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Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/rabomeetandgrow 

Rabobank brengt regelmatig vraag en aanbod van kapitaal & kennis bijeen tijdens

interactieve marktplaatsen in Zuid-Holland. Ondernemers en financiers leren elkaar in

marktrondes, speeddates en zeepkistsessies kennen. Kijk voor data op de website.

Met Rabo Meet & Grow werken we samen aan uw plannen. 

Vraag en
aanbod van
kapitaal.

Rabo 
Meet & Grow.



Wat is er aan de hand met de men-
taliteit van de jongere generatie?

VOORWOORD

Wil ik net de ‘puntjes op de bekende i’ gaan zetten van dit voor-
woord, vind ik weer wat om mijn ongenoegen over te uiten. Het 
Nederlands Elftal heeft zich namelijk niet weten te kwalificeren voor 
het EK in 2016 in het land waar het meest onsportieve en chauvinisti-
sche volk van Europa woont.

Hoe zou het toch komen dat dat wij, de nummer drie van de wereld, 
ons niet weten te kwalificeren voor het EK 2016? En dat we maar net 
weten te winnen van Letland? Misschien kunt u mijn voorwoord in 
nummer vier van Business Haaglanden nog herinneren. Daarin uit ik 
mijn ongenoegen over het gedrag van ouders wanneer hun kleine 
prinsjes en prinsesjes een sport gaan beoefenen. Ouders doen alles 
voor hun kinderen, zodat de prinsjes en prinsesjes nooit leren vech-
ten om iets te bereiken. En zo missen zij die winnersmentaliteit om 
de top te bereiken. Deze instelling zie je ook terug bij de jongere 
spelers van het Nederlands Elftal. Zij missen de wil om voor elkaar te 
willen vechten. Dat leren ze niet meer. Het enige waar ze zich druk 
om maken is het verlengstuk van hun hand, de mobiele telefoon. 

Daar komt nog eens bij dat je aan de houding van sommige spelers 
ziet dat ze niet eens weten wat ze daar staan te doen wanneer het 
volkslied wordt gespeeld. Het komt over alsof ze denken: “Moeten 
we ons ook nog eens inspannen en voetballen voor ons geld? Vinden we eigenlijk niet leuk. En dan gaan die vervelende 
mensen van de media en de toeschouwers ook nog eens zeuren. Dan gaan we ons lekker helemaal niet meer inspannen!” 
Wat mij nog het nog het meest doet verbazen tijdens het spelen van het volkslied, is dat een aantal spelers staat te kijken of 
ze een koe een haas zien vangen. Er zijn vast wel wat spelers die zo dom zijn dat ze ook nog geloven of denken: “He, een leuk 
game voor mijn Playstation!” En als dan alles tegenzit, rennen ze heel hard naar hun pappie en mammie. “Help, de grote 
mensen doen weer onaardig!” Nu begrijp ik ook waarom Danny Blind zonder blik van verdriet en zelfs met een glimlach aan 
tafel zat bij de NPO. Hij dacht waarschijnlijk: “Mooi, krijg ik weer die moeders aan mijn deur die dingen gaan doen met mij.” 
Daar zouden de dames van plezier rooie oortjes van krijgen! En zoonlief wordt gewoon de volgende keer weer opgesteld in 
het Nederlands elftal. Om maar weer met zijn matties lekker te kunnuh chilluh. 

Dan ik heb ik tot slot nog een vraag. Zou deze mentaliteit ook aanwezig zijn bij de prinsjes en prinsesjes wanneer zij een ho-
geschool verlaten en ze de grote-mensen-maatschappij instappen? Wat vindt u? Aan de ene kant zou ik dat leuk vinden. Dan 
komen die moeders misschien ook nog eens bij mij langs. Maar toch hoop ik het niet. Dat zou niet best zijn voor de econo-
mie. Laten we daar voor gaan. Liever die harde zakenman dan die softe voetballer. Die schoppen ze half dood.

Nadorp Bedrijfsmakelaars geeft ruimte aan uw wensen.w enweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnssssseen.
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KOSTEN JAARABONNEMENT
7x Business Haaglanden: 53 Euro

Wilt u ook Business Amsterdam ontvangen?
Voor slechts 70 euro ontvangt u ze allebei! 

