter één van de eersten zijn.” 

VERDIENMODEL
“Circulair ondernemen is vooral pionieren”, zegt 
Kruft. “Er zijn geen draaiboeken, dat maakt het ook 
leuk. Een valkuil is dat je eerst probeert een complete 
strategie te bedenken. Dan gebeurt er over het alge-
meen niets. Je kunt beter gewoon beginnen. Zet klei-
ne stapjes, probeer uit en stop met wat niet werkt.”
“Focus daarbij vooral op je kostenkant”, adviseert 
Kruft. “Je kunt met circulaire producten nieu-
we markten aanboren of betere marges reali-
seren, maar dat is best lastig en vraagt veel tijd. 
Winstmaximalisatie is volgens mij makkelijker aan 
de kostenkant: als je minder weggooit, bestaande 
producten een tweede leven geeft of minder energie 
gebruikt, zijn dat besparingen die elke maand terug-
komen. Daar zie ik vooral het verdienmodel.” ▪ 

Artikel is afkomstig uit het magazine Eyeopener 
van Schuiteman Accountants & Adviseurs B.V.
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“Deze regio laat al jaren achtereen een ongeken-
de economische groei zien,” zegt Jan Wessels, 
teamleider Economische Zaken bij de gemeente 
Barneveld. “Kijk alleen al naar bedrijvenpark 
Harselaar Zuid, waar we in de crisistijd begon-
nen met het uitgeven van 32 hectare aan kavels 
in het ontwikkelingsgebied 1A. Binnen twee 
jaar ging de laatste weg, wat ons best verbaas-
de, gezien de laagconjunctuur op dat moment. 
Opmerkelijk genoeg betrof het volledig vraag 
vanuit ondernemers hier in de regio. De locaties 
die zij verlieten werden binnen mum van tijd 
opgevuld door andere bedrijven. We constateren 
een grote investeringsbereidheid, zelfs toen we 
nog in de recessie zaten. De financiering om 
nieuwe stappen te zetten gebeurt vaak uit eigen 
middelen, vanuit een sterke eigen vermogens-
positie, een fenomeen dat deze regio kenmerkt. 
Er zijn in Barneveld en omgeving veel familie-
bedrijven actief, met een mentaliteit van ‘eerst 
verdienen, dan uitgeven’. Zij groeien daarmee 
vanuit een gezonde basis verder.”

AANZUIGENDE WERKING
Barneveld begroet daarnaast een forse aanwas 
van buitenaf. “Dat komt voor een belangrijk 
deel door de ligging aan de oostelijke zijde van 
de Randstad, die steeds verder dichtslibt en 
waar de vestigingskosten stijgen,” legt adviseur 
public affairs Bertil Rebel uit. “Ondernemers 
ontdekken onze regio als een mooi centraal 
gelegen, makkelijk bereikbaar alternatief, met 
uitstekende verbindingen via snelwegen en het 
spoor. Daarbij maken ze kennis met de hoge 
arbeidsethos die hier heerst. Dat weerspiegelt 
zich in het werkloosheidscijfer, dat met 1,2 
procent ver onder het landelijk gemiddelde ligt. 
Ook een aanzuigende werking hebben de drie 

sectoren die hier het sterkst vertegenwoordigd 
zijn, namelijk agrofood, vrije tijd, transport en 
logistiek. Het betreft voornamelijk mkb, met een 
belangrijk aandeel voor de maakindustrie, die 
een groot innovatievermogen laat zien. Agrofood 
en dan zeker de pluimveesector omvat in deze 
regio de volledige keten, van producenten en 
verwerkende bedrijven tot leveranciers en 
toeleveranciers. Het is niet overdreven om te 
stellen dat alle wereldwijde kennis op dit gebied 
in Barneveld en omstreken samenkomt.”

BROEDPLAATSEN
“Gelukkig beschikken we over genoeg locaties 
en uitbreidingspotentieel om al die bedrijvig-
heid en groeiambities te kunnen opvangen,” 
zegt Frits op de Haar, accountmanager be-
drijven en tevens verantwoordelijk voor het 
Ondernemersloket van de gemeente Barneveld. 
“Naast Harselaar met verschillende zones, De 
Valk en De Briellaerd hebben we Puurveen in 
Kootwijkerbroek en Tolboom in Terschuur. Op 
het noordelijke gedeelte van De Briellaerd, een 
bedrijvenpark waar speciale aandacht bestaat 
voor architectuur, worden nu de laatste kavels 
uitgegeven. Je ziet er relatief veel bedrijfsverza-
melgebouwen met jonge ondernemingen. Wist 
je trouwens dat Kootwijkerbroek op Amsterdam 
na het hoogste percentage zzp’ers van Nederland 
kent? Ook dat tekent de arbeidsethos die hier in 
de regio heerst. Niet thuiszitten bij onverwachte 
werkloosheid, maar zelf aan de slag gaan. Wij 
scheppen daar in ons beleid alle gelegenheid 
voor, bijvoorbeeld door iemand alle ruimte 
te geven om bij zijn of haar ouders thuis in de 
schuur te beginnen, een situatie die je veel te-
genkomt. ‘Broedplaatsen van nieuwe economie,’ 
noemen wij dat.”

Een toename van 650 bedrijven in de laatste anderhalf jaar, dat brengt het aantal 
KvK-inschrijvingen in Barneveld en de bijbehorende kernen op ruim 6100 en 
de rek is er nog lang niet uit. De mkb-vriendelijkste gemeente van Gelderland 

trekt alle registers open om een optimaal vestigingsklimaat te creëren en daarbij 
samenwerking en innovatie te stimuleren. 

BARNEVELDSE ECONOMIE 
BLIJFT ZICH VERSTERKEN

GUNSTIG VESTIGINGSKLIMAAT, STERKE ARBEIDSETHOS
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LEEFBAARHEID VERGROTEN
Wessels noemt het Regionaal Programma 
Werklocaties, bedoeld om de behoefte aan 
vestigingsmogelijkheden in de Foodvalley te 
peilen en onderling op elkaar af te stemmen. 
“In samenspraak met stichtingen op het 
gebied van lokaal belang en ondernemers-
verenigingen bekijken wij graag de opties, 
uiteraard wel binnen bepaalde regels, want 
het moet natuurlijk niet tot overlast leiden. 
In de basis vinden wij het een goede zaak 
om op deze manier een stukje beweging op 
gang te brengen in de dorpen en daarmee de 
leefbaarheid te vergroten. Meer werkgele-
genheid betekent dat meer mensen er willen 
wonen, met name wat jongere generaties, 
wat op een effectieve manier de vergrijzing 
tegengaat. Overigens tekenen zich in deze 
regio sowieso een duidelijke vergroening en 
een sterke bevolkingsgroei af, enerzijds door 
de cultuur van relatief grote gezinnen, an-
derzijds door aanwas vanuit de oostvleugel 
van de Randstad. Die loopt namelijk vol. Wij 
anticiperen daarop met een actief huisves-
tingsbeleid. Per jaar komen er nu zo’n 600 
woningen bij en zelfs in de crisistijd, toen 
andere gemeenten projecten wegstreepten, 
lag dat op het ‘dieptepunt’ rond de 280.” 

INVESTEREN IN VERBINDINGEN
De gemeente Barneveld heeft inclusief de 
omliggende kernen nu ongeveer 59.500 
inwoners en dat aantal zal volgens Rebel 
in de nabije toekomst behoorlijk stijgen. 
“Vanaf 2030 rekenen we met 68.000 tot 
70.000 mensen. Tegelijkertijd buigen we ons 
wel over de vraagstukken ‘hoe ver laten we 
dit doorgaan?’ en ‘hoe leiden we dit alles in 
goede banen?’ in de zin van bereikbaarheid. 
Wat dat betreft rust er nu een aanzienlijke 
druk op ons vanuit de Randstad. Er vindt 
een sterk inkomende pendelstroom plaats, 
wat alleen al blijkt uit de cijfers: de lokale 
beroepsbevolking telt 20.000 personen en 
het aantal arbeidsplaatsen ligt op 30.000. Als 
gemeente willen we daarom flink investeren 
in goede verbindingen, zoals eerder al de 
Valleilijn met een kwartiersdienst vanuit 
Amersfoort en hopelijk binnen afzienbare 
tijd een aansluiting op de Intercity naar 
Apeldoorn vanaf Barneveld-Noord. Daartoe 
is al een eerste aanzet gegeven met de bouw 
van een tunnel, waarmee voorkomen wordt 
dat de trein midden op de spoorwegover-
gang zou stoppen. Qua snelwegverbindingen 
vormt de aansluiting van de A1 en de A30 
momenteel een speerpunt. Een zogeheten 
MIRT-verkenning, geïnitieerd door de over-
heid, brengt de problemen en oplossingen 
in kaart. Als het aan ons ligt, moet in 2024 de 
schop de grond in gaan. Samen met de ge-
meente Apeldoorn willen we bovendien de 
flessenhals in de A1 op de landelijke agenda 
brengen, want alleen het aanpakken van het 
knooppunt volstaat niet.”