De Gouden Garde 
Onze lunch à lungo (de lange zakenlunch) en lunch à presto (korte 
zakenlunch) worden standaard beoordeeld met een totaalscore. Dit jaar 
zullen we de beste lunchgelegenheid in elke categorie afzonderlijk belonen 
met de Gouden Garde Award. Na het laatste nummer van Business 
Haaglanden zullen we de stembussen openen, zodat u kunt aangeven wat 
uw favoriet is. Die stemmen laten we meewegen bij de bestaande scores. De 
beste krijgt als blijk van erkenning tijdens een officiële uitreiking de Gouden 
Garde toegekend. 

De stand van zaken tot dusver:
Lunch à lungo:   Lunch à presto:

1. Waves 32,5    1. Guliano 31,5

2. Publique 32    2. De Kleine Witte 31

3. Catch by Simonis 32   3. Foodzie 30,5

4. Bistro-mer 31,5   4. KEK Delft 30

5. Mama Kelly 31,5   5. Fish & Meat 25,5

6.      6.  

7.     7. 
Kijk voor een overzicht van alle lunches op onze website 
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De digitalisering. Wat verandert het alle-
maal snel en wat heeft u als ondernemer 
weinig tijd om u hierin te verdiepen. Die 
verdieping kan u dan ook beter aan de 
mensen van SocialLane overlaten want zij 
staan namelijk met hun expertise voor u 
klaar.

11
Na een aantal verhuizingen is 
Auke Smits Publiciteit drie jaar 
geleden neergestreken op een 
mooie zichtlocatie aan de Van 
Alkemadelaan. In het voormali-
ge pand van Clingendael Ma-
kelaardij spreek ik met Jeroen 
Smits van dit eigenzinnige me-
diabureau over de ontwikkelin-
gen in de markt en de rust die 
na de crisis weer een beetje lijkt 
terug te keren. 

25
Het oude ketelhuis van 
de Caballerofabriek heeft 
sinds april van dit jaar een 
bijzondere bestemming 
gekregen. Niet alleen de 
lente maar ook ‘Urban 
Bistro’ Mama Kelly kreeg 
vanaf die maand de kans 
om te bloeien. Als wij er 
in september eten blijkt 
de plek binnen een paar 
maanden te zijn uitge-
groeid tot een geliefde 
bestemming.

Vanuit de overtuiging dat er 
voor goede ondernemersplan-
nen altijd financiële mogelijkhe-
den zouden moeten zijn, treedt 
Rabobank steeds vaker op als 
financieel regisseur. Wanneer 
een ondernemer zich bij ons 
meldt voor de financiering van 
een ijzersterk plan, willen wij 
hem sowieso van dienst zijn.

29
Ruim vijf en twintig jaar ge-
leden richtten Tom Verhaar 
met zijn broer Pim de AVEQ 
Groep op. Inventiviteit en 
creativiteit hebben voor hen 
altijd hoog in het vaandel 
gestaan en stukje bij beetje 
konden zij hun klanten 
steeds meer bieden. 

Een bedrijf met passie 
en het bouwhart op de juiste plaats 

www.alexandriabv.nl
Tel: 070 - 3387438

Aanbouw Verbouw Restauratie Renovatie Onderhoud Schilderwerk

12
Een vast team zet zich al een aantal jaren in om alle evene-
menten in het Kyocera Stadion zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De service en schier van onbeperkte mogelijkhe-
den op deze sportieve locatie is niet alleen hun klanten 
opgevallen maar ook het vakblad Meetings. Hospitality & 
Events Kyocera Stadion is namelijk genomineerd voor de 
prijs van Beste Evenementenlocatie van 2015.
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Zo legt Marius Hovius, directeur Bedrij-
ven van Rabobank Regio Den Haag, de 
regisseursrol van Rabobank in het kort 
uit. “Een klassieke financiering bestaat 

uit een financiering door de bank aange-
vuld met eigen vermogen van de onder-
nemer. Maar juist bij snel groeiende of 
innovatieve bedrijven is er vaak te weinig 

eigen vermogen en zijn ondernemers 
voor dit deel van de financiering aange-
wezen op alternatieve financieringsvor-
men, zoals ‘informal investing’ of crowd-

Vanuit de overtuiging dat er voor goede ondernemersplannen altijd financiële mogelijkheden zouden 
moeten zijn, treedt Rabobank steeds vaker op als financieel regisseur. “Wanneer een ondernemer zich 
bij ons meldt voor de financiering van een ijzersterk plan, willen wij hem sowieso van dienst zijn. Als wij 
als bank niet -of niet geheel - aan de financieringsbehoefte kunnen voldoen, gaan wij simpelweg samen 
met de klant op zoek naar alternatieve financieringsvormen om het financieringsgat te dichten. En die 
zoektocht bieden wij dichtbij huis, face tot face. Onder de noemer ‘Rabo Meet & Grow’ brengen wij de 
klant offline in contact met partijen en initiatieven die op financieringsgebied iets voor de ondernemer 
zouden kunnen betekenen. Een ouderwetse marktplaats maar dan net even anders”. 

Rabo Meet & Grow

Rabobank als 
financieel regisseur

V.l.n.r. Hendrik van der Meulen en Marius Hovius
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funding. Juist door ons (lokale) netwerk 
in te zetten, kunnen wij in de rol van fi-
nancieel regisseur de ondernemer helpen 
om aan zijn financieringsbehoefte te vol-
doen.”

Niet voor niets
“Als Rabobank vinden we het niet alleen 
belangrijk dat kansrijke ondernemingen 
op deze manier – ondanks soms een hoog 
risico - ook daadwerkelijk een kans krij-
gen, we willen vanuit onze maatschappe-
lijke rol onze klanten en relaties ook 
graag helpen hun bedrijf verder te laten 
groeien. Soms kunnen wij als bank zelf 
de financiering niet (of niet helemaal) 
verzorgen, het is in dat geval voor ons 
onacceptabel dat een ondernemer met een 
doordacht en kansrijk businessplan ‘voor 
niets’ bij ons komt. Als partner in finan-
cieren denken we graag met onze klanten 
mee en zoeken we naar oplossingen. Bo-
vendien zijn we ervan overtuigd dat we 
uiteindelijk altijd separate bankdiensten 
of financiële dienstverlening kunnen bie-
den en toevoegen. ‘Want tevreden klanten 
zijn trouw,” weet Hovius. 

Rabo Meet & Grow 
“Als financieel regisseur zijn we verschil-
lende samenwerkingen met partijen aan-
gegaan die bij een dergelijke ‘pizzafinan-
ciering’ een rol kunnen vervullen om de 
financiering ‘rond’ te kunnen krijgen. Die 
partijen zijn aanwezig bij Rabo Meet & 
Grow bijeenkomsten en worden van tevo-
ren door ons gematcht met ondernemers 
die op zoek zijn naar kapitaal. Denk bij 
Rabo Meet & Grow aan allerlei soorten 
financiële partijen die nieuwsgierig zijn 
naar de plannen en pitches van ambitieu-
ze ondernemers. Van een crowdfunding-
platform, de regionale ontwikkelings-
maatschappij Innovation Quarter, 
MKB-beurs NPEX, Qredits tot het infor-
mal investing platform Money Meets Ide-
as’. Zelfs de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland hebben we erbij 
betrokken vanwege subsidies en over-
heidsregelingen. Zo’n gecombineerde fi-
nanciering hoort helemaal bij deze tijd. 
En samenwerking versnelt nu eenmaal 
innovatie, ook voor ons als bank”, bena-
drukt Marius. 