V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  1  |  M A A R T  2 0 2 0

41

GEMEENTE BARNEVELD

BEDRIJFSLEVEN 
EN ONDERWIJS 
VINDEN ELKAAR 
IN DE BTO

sende werkgelegenheid en het begeleiden 
van startende ondernemers. Bedrijfsleven 
en onderwijs vinden elkaar in de BTO, de 
Barneveldse Techniek Opleiding, met een 
sterk praktijkgericht karakter en inmiddels 
zo’n zestig aangesloten bedrijven. Kortom, 
we timmeren op alle fronten flink aan de 
weg om de regio Barneveld alle ruimte te 
geven zich economisch sterk te blijven 
ontwikkelen.” 
 
Meer informatie: www.barneveld.nl

VAST AANSPREEKPUNT
Driemaal op rij won Barneveld de verkie-
zing van de mkb-vriendelijkste gemeente 
van Gelderland, gebaseerd op de kwaliteit 
van dienstverlening richting ondernemers. 
“Het bestuur stimuleert dit enorm,” geeft 
Op de Haar aan. “Zo bezoek ik samen met 
de burgemeester en/of wethouders de 
bedrijven in Barneveld en hebben we het 
Ondernemersloket, dat fysiek en online veel 
informatie biedt en een vast aanspreekpunt 
richting het bedrijfsleven biedt, zowel voor 
vragen als het regelen van zaken. Het scheelt 
veel tijd en ergernis als je niet allerlei laagjes 
door moet en wellicht van het kastje naar de 
muur verwezen wordt. In plaats daarvan gaat 
één persoon voor je aan de slag binnen de 
organisatie en geeft hij of zij proactief terug-
koppeling.”

VERBINDINGEN LEGGEN
In het kort roert Wessels nog enkele onder-
werpen aan die we in latere artikelen zullen 
uitdiepen. “Als gemeente willen we initiatie-
ven mee in het zadel helpen die het econo-
misch belang dienen. Daartoe leggen we ver-
bindingen tussen verschillende organisaties, 
wat bijvoorbeeld heeft geleid tot een initiatief 
rondom windenergie en Poultry 2.0, dat een 
toekomstvisie voor de pluimveesector gaat 
formuleren en sterk door innovatie gedreven 
wordt. Hetzelfde is het geval bij Barneveld 
Tomorrow, een vanuit het bedrijfsleven op-
gezette stichting die zich sterk maakt voor het 
behoud van kennis op hbo- en academisch 
niveau in de regio, door te focussen op pas-

Frits op de Haar

Bertil Rebel

Jan Wessels



Zelfs op een grijze dag liggen Boerderij Hoekelum 
en het omliggende landgoed er prachtig bij. Schijnt 
de zon tussen de bomen door, dan wordt de aanblik 
ronduit idyllisch. Ver aan de horizon razen de voer-
tuigen over de snelweg A12 voorbij, maar qua geruis 
krijg je er niets van mee, net zo min als van de treinen 
die op steenworp afstand NS-station Ede-Wageningen 
passeren of er halt houden. Toch laat de bereikbaar-
heid weinig te wensen over en ook de centrale ligging 
in Nederland spreekt in het voordeel van dit land-
goed, waarvan de historie teruggaat tot omstreeks het 

jaar 1300. Eigenaar Diederick van de Kamp laat een 
recenter stukje geschiedenis de revue passeren. “Mijn 
opa en oma runden hier vanaf 1945 als veehouders een 
boerderij en een kaasmakerij. Later breidden ze hun 
activiteiten uit met overnachtingsmogelijkheden en 
vervolgens namen mijn ouders alles over. Zij stopten in 
1996 met het melken van koeien en bouwden de stallen 
om tot groepsaccommodaties. Acht jaar daarna kwam 
Boerderij Hoekelum in mijn handen, tegelijkertijd met 
het beëindigen van de varkenshouderij. Ik besloot me 
volledig op recreatie te richten en te investeren in on-
der meer de restauratie van De Schuur en Het Bakhuis, 
dat als knus bed & breakfast dient.”

LUXUEUZERE ACCOMMODATIE
Vandaag de dag verwelkomt Boerderij Hoekelum aan 
de rand van Bennekom een grote verscheidenheid aan 
particuliere en zakelijke gezelschappen, die er feesten, 
groepsgewijze ontspanningsactiviteiten, presentaties, 
vergaderingen of andersoortige bijeenkomsten hou-

INEENS IN EEN 
ANDERE WERELD

BOERDERIJ HOEKELUM GEEFT ZAKELIJKE EVENEMENTEN LANDELIJK TINTJE
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Wanneer je de lange oprijlaan volgt en het kasteel in het vizier krijgt, ervaar 
je binnen enkele seconden dat je de hectiek van het leven achter je laat. Op 
het landgoed van Boerderij Hoekelum in Bennekom betreed je in een andere 
wereld, met de verfrissende rust van het buitenleven. Dat geeft een effectieve 
extra dimensie aan een vergadering, presentatie of evenement. 
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den, in een landelijke en informele sfeer. “We 
bieden overnachtingsmogelijkheden voor 
meer dan zestig mensen, met speciaal voor 
het bedrijfsleven een luxueuzer uitgevoerde 
accommodatie, De Barg. De daar aanwezige 
vier- tot zespersoons slaapkamers beschikken 
over boxsprings en een eigen douche- en 
toiletruimte. In totaal kunnen er veertig 
mensen ’s nachts verblijven. Zelfverzorging 
geldt als uitgangspunt, maar op verzoek van 
de klant bieden we een ontbijt, een lunch en/
of een diner aan, in buffetvorm. We hebben 
een eigen kok in dienst, die in de gerechten 
veel streekproducten verwerkt, afkomstig van 
onder andere een ambachtelijke bakkerij en 
slagerij hier in de buurt. In onze keuken levert 
hij op verzoek maatwerk en houdt rekening 
met alle mogelijke dieetwensen.”

EXTRA ACTIVITEITEN
Voor bedrijfsbijeenkomsten van tien tot pak-
weg zestig personen en voor presentaties tot 
circa 120 personen biedt Boerderij Hoekelum 
een diversiteit aan arrangementen, inclusief 
zaalhuur, verschillende opstelmogelijkhe-
den van tafels en stoelen, een beamer, een 
flipover, een geluidsinstallatie met micro-
foon en snelle glasvezel-wifi (200 Mb/s). 
“Daarvoor leent de centrale ruimte met bar in 
De Barg zich uitstekend,” geeft Van de Kamp 
aan. “De lunch en eventueel een afsluitend 
buffet of een barbecue laten we bewust in een 

andere zaal plaatsvinden, ’t Schot. Daarmee 
komt iedereen in een andere sfeer terecht, 
zeker door de verbinding via de buitenlucht. 
Indien het tijdschema het toelaat, kunnen 
mensen een ommetje maken over het land-
goed en van de natuur genieten. Dat geeft 
veel inspiratie, het stimuleert de creativiteit. 
Extra activiteiten zijn op verzoek te regelen, 
bijvoorbeeld boogschieten, een zeskamp, 
gps-routes lopen, oud-Hollandse spelen en 
workshops kaas of boter maken.”

INVESTEREN
Voor het nieuwe seizoen besloot Van de 
Kamp te investeren in De Koffiekamer. “Dat 
wil zeggen, we hebben deze verplaatst naar 
De Deel, waarmee we in eenzelfde huiselijke 
sfeer aanzienlijk meer gasten kunnen ont-
vangen. Ideaal voor zakelijke gezelschappen 
om bijvoorbeeld tussen het vergaderen door 
even een break te nemen of rond de middag 
van een lunch te genieten. De ruimte leent 
zich ook uitstekend voor een high tea of een 
proeverij van ambachtelijke lekkernijen, die 
we in eigen huis bereiden. Zaterdag 4 april 
aanstaande vanaf 10.00 uur organiseren we 
een officiële opening van De Koffiekamer met 
hapjes en drankjes, een mooie gelegenheid 
voor gasten om er vrijblijvend mee kennis 
te maken.” De moeite waard om hier even 
neer te strijken en alvast eens ideeën op te 
doen voor het organiseren van een zakelijk 

evenement. Zonder overdrijven mag je stellen 
dat dit landgoed welhaast ‘zichzelf verkoopt’ 
als locatie voor een presentatie, vergadering 
etcetera. 

ELEMENTEN VAN ONDERNEMERSCHAP
Diverse vaste klanten uit het bedrijfsleven ke-
ren met regelmaat bij Boerderij Hoekelum te-
rug voor sessies met medewerkers. “Sommige 
zelfs maandelijks,” vertelt Van de Kamp. “Zij 
voelen zich erg prettig bij de ongedwongen 
ambiance die hier heerst. Je proeft hier het 
karakter van een compact familiebedrijf, met 
een platte organisatie, korte lijnen en directe 
aanspreekpunten. Tegelijkertijd dragen we 
indien gewenst elementen van ondernemer-
schap uit, gebaseerd op onze historie. Ik houd 
bijvoorbeeld wel eens een presentatie over 
communicatie, dienstverlening, flexibili-
teit, doelgroepgericht denken en valkuilen 
waarmee een bedrijf te maken kan krijgen. Zo 
hebben wij zelf geleerd om niet de aandacht 
te moeten verdelen over teveel verschillen-
de takken, want dan gaat het een ten koste 
van het ander. De focus ligt nu volledig op 
recreatie en zakelijke bijeenkomsten in een 
informele sfeer en een prachtige omgeving, 
midden in Nederland. Je doet hier vanzelf 
inspiratie op.”

Meer informatie: www.hoekelum.nl



David de Bruijn gaat enthousiast pratend voor 
naar de horecaruimte in de Frisokazerne. Dat is te 
begrijpen, want als strategisch communicatiead-
viseur van het World Food Center gebied, bezit hij 
een helicopterview over het fascinerende project. 
Het idee voor het WFC ontstond al in 2012. Een 
Edese ondernemer met oog voor de wereldvoed-
selproblemen plantte het zaadje. We leven in 
een wereld waarin hongersnoden én overdaad 
aan voedsel naast elkaar bestaan. En waarin de 
wijze van voedselproductie het milieu en klimaat 
beïnvloedt. Bovendien heeft de consument in 
al die ontwikkelingen een belangrijk aandeel. 
Hoe is het dan mogelijk dat nergens de kennis 
van consumenten over voedsel op een prikke-
lende manier wordt gestimuleerd? De volgende 
gedachte vloeide daar rechtstreeks uit voort: hoe 
mooi zou het daarom zijn om een thema-attractie 
te starten? Een plek waar consumenten food en 
alles wat daarmee samenhangt kunnen ervaren? 
Een waardevol idee was geboren.

DE HOT SPOT VOOR KENNISINTENSIEVE 
(AGRI)FOOD BEDRIJVEN
Het ging de World Food Center Experience heten 
en vormde de basis voor het plan voor een enor-
me Food Hub die de gemeente Ede als grondei-
genaar vervolgens samen met de ontwikkelings-
combinatie World Food Center Development 
uitwerkte. Het basisidee werd breder getrokken, 
vertelt De Bruijn. “Wij hebben op dit prachti-
ge kazerneterrein, met daarop onder meer de 
Rijksmonumentale Maurits- en Frisokazerne en 
volop mogelijkheden voor nieuwbouw, letterlijk 
de ruimte om een bredere ambitie in te vullen. 
De ambitie namelijk om hier kennisintensieve 

agrifood bedrijven te huisvesten.” Enkele partijen 
zitten er inmiddels al. Dat zijn naast bestaande 
bedrijven ook startups, want innovatie is een 
essentieel element van het ontwikkelingsplan. 
Daarbij wordt ook actief ingezet op synergie en 
samenwerking tussen bedrijven, waarbij niets 
aan het toeval wordt overgelaten. Naast de horeca 
die vlak achter de Frisokazerne, in het ketelhuis, 
wordt ingericht en die als een soort huiskamer 
van het WFC gaat dienen, wordt er tevens een 
community manager aangesteld voor het gebied. 
Want innovatie neemt een hogere vlucht als er 
ook sociale cohesie is, zegt De Bruijn. En dat 
heeft, zeker in de aanvangsfase, actieve sturing 
nodig. 

DE PERFECTE WERKOMGEVING
Op het voormalige kazerneterrein zijn als gezegd 
de kennisintensieve agri en food ondernemingen 
welkom. Jeroen Galle, directeur projecten bij 
World Food Center Development, roemt de ves-
tigingskracht voor ondernemers. “Locatie is so-
wieso alles in vastgoed. De pracht van de Veluwe 
komt hier letterlijk het terrein binnen. En naast 
het vele groen, is het WFC ook aantrekkelijk door-
dat het zo goed ontsloten is. We zitten hier direct 
naast het intercitystation Ede-Wageningen, wat 
werknemers en bezoekers ook meteen stimuleert 
om duurzaam te reizen. De auto kunnen ze thuis 
laten staan.” De statistieken die Galle bij de ideale 
ligging levert, spreken voor zich: je bent in 26 mi-
nuten op Utrecht CS, in 14 minuten in Arnhem en 
in een klein uur op Schiphol. “En ook met de auto 
is dit goed bereikbaar, bovendien ben je zó in de 
natuur. Ik ken niet veel plekken in Nederland die 
deze drie zaken kunnen bieden. En denk nou 

Nooit eerder stond het onderwerp voedsel zo in de schijnwerpers als nu. En dat is niet gek, 
want de consument besteedt meer geld en aandacht aan zijn dagelijks eten dan ooit te voren. 
Tegelijkertijd zijn er wereldwijd talloze uitdagingen op het gebied van voedsel zoals honger, 
obesitas en de merkbare effecten die onze voedselproductie en -consumptie hebben op het 
milieu. Uitdagingen die vragen om samenwerking, innovatie en beleving. Welke invalshoek 
je ook kiest, food is hot en voor ondernemers die innovatie hoog in het vaandel hebben liggen 
kansen om de hoek. Zo ook in Ede waar ze claimen dé food-ontmoetingsplek van Nederland te 
ontwikkelen. Een plek waar gewoond, gewerkt en beleefd wordt.

HET WORLD FOOD CENTER 
IN EDE WORDT EEN 
MONDIALE FOOD HUB

FOOD BEDRIJVEN DELEN INNOVATIEVE KENNIS IN EEN UNIEKE WERKOMGEVING
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eens aan het vinden en binden van talenten 
op de arbeidsmarkt, een van de grootste uit-
dagingen voor organisaties op dit moment. 
Dat gaat nou eenmaal makkelijker op een 
goed bereikbare en inspiratievolle plek.”

Ook de aanwezigheid van de Wageningen 
University & Research en veel innovatieve 
agri food bedrijven in de nabijheid maken 
het World Food Center aantrekkelijk voor 
vestigers. Die geconcentreerde samenbun-
deling van kennis en kunde geeft niet alleen 
synergie tussen bedrijven onderling, maar 
werkt ook richting consument. Galle: “De 
kracht van het concept is ook dat kennisbe-
drijven de wereld van food en van relevante 
innovaties aan een bezoekend publiek 

gaan presenteren. Veel bedrijven zetten 
daarvoor zelfs hun eigen experience center 
op. Ondernemers komen hier dus met hun 
consumenten in contact, wat heel waarde-
vol is. In de sfeer van business to business 
wordt namelijk al genoeg gedaan, maar juist 
die business to consumer-kant, de exposure 
naar de consument, kom je vrijwel nergens 
tegen.”

WONEN, WERKEN EN BELEVEN
Hoe belangrijk synergie en samenwerking 
zijn, weet Galle ook uit eigen ervaring. “Wij 
geloven in gemengde gebiedsontwikkeling. 
Zo gaan we nieuwe huisvesting voor bedrij-
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“INNOVATIE 
NEEMT EEN 
HOGERE 
VLUCHT 
ALS ER OOK 
SOCIALE 
COHESIE IS”

ven ontwikkelen en komt in totaal 50.000 vierkante 
meter bedrijfsruimte beschikbaar. Ook verrijzen er 
circa 600 woningen op dit terrein.” Op de vraag of die 
woningen speciaal worden gebouwd voor de huisves-
ting van werknemers van de bedrijven op het WFC-
terrein, antwoordt Galle ontkennend. “Misschien 
zullen hier inderdaad enkele werknemers gaan 
wonen, maar met dat oogmerk worden de huizen 
niet gebouwd. Ze komen er omdat ze een onmisbaar 
onderdeel vormen van de levendige dynamiek die we 
hier voor ogen hebben. Dit gaat een gebied worden 



waarin gewoond, gewerkt én beleefd wordt. 
Juist door die reuring is het hier voor iedereen 
interessant.” 

EERSTE INNOVATOREN ZIJN 
NEERGESTREKEN
Voor Galle zelf ligt de focus vooral op be-
drijfshuisvesting. Met het aantrekken van 
nieuwe bedrijven in het gebied ontstaat als 
het ware een Food Innovation District. Een 
clustering van innovatieve foodbedrijven, van 
startups tot bestaande organisaties. Zowel 
innovatie als duurzaamheid spelen in de WFC-
ontwikkeling een essentiële rol. Het gaat om 
de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige 
en duurzame oplossingen, zoals dat overigens 
binnen de hele food industrie een prominent 
thema is. Maar tevens trekken innovatoren ook 
weer andere vernieuwende bedrijven hier-
naartoe, zegt Galle. Een ontmoeting met Ernst 
Breel van Rival Foods, laat zien dat de eerste 
innovatoren al zijn neergestreken. Samen met 
Birgit Dekkers startte Breel het nieuwe bedrijf 
om relevant onderzoek dat door Dekkers aan 
de universiteit van Wageningen was gestart, 
buiten de universiteitsmuren verder te ontwik-
kelen en te commercialiseren. 