Money Meets Ideas, één 
van de partijen bij Rabo 
Meet & Grow
Money Meets Ideas is het informal inves-
ting platform dat de Rabobank samen met 
organisatieadviesbureau ‘KplusV’ organi-
seert. “‘Money Meets Ideas’ is één van de 
partners van Rabo Meet & Grow, aldus 
Hendrik van der Meulen, managing part-
ner bij KplusV. Wij staan op een Rabo 
Meet & Grow bijeenkomst om onderne-
mers te leren kennen en te informeren 
over Money Meets Ideas. Doorgaans zijn 
informal investors vermogende (ex)-on-
dernemers die hun bedrijf hebben ver-
kocht en niet alleen willen investeren, 
maar juist ook betrokken willen zijn bij 
de ondernemer waar ze in geloven en 
waar ze in willen investeren. De extra 
toegevoegde waarde zit ‘em dan ook dat 
ze naast het vertrouwen in goede busi-
nessplannen, ook hun kennis, ervaring en 
advies beschikbaar stellen aan de onder-
nemer die op zoek is naar kapitaal. Het 
kapitaal wordt hiermee ‘slim kapitaal’. 
Wij organiseren aparte kleinschalige bij-
eenkomsten voor ondernemers, die op 
zoek zijn naar slim geld en onze informal 
investors. Zie die eigen bijeenkomsten als 
de tweede fase na een Rabo Meet & 
Grow bijeenkomst waarbij naast de on-
dernemer, ook de investeerder een ‘ge-
zicht’ krijgt. De bijeenkomsten vinden 
vaak bij een Rabobank plaats aangezien 
ook veel private banking klanten interes-
se hebben om op deze manier een deel 
van hun vermogen te beleggen. Om een 
maximale match mogelijk te maken, wor-
den de aangeboden proposities afgestemd 
op het profiel van de aanwezige inves-
teerders”. Van der Meulen vervolgt: “Wij 
bereiden de ‘geldzoekers’ zo goed moge-
lijk voor op Money Meets Ideas, want tij-
dens de fysieke ontmoeting moeten zij 
zichzelf én hun plannen op een zodanige 
manier presenteren dat de investeerders 
een goede indruk krijgen van de onderne-
mer en overtuigd zijn om te willen inves-
teren.”

Offline
Twee voorbeelden van offline bijeenkom-
sten waar Rabobank nauw bij betrokken 
is en die succesvol blijken. “In een we-
reld waar vitualisering zich steeds verder 
ontwikkelt, is het fijn elkaar in de ogen te 
kunnen kijken, aldus Marius. “Zowel bij 

Rabo Meet & Grow als bij Money Meets 
Ideas  is heel bewust gekozen voor een 
fysieke, offline kennismaking tussen 
geldzoekers en geldschieters. Waar de on-
dernemer bij Rabo Meet & Grow wordt 
gematcht met partijen die mogelijk kapi-
taal kunnen verstrekken, pitcht de onder-
nemer bij Money Meets Ideas zijn of haar 
idee rechtstreeks aan mogelijke investeer-
ders. Door met regionale bijeenkomsten 
nieuwe ideeën en kapitaal bij elkaar te 
brengen, ligt een vruchtbare samenwer-
king binnen handbereik en geven we als 
financieel regisseur een concrete invul-
ling aan onze klantbelofte ‘Een aandeel 
in elkaar’, geeft 
Marius aan.” �
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Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de 
fysieke financieringsmarktplaats 
Rabo Meet & Grow, op 
www.rabobank.nl/rabomeetand-
grow. 

Op 18 november vindt een vol-
gende Rabo Meet & Grow bijeen-
komst in Leiden plaats. Heeft u 
een financieringsbehoefte voor 
uw bedrijf? Wacht niet langer en 
meldt u aan. Ook als u geen klant 
bent van de Rabobank, bent u van 
harte welkom. 

Voor meer informatie over 
Money Meets Ideas, kijkt u op 
www.moneymeetsideas.nl 
Op 19 november vindt er een 
Money Meets Ideas-bijeenkomst 
plaats in Delft. 

Informal investors 
Wilt u meer weten over deelname 
aan Money Meets Ideas als infor-
mal investors? Neem dan contact 
op met uw adviseur bij de Rabo-
bank of met KplusV organisatie-
advies via 
moneymeetsideas@kplusv.nl

BUSINESS & FINANCIËN
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Verrassende resultaten
Razend interessant natuurlijk die digitale 
ontwikkelingen maar uit een onderzoek 
dat NDP Nieuwsmedia en onderzoeksbu-
reau GfK februari 2014 presenteerden 
bleek dat adverteren in printmedia nog 
steeds de hoogste opbrengst per geïn-
vesteerde euro oplevert. Volgens het on-

line platform Magazine.nl komt nog 
steeds 65% van de consumenten via tijd-
schriften in aanraking met nieuwe trends 
en producten, een percentage dat veel ho-
ger ligt dan bij andere media. En wilt u 
potentiële klanten werven in opkomende 
economieën als Afrika en het Midden-
Oosten? Dan kunt u volgens een onder-

zoek van PricewaterhouseCoopers ook 
beter een printmedium gebruiken. PwC 
voorspelt een verdubbeling en zelfs een 
verdriedubbeling van de inkomsten uit 
publieks- en vaktijdschriften uit deze re-
gio’s.