Rival Foods bestaat nog maar een half jaar, 
maar lijkt op een heel interessant spoor te 
zitten: dat van het structureren van plantaar-
dige eiwitten volgens een nieuw procedé dat 
de shear cell technologie wordt genoemd. Dat 
geeft plantaardige proteïnen een stevige spier-
achtige structuur en bite en de eigenschappen 
van vlees. Los van de waarde van dit proces, is 
ook de timing ervan perfect, want vleesvervan-
gers en plantaardige diëten staan tegenwoor-
dig volop in de schijnwerpers. “Eigenlijk zijn 
Birgit en ik onderdeel van de klaagzang dat die 
vleesvervangers nog lang niet zijn wat ze zou-
den moeten zijn”, begint Breel. “Het zijn vaak 
affe producten met een smaak, geur en kleur. 
Het pak openmaken en opwarmen is eigen-
lijk het enige wat je ermee kunt doen. Mooie 
culinaire producten die je op verschillende 
manieren kunt bereiden, ontbreken nu nog. 
Daar willen wij iets aan veranderen.” 
Bite is de nieuwe smaak en daarom is het 
verheugend te constateren dat met de ont-
wikkelde procedure plantaardige producten 
een stevige textuur krijgen en bovendien exact 
hetzelfde reageren op bereiding als vlees. Hoe 
goed dat gelukt is, is proefondervindelijk al 
bewezen. “We hebben meerdere chef-koks met 
onze vleesvervangers laten werken. Ze sneden, 
bakten, braadden, kookten en marineerden, 
maar merkten geen verschil met echt vlees. Ze 
waren dan ook enthousiast.”

IDEALE KRAAMKAMER VOOR STARTUPS
Enthousiast is Breel ook over de mogelijk-
heden die werken in de onlangs geopende 
startup locatie ‘Roots’ hem als ondernemer 
biedt. En hij is niet de enige, want er zijn meer 
startups in zijn directe omgeving gevestigd. “Ik 
sprak zojuist een paar bedrijfjes die morgen 
hun intrek nemen in ons zustergebouw hier 
tegenover. Daar zit overigens al een inte-
ressante onderneming die kweeksystemen 
met planten ontwikkelt.” De interesse die 
er is, verbaast hem niet. “Juist voor startups 
die zich niet kunnen veroorloven om lange 
huurcontracten af te sluiten is het ideaal dat 

hier onder flexibele voorwaarden betaalbare 
bedrijfsruimte kan worden betrokken.” Daar 
komt wat Breel betreft de synergie bij, want alle 
startups kunnen volgens hem iets van elkaar 
leren. “Vragen over contracten, over hoe je 
met werknemers omgaat of hoe je bepaalde 
administratieve vraagstukken aanpakt, iedere 
startup heeft ermee te maken. Alleen daar kun 
je al veel kennis op uitwisselen.” 

“Fijn is daarnaast nog dat er, zo midden in de 
Foodvalley, allerlei bedrijven zijn met wie we 
kunnen samenwerken en dat onze lijntjes met 
Wageningen kort zijn gebleven. We kunnen 
zo aanhaken bij allerlei wetenschappelijke 
ontwikkelingen.” Daarbij merkt Breel boven-
dien nu al dat de locatie hem als ondernemer 
ook internationaal zichtbaar maakt. “We 
hebben bijvoorbeeld een financiering van een 
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“ONDERNEMERS 
KOMEN HIER 
MET HUN 
CONSUMENTEN 
IN CONTACT”
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buitenlandse partij gekregen die ons puur en 
alleen heeft opgemerkt omdat we onze business 
case in het grotere verband van Wageningen en 
de Foodvalley konden presenteren.” 

Leon Meijer belicht nog een ander belang dat 
hem als wethouder met onder meer food in zijn 
portefeuille aan het hart gaat. “In het verleden 
zaten er twee grote werkgevers in Ede; Defensie 
en ENKA. Zij waren honderd jaar lang de starten-
de dragers van de plaatselijke economie. Na hun 
vertrek is de ontwikkeling van het WFC natuurlijk 

uitermate positief. De verwachting is dat, zeker 
wanneer je ook de arbeidsplaatsen meerekent bij 
alle toeleverende bedrijven die niet op dit terrein 
zitten, er meer dan tweeduizend arbeidsplaatsen 
bij zullen komen. Daarmee is het aanvankelijke 
verlies aan arbeid meer dan gecompenseerd. Het 
WFC is dan ook een boost voor onze werkgele-
genheid.” De gemeente stond door die ontwikke-
ling aanvankelijk voor de vraag: hoe nu verder? 
Wat hoort bij Ede, wat is kenmerkend en moet 
dus bepalend zijn voor de economische richting 
die we kiezen? Het antwoord diende zich eigen-
lijk direct aan, want om food kun je niet heen. 
Zo heeft dit gebied alleen al in zijn boeren ruim 
zevenhonderd primaire voedselproducenten. 
Daarnaast zijn er vele bedrijven in Ede hard bezig 
met de ontwikkeling van kennis over voedsel. De 
NIZO is daarvan een mooi voorbeeld. 

Wethouder Leon Meijer  



KENNIS EN FOOD: DE RODE DRAAD NAAR 
DE TOEKOMST
Er komt bovendien een bijzonder imposan-
te geschiedenis om de hoek kijken. “Ik zeg 
weleens; in vierhonderd jaar voor Christus 
toen Zuid Holland nog moeras was en er in 
Friesland alleen terpen boven het water uit-
kwamen, werd hier al landbouw bedreven. Er 
is hier enorme kennis over voedsel opgebouwd 
in die tweeënhalfduizend jaar. Dus het is dui-
delijk dat kennis en food ons historisch zwaar-
tepunt vormen en dus ook onze rode draad 
naar de toekomst moeten zijn.” Daarop is dan 
ook vol ingezet en middels de WFC Experience 
zal ook publiek van buiten stad en regio getrok-
ken worden. “Centraal op het terrein, in de 
Mauritzkazerne, wordt de Experience gehuis-
vest. Bezoekers gaan daar echt de mooie en 
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soms complexe wereld van voedsel beleven. 
Juist door te zien, voelen, proeven en ruiken, 
worden zij spelenderwijs bewust van alle 
aspecten rond ons eten. We zijn zeker niet 
van plan met een soort opgeheven vingertje 
de boodschap mee te geven dat iedereen 
overal en altijd verantwoord moet gaan eten. 
Food is fun en kennis verwerven daarover is 
dat ook.”

Hoewel er nooit garanties zijn, durft de wet-
houder wel verwachtingen uit te spreken. 
Hij raamt het aantal bezoekers dat over food 
wil leren en het wil ervaren op ruim drie-
honderdduizend per jaar. Zo krijgt een ge-
bied waar toch al veel reuring gaat ontstaan 
óók een toeristische aantrekkingskracht. 
Meijer ziet het eindresultaat voor zich. 
“Dit gebied gaat zorgen voor een geweldig 
positieve dynamiek van aanhaken, delen en 
meedoen. Het World Food Center wordt dus 
de tegenpool van het bedrijventerrein waar 
’s avonds alle lichten gedoofd zijn en alleen 
nog een beveiligingsauto rondrijdt. Hier is 
steeds iets te doen. Dit wordt echt een le-
vendige plek. The place to be voor onderne-
mers, bewoners en bezoekers.”

“HET WFC IS EEN 
BOOST VOOR ONZE 
WERKGELEGENHEID”

Ernst Breel van Rival Foods

Kantoor Ede
Notaris Fischerstraat 24

Kantoor Nijkerk
Molenweg 1

085 06 700 70
info@domiciliebhv.nl

domiciliebedrijfshuisvesting.nl

• 122 m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping

• goede aansluitingen op A1, A12 en 
A30

• voldoende parkeergelegenheid op 
het terrein

Groot Overeem 23
Kantoorruimte in modern bedrijfspand

Renswoude - € 625 p.m.
excl. btw & servicekosten

• 85 m² kantoorruimte op de begane 
grond

• in een overdekt winkelcentrum
• uitstekend bereikbaar met de auto en 

het OV
• inclusief 3 parkeerplaatsen

Scheepjeshof 124
Kantoor-/praktijkruimte in het centrum

Veenendaal - € 1.200 p.m. 
excl. btw & servicekosten

• 234 m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping

• nabij het centrum van Putten, het 
station en diverse uitvalswegen

• voldoende parkeergelegenheid op 
het terrein

Midden Engweg 15
Kantoorruimte in groene omgeving

Putten - € 95 p.m² p.j.
excl. btw & servicekosten

Wellensiekstraat 2
Lift mee op het succes van Plantion!

• ca. 1.340 m² kantoorruimte op 
de eerste verdieping

• deelverhuur bespreekbaar
• op een A-locatie bij de A30 en A12
• voldoende parkeergelegenheid op 

het terrein

Ede- vanaf € 100 p.m² p.j.
excl. btw & servicekosten

• 745 m² bedrijfsruimte op de begane 
grond 

• 165 m² kantoorruimte op de begane 
grond en eerste verdieping

• voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein

Edisonstraat 21A
Multifunctioneel bedrijfspand

Nijkerk - v.a. € 49.500 p.j.
excl. btw

• ca. 90 m² bedrijfsruimte en 90 
m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping

• uitstekend bereikbaar
• 3 parkeerplaatsen per unit

Smitspol 11 12 13
3 casco bedrijfsunits (nieuwbouw)

Nijkerk - € 1.350 p.m.
excl. btw & servicekosten

Meer informatie of bezichtigen? 
Bel ons: 085 06 700 70 TE HUUR



Kantoor Ede
Notaris Fischerstraat 24

Kantoor Nijkerk
Molenweg 1

085 06 700 70
info@domiciliebhv.nl

domiciliebedrijfshuisvesting.nl

• 122 m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping

• goede aansluitingen op A1, A12 en 
A30

• voldoende parkeergelegenheid op 
het terrein

Groot Overeem 23
Kantoorruimte in modern bedrijfspand

Renswoude - € 625 p.m.
excl. btw & servicekosten

• 85 m² kantoorruimte op de begane 
grond

• in een overdekt winkelcentrum
• uitstekend bereikbaar met de auto en 

het OV
• inclusief 3 parkeerplaatsen

Scheepjeshof 124
Kantoor-/praktijkruimte in het centrum

Veenendaal - € 1.200 p.m. 
excl. btw & servicekosten

• 234 m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping

• nabij het centrum van Putten, het 
station en diverse uitvalswegen

• voldoende parkeergelegenheid op 
het terrein

Midden Engweg 15
Kantoorruimte in groene omgeving

Putten - € 95 p.m² p.j.
excl. btw & servicekosten

Wellensiekstraat 2
Lift mee op het succes van Plantion!

• ca. 1.340 m² kantoorruimte op 
de eerste verdieping

• deelverhuur bespreekbaar
• op een A-locatie bij de A30 en A12
• voldoende parkeergelegenheid op 

het terrein

Ede- vanaf € 100 p.m² p.j.
excl. btw & servicekosten

• 745 m² bedrijfsruimte op de begane 
grond 

• 165 m² kantoorruimte op de begane 
grond en eerste verdieping

• voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein

Edisonstraat 21A
Multifunctioneel bedrijfspand

Nijkerk - v.a. € 49.500 p.j.
excl. btw

• ca. 90 m² bedrijfsruimte en 90 
m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping

• uitstekend bereikbaar
• 3 parkeerplaatsen per unit

Smitspol 11 12 13
3 casco bedrijfsunits (nieuwbouw)

Nijkerk - € 1.350 p.m.
excl. btw & servicekosten

Meer informatie of bezichtigen? 
Bel ons: 085 06 700 70 TE HUUR



Maar er liggen nog meer nadelen op de loer als 
stress een chronische factor is. Het stresshor-
moon cortisol giert dan namelijk doorlopend 
door ons lijf. Dat hormoon zorgt ervoor dat 
we in optimale staat van paraatheid zijn (de 
vecht-vlucht stand van ons lichaam). Dit is 
geëvolueerd omdat we gedurende ons bestaan 
regelmatig alle focus nodig hebben en daar 
moet dan alle energie naar toe. Wanneer we in 
de oertijd moesten jagen of vluchten, hadden 
we alle energie en focus nodig om te rennen. 
Daarvoor trekken we alle energie uit direct 
beschikbare energie; glycogeen, ofwel suikers. 
Deze energie ligt opgeslagen in onze spieren 
en is direct beschikbaar. Onze vetstofwisse-
ling gaat dan even op een laag pitje. Ook gaat 

alle energie naar de spieren, waardoor onze 
weerstand lager wordt en we minder energie 
beschikbaar hebben voor andere lichamelijke 
processen zoals creatief denken en de spijsver-
tering. Tijdens die vecht-vlucht toestand was 
dat in de oertijd natuurlijk helemaal oke. Nu we 
in deze moderne tijd die energie niet meer op 
die manier kwijt kunnen en door stress door-
lopend in die vecht-vlucht toestand dreigen te 
staan, werkt dit systeem tegen ons. 

WERKGEVER EN LEIDINGGEVENDE
Allereerst kun je als werkgever een omgeving 
creëren waarin stress minder de kop op steekt. 
Misschien wel de belangrijkste actie om regel-
matig te ondernemen, is vragen stellen: “Hoe 

gaat het met je, gaat nog alles goed, kan je je 
werk goed aan, loop je niet over, heb je plezier 
in je werk?” Die persoonlijke aandacht is erg 
prettig en biedt de ruimte om te praten over 
eventueel aanwezige chronische stressfactoren. 
De persoonlijke aandacht biedt ook de ruimte 
voor complimenten en geeft een gevoel van 
ondersteuning, wat belangrijke aspecten zijn 
voor medewerkers om goed met werkdruk om 
te kunnen gaan en minder stress te beleven.
Wat binnen organisaties ook erg goed werkt is 
een WGG- en WKB-cultuur. WGG staat voor 
Wat Gaat Goed en WKB staat voor Wat Kan 
Beter. Vaak wordt er alleen geanalyseerd of 
gesproken wat niet goed gaat, maar de evalu-
atiemomenten worden een stuk positiever als 
je eerst de WKB’s in kaart brengt en daarna 
afsluit met de WGG, dus samen bespreken wat 
goed gaat binnen de organisatie. Deze insteek 
biedt weer ruimte voor persoonlijke compli-
menten en inspraak in oplossingen, ook weer 
een primaire factor voor een goed gevoel op de 
werkplek.

WERK EN PRIVÉ: 
HOE HOUD JE DE BALANS?
88% van werkend Nederland ondervindt regelmatig stress. Dat is een zorgelijk 
percentage. Deze stress kan zorgen voor een sterke vermindering van het leefplezier, 
maar ook voor stressuitingen zoals gemoedswisselingen, depressie, problemen in 
relationele sfeer, vermindering van eigenwaarde, slechter slapen, lagere weerstand en 
uiteindelijk een burn-out. 
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John van Heel
Leefstijl medicijn coach, 
docent leefstijlcoach 
opleiding en auteur 
van het boek ‘Bewegen 
als medicijn, hoe doe 
je dat?’

In dit rijtje voor de werkgever kunnen de flexibele 
werktijden niet missen. Veel mensen willen niet 
meer fulltime werken, hebben kinderen, werken 
misschien graag ook eens thuis. Kortom, een ge-
personaliseerd werk/privé-plan kan veel beteke-
nen voor een positieve balansbeleving.

WERKNEMER
Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid voor een 
goede balans niet alleen bij de werkgever. De 
werknemer kan zelf veel doen om die balans posi-
tief te houden. Voor de hand liggend is natuurlijk 
de duidelijkheid en openheid over je werk-privé 
balans aangeven en over de stand van zaken, als 
een ander eens over een grens gaat. Als het niet 
vermeld wordt, kan er niets aan gedaan worden. 
Ook voor jezelf opkomen is een belangrijke pijler 
om een goede balans te houden. Net als niet altijd 
maar alles naar je toe trekken, want vroeg of laat 
heb niet alleen jij nadeel, ook de collega’s en de 
werkgever. 

Stress is vaak een persoonlijke perceptie die zijn 
oorzaak vindt in onvoldoende tijd voor lichamelij-
ke en mentale ontspanning. De vecht-vlucht stand, 
stress dus, activeert je sympathische zenuwstelsel. 
Onder andere beweging en ontspanning activeert 
je parasympatische zenuwstelsel. Als het parasym-
patische zenuwstelsel onvoldoende geactiveerd 
wordt, dan kan het lichaam niet herstellen. Het is 
dus belangrijk om te weten hoe dat te activeren en 
om dat dan ook meerdere malen per dag te doen. 
Hier een paar mogelijkheden:

DIEPE NEUSADEMHALING
Sluit je mond en adem zo sterk als je kan in door je 
neus, alsof je een vochtige neus even flink ophaalt, 
maar dan langer en steviger. Laat daarna de adem 
gewoon natuurlijk los. Doe dit 10 tot 15 keer achter 
elkaar. Elke keer als je deze oefening doet, activeer 
je even het parasympatische zenuwstelsel en ko-
men seratonine, melatonine, oxitrine en het Dhea 
hormoon vrij. Sluit je vecht-vlucht stand even af, 
vermindert het adrenaline en corticol in je systeem 
en staat je lichaam in ontspan- en herstelmodus.

BEWEGEN EN SPORTEN
Er zijn veel andere activiteiten die ons parasympa-
tische zenuwstelsel activeren, waarvan bewegen 
en sporten hele belangrijke zijn. Elke wandeling, 
elke keer als we sporten of de spieren versterken, 
elke keer als we stretchen, een yoga les doen, 
pilates, enz. zorgen we ervoor dat ons lichaam 
in de herstel modus gaat. Beter elk dagdeel deze 
herstelmodus activeren dan een keer per dag of 
twee keer per week.

MINDFULNESS
De meest eenvoudige manier van mentale ont-
spanning is je favoriete muziek luisteren met een 
koptelefoon en je ogen dicht. Een andere manier 
is een zittende bodyscan. Gewoon even zitten 
en aandacht geven aan je voeten, wat je voelt, je 

benen, hoe je zit, je rug, of je ergens last van hebt, je 
schouders, ergens spanning, je nek, armen, gezicht. 
Door aandacht te hebben voor je lijf, ben je even 
weg van piekeren, denken aan het verleden, zorgen 
over morgen. 

MEDITATIE
De ultieme manier om het parasympatische 
zenuwstelsel te activeren, is mentale ontspanning 
door meditatie. Jaren geleden is al wetenschappe-
lijk onderzocht wat meditatie met onze hormonen 
doet; het activeert onze ontspan- en herstelmodus. 
Meditatie doe je door een minuut even naar iets 
te staren en daarin op te gaan, maar kan ook door 
bijvoorbeeld stiltemeditatie te oefenen, te medi-
teren met behulp van een mantra, een geluid of 
klank, onder begeleiding van iemand die je door de 
meditatie heen praat. Er zijn honderden manieren 
om te mediteren.

Kortom, gebruik je lijf, je ademhaling, mentale rust 
en zenuwstelsel als gezondheidsmedicijn.
 
www.hoedoejedat.nu
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Circulariteit is een veelbesproken thema. “Toch 
bestaat nog vaak onduidelijkheid over de exacte 
betekenis,” zegt Irene ten Dam, Domeinmanager 
Groen bij de Economic Board Utrecht (EBU). 
Circulariteit gaat veel verder dan recyclen. “Het 
begint ermee, zo min mogelijk nieuwe materia-
len te gebruiken. Dat moet het uitgangspunt zijn 
bij het ontwerp. Mocht een product of gebouw 
overbodig zijn dan krijgt het idealiter een volgend 
leven in geheel of gedeeltelijk dezelfde vorm. Lukt 
dat niet dan moeten losse onderdelen en mate-
rialen eenvoudig herbruikbaar zijn. Ook hierbij 
speelt het ontwerp een belangrijke rol. Denk 
aan de toepassing van droge verbindingen zoals 
schroeven. Pas als hergebruik van materialen 
onmogelijk blijkt, is recyclen aan de orde.”
Om gericht te werken aan een circulaire economie 
is een duidelijke definitie belangrijk. “Iedereen 
moet dezelfde taal spreken. Instrumenten als de 
door Alba Concepts ontwikkelde losmaakbaar-
heidsindex voor bijvoorbeeld de bouw helpen 
daarbij. Deze leidraad geeft inzicht in technische, 
procesmatige en financiële aspecten.”

NIET OP DE LANGE BAAN
De doelstellingen uit het klimaatakkoord stellen 
ons land voor een enorme opgave. Een gelijktijdi-
ge transitie naar een circulaire economie lijkt wel-
licht een brug te ver. Het is echter onverstandig 
circulariteit op de langere baan te schuiven, stelt 
Ten Dam. “Energie en circulair raken elkaar. Het 
klimaatakkoord draait vooral om CO2-reductie. 
Maar 40 tot 60% van de uitstoot is product- en 
materiaalgerelateerd. Het is bemoedigend dat 
minister Stientje van Veldhoven pleit voor een 
integrale benadering.”
Circulariteit is ook onderdeel van het 
Europese klimaatakkoord. “De Green Deal van 
Timmermans bevat onder meer de richtlijn dat 
alleen gebouwd mag worden zonder het klimaat 
verder te belasten. Dat impliceert een circulaire 
aanpak. Het wachten is nu op de concrete uitwer-
king.”

100.000 NIEUWE WONINGEN
De bouw is verantwoordelijk voor de helft van 
alle materiaalgebruik. “Het is dus een belang-
rijk speerpunt bij circulariteit. Zeker in de regio 
Utrecht, gezien de dichte bebouwing en de grote 
bouwopgave. Tot 2040 zijn meer dan 100.000 
nieuwe woningen nodig. De urgentie wordt 
verder versterkt door de stikstofproblematiek. 
Bouwen met lichtere materialen en meer prefabri-
cage helpt om de impact ervan te beperken.”
Midden-Nederland telt relatief veel bedrijven die 
zich bezighouden met modulaire, demontabele 
woonconcepten. “Dank aan Jan Snel, Sustainer 
Homes, Built, Elements en Woodyshousing,” aldus 
Ten Dam. “Modulaire en circulaire woningen 
hebben vaak een beperkte CO2-uitstoot en zijn 
flexibel qua maatvoering. Daarom kunnen deze 
wellicht toegestaan worden op plekken waar 
traditionele bebouwing geen optie is. Gezien het 
tekort aan bouwlocaties is het de moeite waard 
om deze mogelijkheid te onderzoeken.”

STIMULEER SAMENWERKING
Circulair bouwen begint met de juiste uitvraag. 
“Sommige opdrachtgevers besteden wel circulair 
aan maar doen dat via voorschrijvende, func-
tionele criteria. Hoewel dit een stap vooruit is, 
stimuleert het innovatie, creativiteit en co-creatie 
onvoldoende. Circulariteit is een nieuw traject 
waarbij ketenpartners samen leren en elkaar 
moeten ondersteunen om tot maximaal resul-
taat te komen. Stimuleer dus samenwerking, 
bijvoorbeeld door projecten te laten uitvoeren 
in een bouwteam.” Inspirerend voorbeeld is het 
Utrechtse rijkskantoor de Knoop. “Opdrachtgever 
Rijksvastgoedbedrijf woog het vermogen tot 
samenwerken bij de selectie met maar liefst 45% 
mee.”

MATERIALENPASPOORT
Het hoofdkantoor van Triodos Bank in Driebergen 
is meermaals bekroond als de state of the art van 
circulaire nieuwbouw. Het gebouw bestaat vrijwel 

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. De inzet van alleen herbruikbare 
grondstoffen vereist een samenspel van overheid, opdrachtgevers, leveranciers, producenten en 
financiers. De bouw is verantwoordelijk voor de helft van al het materiaalgebruik. “Dat maakt 
het tot een cruciaal speerpunt in de circulaire economie,” zegt Irene ten Dam. “Zeker in een 

dichtbebouwde regio met een grote bouwopgave als Midden-Nederland.” 

HAALBARE EN SCHAALBARE 
OPLOSSINGEN GEVRAAGD

BOUW CRUCIALE SCHAKEL IN CIRCULAIRE ECONOMIE
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geheel uit hout; de draagconstructie is ver-
bonden met schroeven. Mocht het kantoor in 
de toekomst niet meer nodig zijn dan kan het 
eenvoudig gedemonteerd worden. En daarna 
elders weer worden opgebouwd of hergebruikt 
via losse elementen.
Het complete Triodosgebouw is vastgelegd in 
een materialenpaspoort. “Zo is exact bekend 
wat later voor hergebruik beschikbaar komt,” 
zegt Ten Dam. Er gaan steeds meer stemmen 
op om zo’n materialenpaspoort verplicht te 
stellen. “Voor nieuwbouw vind ik dit een reële 
ambitie. Veel informatie is immers al digitaal 
beschikbaar. Als je gegevens vervolgens op-
slaat in een databank zoals Madaster is er een 
sluitend systeem. Voor bestaande gebouwen 
is een volledige materiaalinventarisatie echter 
lastig, zeker als ze al wat ouder zijn.”

CULTUUROMSLAG 
Circulair bouwen vraagt veel van de sector zelf. 
“De bouw- en installatiebranche is conser-
vatief met veel verschillende schakels in de 
keten. Samenwerking is zeker geen vanzelf-
sprekendheid. Circulaire bouw op grote schaal 
vereist echt een cultuuromslag, een andere 
mindset.”
Die is eveneens nodig als het gaat om finan-
ciering. “Ook hier is het zoeken naar de juiste 
benadering en instrumenten. Zo is bij een 
circulair gebouw de restwaarde van materialen 
mede bepalend voor een sluitende business-
case.”

Afname van een product als dienst is een 
belangrijk aspect in de circulaire economie. 
“De afnemer betaalt daarbij niet voor het bezit 
maar voor het gebruik, inclusief onderhoud,” 
verduidelijkt Ten Dam. “Degene die bepalend 
is voor kwaliteit en levensduur – de produ-
cent – blijft eigenaar. Dit zal het gebruik van 
materialen voor telkens nieuwe producten fors 
beperken.” Financieringsarrangementen per 
gebouwonderdeel, al naar gelang hun levens-
duur, lijken de toekomst te hebben. Bovendien 
worden steeds meer gebouwonderdelen als 
dienst aangeboden: tapijt, verlichting, zelfs ge-
vels. “Financiering van circulaire producten of 
diensten kan een bottleneck vormen. Daarom 
is het belangrijk dat een partij als Rabobank 
sinds kort een speciaal loket heeft voor circu-
laire ondernemers.”
Als het gaat om financiering hoopt Ten Dam 
ook op veel aansprekende voorbeelden van 
circulaire ondernemers bij de op te richten 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). 
“Circulariteit is immers een van de maatschap-
pelijke opgaven in de Regionale Economische 
Agenda die leidend is voor de inzet van de 
ROM.”

CO2 BEPRIJZEN
Om circulariteit te stimuleren, kan de overheid 
financiële en fiscale instrumenten inzetten. 
“Een fundamentele stap is het beprijzen 
van CO2-uitstoot. Hiermee maak je nieuwe 
materialen en producten duurder en wordt 

hergebruik gestimuleerd.” CO2-beprijzing is 
opgenomen in het regeerakkoord. “Om een ge-
lijk speelveld te garanderen, moet een derge-
lijke ingrijpende maatregel echter in Europees 
verband worden genomen. Ook moet nog veel 
gebeuren op het gebied van bewustwording bij 
het bedrijfsleven. Grote concerns zijn er al wel 
mee bezig – met onder andere DSM als voorlo-
per – maar voor het mkb is CO2-beprijzing nog 
vooral een ver van mijn bed show.”

ERVARINGEN DELEN
De weg naar een volledig circulaire economie 
is lang. “Om oplossingen te vinden die haal-
baar en schaalbaar zijn, is het nu vooral een 
kwestie van onderzoeken en uitproberen,” zegt 
Ten Dam. “Daarom is het delen van kennis en 
best practices van groot belang.”
Met “Circulair bouwen in de praktijk” publi-
ceerde de EBU een inventarisatie van geleerde 
lessen bij regionale projecten. Hierin komen 
onder meer het eerdergenoemde rijkskantoor 
de Knoop en de nieuwbouw van Triodos aan 
bod. Vorig jaar bracht de EBU samen met 
Cistain en Superuse Studios een Handleiding 
Materiaal Gedreven Opdrachtgeverschap 
uit. Deze leidraad geeft handvatten voor het 
sluiten van de circulaire bouwketen. Beide uit-
gaven zijn te vinden op www.economicboard- 
utrecht.nl/groen. Verder worden aanspreken-
de voorbeelden en projecten gedeeld via 
www.cirkelregio-utrecht.nl.
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Toegegeven, het ligt niet voor de hand om aan 
een bioscoop te denken wanneer je als organi-
satie naar een accommodatie zoekt om een eve-
nement op touw te zetten. Aan de andere kant 
eigenlijk ook weer wel, als je kijkt naar de facili-
teiten die zo’n gebouw van nature biedt, zeker in 
zo’n moderne vorm als bij Pathé in Amersfoort. 
Immers, waar vind je betere presentatiemoge-
lijkheden dan bij een collegezaalopstelling met 
gerieflijke fauteuils voor de toehoorders en een 
gigantisch beeldscherm met geluid in de hoogst 
denkbare kwaliteit? Waar heerst in de basis al 
de huiselijke, warme sfeer die de gasten vanzelf 
op hun gemak stelt? Het blijkt dus lang zo’n gek 
idee niet, integendeel. “We hebben hier inmid-
dels talloze zakelijke bijeenkomsten, presen-
taties, bedrijfsfeesten en zelfs beurzen mogen 
faciliteren,” zegt Jan Bouwman, Manager Theatre 
bij Pathé in Amersfoort. “Aan zo’n programma 
zit bijna altijd wel een informeel element, dat 

wij kunnen invullen op een manier die iedereen 
aanspreekt. Wij als team willen onvergetelijke 
momenten creëren en genieten ervan als we 
zien hoe onze gasten die beleven. Het delen van 
emoties, dat kenmerkt een bioscoop.”
 
LIVE-REGISTRATIES
Bouwman corrigeert zichzelf: “In een bepaald 
opzicht zitten we soms dichter tegen een theater 
aan. Zo verzorgen we live-registraties van ballet-
voorstellingen in het Bolsjoj-theater in Moskou, 
opera-uitvoeringen in de Metropolitan Opera 
in New York, de finale van Wie is de Mol? en 
dit voorjaar het EK Voetbal.” Niet relevant voor 
zakelijke doeleinden? Wél wanneer je als orga-
nisatie besluit om één of meer zalen af te huren, 
gekoppeld aan een foyer voor de ontvangst 
en desgewenst aansluitend op een formeel 
programmadeel. “Hoe gaaf is het wanneer je 
zo’n show met je medewerkers of relaties kunt 
beleven, nadat je eerst met elkaar een intensie-
ve bijeenkomst hebt gehad? We verzorgen een 
hapje en een drankje in de zaal of in de foyer, we 
serveren een uitgebreide lunch of een walking 
dinner, verzin het of we maken het mogelijk, ook 
voor zeer grote gezelschappen van honderden 
personen. Op het gebied van catering werken we 

Bij een bioscoop denk je aan ontspanning en een intense beleving. Juist dat maakt 
Pathé in Amersfoort een even interessant als onverwacht alternatief om zakelijke 
evenementen te laten plaatsvinden. Benut de technologie om de boodschap of het 
thema te laten doordringen en je creëert als organisatie onvergetelijke momenten, 
formeel en informeel. 

DAT HEEFT IMPACT
PATHÉ AMERSFOORT, ONVERWACHT ALTERNATIEF VOOR ZAKELIJKE EVENEMENTEN

54

PATHÉ AMERSFOORT
Tekst: Aart van der Haagen Fotografie: Aart van der Haagen, Pathé

V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  1  |  M A A R T  2 0 2 0



nauw samen met een aantal vaste partners, 
waarmee we ook speciale individuele of cen-
trale wensen kunnen inwilligen, bijvoorbeeld 
met biologische of veganistische gerechten.”

SPECIFIEK ZAKELIJK
Met acht zalen in een grootte van 150 tot 420 
personen liggen er nogal wat mogelijkheden 
bij Pathé Amersfoort. “Kijk,” wijst Bouwman 
tijdens een rondleiding, “bij deze zaal hier 
hebben we qua inrichting heel specifiek 
rekening gehouden met de zakelijke markt. 
Luxe lederen stoelen met brede armleunin-
gen, direct aangrenzend een bewaakte eigen 
garderobe en een foyer met loungebanken, 
hoge tafels met krukken en een bar, waar 
we rechtstreeks drankjes - ook cocktails - en 
borrelhapjes kunnen serveren. Het daglicht 
in deze ruimte ervaren veel gasten als prettig. 
De zalen en foyers laten zich trouwens ook 
prima benutten om beurzen te organiseren, 
met een speelse en verrassende indeling 
om de standhouders een plek te geven. Zelf 
doen we één keer in de twee maanden iets 
soortgelijks tijdens onze Ladies Night, waar 
de gasten verschillende kraampjes en tafels 
met producten en diensten vinden.”

UNIEK
Wie met enige regelmaat een bioscoop be-
zoekt voor een avondje uit, weet wat voor im-
pact het heeft wanneer er een film op het gro-
te doek speelt, ondersteund met indringend 
en alomtegenwoordig geluid. “Datzelfde 
effect bereik je als organisatie ook wanneer 

je zo’n scherm met audiotechnieken gebruikt 
voor een presentatie,” stelt Bouwman. “Reken 
maar dat de boodschap dan binnenkomt en 
lang blijft hangen. Uniek is de mogelijkheid 
om deze live in meerdere zalen tegelijk te 
vertonen en daarmee in één keer een zeer 
grote groep mensen te bereiken. Desgewenst 
maken we zelfs een directe koppeling naar 
een presentatie vanuit het hoofdkantoor 
van de organisatie, waar ook ter wereld. Het 
spreekt welhaast voor zichzelf dat wij over 
geavanceerde, hoogwaardige technologie 
beschikken om het verhaal haarscherp bij de 
mensen onder de aandacht te brengen.”

RODE LOPER
Er schiet Bouwman ineens iets te binnen. 
“Over première gesproken, zou het niet heel 
gaaf zijn als je met collega’s of relaties als 
allereerste de nieuwste film te zien krijgt? We 
hebben zo’n evenement onder andere voor 
de lezers van Veronica Magazine uitgewerkt, 
compleet met een ontvangst op de rode lo-
per, met cocktails en voorafgaand aan de film 
een woordje van de directie. Na afloop stond 
voor de gasten een walking dinner klaar. Zo’n 
ervaring vergeet je nooit meer. Overigens 
vertonen we niet alleen de nieuwste bio-
scoophits aan besloten gezelschappen, maar 
op verzoek ook elke gewenste film of televi-
sieuitzending uit het verleden, bijvoorbeeld 
rechtstreeks in relatie tot het thema van het 
evenement. Zo’n element ter ontspanning 
doet het heel goed in combinatie met de 
meer formele programmaonderdelen. Het 

maakt het zakelijke gedeelte zachter, zeker 
wanneer de centrale boodschap wat zwaar-
der is.”

SCREENX
Pathé Amersfoort werd in 2012 gebouwd 
en afgelopen jaar alweer vernieuwd, om de 
beleving bij zowel particuliere als zakelijke 
bezoekers naar een nog hoger plan te tillen. 
“Ken je ScreenX?” informeert Bouwman. 
“Wacht, ik laat het je zien, want dat moet je 
meemaken. Samen met Pathé Spuimarkt 
in Den Haag hebben wij deze techniek als 
eerste geïnstalleerd, eind 2019.” De tech-
nologie behelst een combinatie van een 
hoofdscherm en twee zijschermen, die naar 
de achterste hoeken van de zaal weglopen. 
“Ze draaien niet altijd mee, maar hebben 
een ondersteunende functie. Dan krijg je 270 
graden beeld en dat geeft een ultiem intense 
beleving.” Het delen van emoties staat cen-
traal bij Pathé Amersfoort, ook voor zakelijke 
gezelschappen, maar ook aan de rationele 
kant klopt het plaatje. De ligging is centraal 
in Nederland en kenmerkt zich door een uit-
stekende bereikbaarheid, met een parkeer-
garage onder het gebouw en een NS-station 
op loopafstand. Om het de gasten naar de 
zin te maken, staat er een gastvrij en ervaren 
team met een vast aanspreekpunt klaar, dat 
direct en flexibel op de wensen inspeelt. Zo 
voelt elk zakelijk evenement als een dagje of 
avondje uit. 

Meer informatie: www.pathe.nl/business

Jan Bouwman
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De meest duurzame autowasstraat van de regio!

• Maar liefst 95% van het gebruikte water wordt gerecycled

• Wij wassen met 100% groene stroom

• Uitsluitend gebruik van biologisch afbreekbare shampoos

• Opvang en verwerking van slib, olie en metalen

Met Carwash & Co heb je altijd een schone auto!

Carwash & Co Ede
Celsiusstraat 6
6716 BZ  EDE

Carwash & Co Veenendaal
Kernreactorstraat 2
3903 LG  VEENENDAAL

Carwash & Co Doetinchem
Havenstraat 19
7005 AG  DOETINCHEMRadonstraat 8  6718 WS Ede   Tel 0318-572476  info@tenham.nl| | |
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Restaurant Planken Wambuis

Gelegen op een karakteristieke en prachtige 
locatie.	Hét	adres	voor	een	gezellige	lunch,	

brunch, high-tea of smaakvol diner!

Meer info op www.plankenwambuis.nl

Verlengde Arnhemseweg 146 (N224)
6718 SM – Ede

Telefoon: 026 – 482 1251
E: info@plankenwambuis.nl

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. Bennekomseweg 24

6717 LM Ede

T  0318 750300    F  0318 750301

E  info@reehorst.nl

I   www.reehorst.nl

Geschikt voor elke gelegenheid. Met o.m. 

38 zalen en ruime, gezelllige ontvangst-

foyers. Elke bijeenkomst wordt gegaran-

deerd een beleving. Vol warmte,gezellig-

heid en altijd persoonlijk!

Hotel en Congrescentrum de ReeHorst
Hotel - Restaurant - Brasserie - Wijnbar - Vergaderen  
Trainingen - Congressen - Events - Theater

Welkom bij Partycentrum Schimmel 

Stationsweg Oost 243

3931 EP Woudenberg

T 033-2861213

F 033-2862426

E info@schimmel.nu

I www.schimmel.nu 

Ede

Arnhem

Rootwijk

Lunteren
Otterlo

Wageningen

Wolfheze

Beekbergen

Harskamp

Hoenderloo

Rozendaal

Barneveld

Voorthuizen

Wekerom

Renkum Oosterbeek

RenswoudeScherpenzeel

Leusden zuid

Leusden centrum

Veenendaal

Amerongen

Rhenen

Wijk bij 
duurstede

Zeist

Odijk
Driebergen

Woudenberg

Maarn

Leersum

Doorn
Houten

Maarsbergen

Bennekom

Restaurant L’Orage / 
Party Centrum Flora

In een ambiance van nostalgie, rust en gemoe-

delijkheid is restaurant L’ Orage de perfecte 

locatie om te genieten van een goede maaltijd. 

Lunterseweg 44

6718 WE Ede

T 0318-613876 / 653227

F 0318-653327

I www.lorage.nl

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

VOOR INLICHTINGEN
EN RESERVERINGEN:

AMSTERDAMSEWEG 19

6712 GG EDE

TEL. 0318 61 03 13

BUITENZORG@BUITENZORG.NL

WWW.BUITENZORG.NL

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

CAT E R I N G

R E STAU R A N T

INSPIRERENDE LOCATIE VOOR UW 
ZAKELIJKE BIJEENKOMST

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

Op zoek naar een locatie of hotel voor 

overnachten of verblijven, vergaderen of 

tre� en, feesten of partijen in de omgeving van 

Utrecht? Dit alles kan in het schitterende, 

nieuwe vier-sterren Amrâth Hotel Maarsbergen

Woudenbergseweg 44

3953 MH  Maarsbergen

T +31 343 47 55 22

F +31 343 47 55 20 

I www.hotelmaarsbergen.nl

Amrâth Hotel 
Maarsbergen

The Hunting Lodge

Puur, eerlijk
en vooral veel genieten’

Beekhuizenseweg 1

6891 CZ Rozendaal

026 3611597 

www.thehunting.nl

Toplocaties in de regio Vallei

Unieke privé locatie maakt vergaderen inspirerend

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

WWW.KLEINWITTENOORD.NL
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Sinds 1885 kunnen wij er geen genoeg van
krijgen. Met enthousiasme gaan wij voor
gastvrijheid, kwaliteit en beleving van ‘s

ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
 

 Jos, Corné & Team Schimmel 1885 
 

Schimmel 1885
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg
info@schimmel1885.nl
www.schimmel1885.nl

T: 033 - 286 12 13
Kvk: 310002096

 

Wij staan 7 dagen per week voor
u klaar.
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W-TIC,
Eenvoud, passie, resultaat

Uw partner voor innovatie en 
optimalisatie

Meerkoet 19, 3907 HC Veenendaal | 06-39 615 615
ewissink@w-tic.nl | www.w-tic.nl

V A L L E I  B U S I N E S S  |  N U M M E R  6  |  J A N U A R I  2 0 2 0

Financieel Advies Reclame

Van oud naar cloud
• Werkplek online
• Telefonie online

• Offi ce 365

Netwerkbeheer - Telefonie
Verbindingen - Beveiliging

Domotica - Elektra

www.technica.nl

Rabobank Vallei en Rijn
Galvanistraat 2
Postbus 21
6710 BA  Ede
(0318) 660 664
www.rabobank.nl/vr

Vallei Business

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

cateringservice
DeMaes

Van ontbijt en borrel  
tot feestelijke party!

Wij verzorgen uw gasten!

Cateringservice Facilitaire dienstverlening
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Vallei Business
Office Diversen

Service Rubriek

Van Veen Advocaten

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

DB SCHENKER

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

Locaties

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

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

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

The hunting Lodge

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

Ede   Veenendaal   Doetinchem

U WILT EEN FACTUUR?

VRAAG NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN!

Kernreactorstraat 2, Veenendaal

Concept en creatie         
Webdesign     
Internetdiensten 
Vormgeving      
Fotografi e   

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

Juristen



Benieuwd wat Open Hiring inhoud? 
Download de gratis whitepaper via:

www.werkkracht.nl/open-hiring 

WHITEPAPER OPEN HIRING 

De arbeidsmarkt nu is onstuimiger 
dan ooit. Hoe vul jij de vacatures? 
Vacatures stapelen zich op omdat 
geschikt personeel onvindbaar lijkt. 
Lijkt, want er zijn nog veel mensen 
zijn die gemotiveerd aan de slag 
willen gaan. 

Het is tijd voor een andere manier van 
denken. Laten we kansen creëren voor 
iedereen. U de vacatures gevuld, de 
werknemer werk en een toekomst. De 
oplossing: open hiring. 

WERKKRACHT: 
SAMEN WERKEN AAN WERK 

Werkkracht zet zich in voor een 
inclusieve maatschappij. Wij begelei-
den mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zodat zij op een duur-
zame manier aan de slag kunnen bij 
werkgevers. 

Door middel van advies, trajectbe-
geleiding en coaching creëren we 
veilige werkomgeving voor werknemer 
en werkgever. Daar laten wij het niet 
alleen bij: voor werkgevers kunnen 

er drempels en struikelblokken zijn 
om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te nemen en te 
begeleiden.   
 
U kunt bij ons ook gratis trainingen 
volgen om de drempels te verlagen: 
optimaal sociaal leidinggeven in de 
training Mentorwijs en de training 
Statushouders op de Werkvloer. Meer 
informatie vindt u op onze website: 

www.werkkracht.nl

Talloze bedrijven zijn geschikt 
voor Open Hiring. Denk aan 

catering, de voedselindustrie, 
de logistiek en horeca. Eigenlijk 

overal waar veel handmatige 
arbeid wordt verricht.

Voorjaarslocaties
Dit voorjaar eropuit voor een heisessie, brainstorm, vergadering of strategische 
meeting met je team? Of misschien naar buiten voor een mini-congres, kennisdag of 
relatiedag? Dit zijn drie populaire meetinglocaties in de Gelderse Vallei!

Op zoek naar meer inspirerende voorjaarslocaties? Kijk op nextvenue.nl.

Waar kan je van op aan?
+ Creatieve omgeving
+ Gastvrije crew
+ Moderne techniek
+ Organisatiesupport
+ Eén aanspreekpunt
+ Lokale foodconcepten

Kasteel De Schaffelaar
Een monumentaal kasteel in Barneveld met een exclusieve 
uitstraling. Je beschikt over acht zalen en salons. De ruimtes zijn 
lekker hoog, licht en ingericht met warme, natuurlijke materialen. Bij 
mooi weer kun je ook het bordes en de ruime kasteeltuin gebruiken. 
Gelegen op een landgoed • Perfect bereikbaar • 10 tot 450 personen
kasteeldeschaffelaar.nl

De Veenderhoeve
Recent gerestylde hoeve (1867) in Veenendaal. Met zijn grote 
boogramen, houten gebinten en lichte, warme interieur geniet je van 
het beste van heden en verleden. Voor breaks of borrels staat de 
riante tuin met buitenbar en terrasoverkapping tot je beschikking. 
Rust en ruimte • Station op loopafstand • 10 tot 250 personen
deveenderhoeve.nl

De Werelt
Recent gerestaureerd congrescentrum in Lunteren, met 
Nederlands mooiste natuurgebied als achtertuin. Je beschikt  
hier over een grote congreszaal, 15 flexibele subruimtes een eigen 
restaurant, bar, lounge en buitenterras. 
Aan de rand van de Veluwe • Eigen hotelkamers • 10 tot 600 personen
dewerelt.nl
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Check voor meer informatie en vestigingsmogelijkheden: 

www.worldfoodcenter.net/roots

 Nieuwe vestigingslocatie voor Startups en Scale-ups 

ROOTS opent haar deuren op World Food Center in Ede