E-mailmarketing of social 
media?
Eén van de verschillen tussen e-mailmar-
keting en marketing via sociale media 
(SMM) is dat die via sociale media vaak 
minder direct is. Meestal is de marketing 
verborgen in een post op Facebook, 
Twitter of Instagram. Op televisie gebeurt 
dit natuurlijk ook: een inspirerend filmpje 
bijvoorbeeld van een bierbrouwer uit de 
lage landen die samen met zijn partner 
zijn droom verwezenlijkt in de Verenigde 
Staten. Wat een energieke kerel en wat en 
leuke meid met gevoel voor humor! Je 
gunt ze werkelijk alle succes van de 
wereld met het aan de man en vrouw 
brengen van hun alcoholistische versna-
pering. Ah, gelukkig worden ze onder-
steunt in hun ondernemersdrang door een 
oerhollandse bank. De meningen over dit 
soort reclame’s vliegen weer de sociale 
mediawereld in vergezeld door een gei-
nige hashtag. Sociale media gaat vooral 
om het delen van sociale status. Een sta-
tus die vaak gekoppeld is aan een status-
symbool: een product, dienst of bekend-
heid. 

Reclame, promotie en relatiemarketing: 

Uitdagingen te over
In de steeds sneller digitaliserende wereld waarin wij leven veranderen de mogelijkheden om diensten 
en producten onder de aandacht te brengen en om relaties te onderhouden in een razend tempo. Op 
het moment dat ik dit typ kan iemand in Cupertino aan de westkust van de Verenigde Staten haar laatste 
hand leggen aan een app die de wereld van reclame, promotie en relatiemarketing volgende maand to-
taal op zijn kop zet.

BUSINESS & MARKETING

Auke Smits Publiciteit
Jeroen Smits

En of dat er veel mogelijkheden zijn om 
tegenwoordig in beeld te komen! Waar 
moet je beginnen en hoe maak je nu 
een goede keuze voor jouw bedrijf/
product?
Waarom wel online, geen print en wel 
weer ondersteuning van OOH (Out of 
Home). Maar ook social media komt 
tegenwoordig in ieder plan voor. Hoe 
pak jij dat aan en waar begin je en welke 
mix is nu heilig?
Onderzoek en onderbouwing geeft 
hierin handvatten, want het is echt zo 
dat de doelgroep in een kleiner dorp 
zich anders beweegt en andere keuzes 

maakt dan dezelfde doelgroep in de grote steden van Nederland. Ook is 
er een verschil in dekking per provincie per medium.
Alleen het onderbuik gevoel is tegenwoordig niet meer voldoende voor 
een goede campagne. Niemand zal echter ontkennen dat het er niet echt 
makkelijker op is geworden in de laatste twee decennia. Maar met een 
goede onderbouwing, zal een ieder nog steeds de juiste keuze weten te 
maken.
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E-mailmarketing is direct, een contact 
met iemand die aangegeven heeft geïnte-
resseerd te zijn in uw diensten en produc-
ten.

E-mail voor commercie, 
social media voor relatie-
marketing
Tussen 2010 en 2012 steeg de uitgave in 
de VS aan e-mailmarketing met 60 pro-
cent. Dat leverde in 2012 een rendement 
op van 4.000 procent op investeringen in 
e-mailmarketing. Als iemand zich aan-
meldt voor een digitale nieuwsbrief 
betekent dit dat diegene (commercieel) 
geïnteresseerd is in het betreffende prod-
uct of dienst. Iemand die op een sociaal 
mediakanaal is ingelogd blijft, zo is de 
ervaring, het liefst in die omgeving. Een 
te delen link op sociale media kan dus het 
beste leiden naar een fan pagina binnen 
dat betreffende medium in plaats van naar 
uw website. Mensen die geïnteresseerd 
blijken in uw reclame op sociale media 
kunt u het beste verleiden zich ook te 
abonneren op uw nieuwsbrief, dat is op 
het moment een win-win situatie in digi-
taal reclame en relatiemarketing land.

Relatiemarketing: wat heeft u te bieden? 
Omdat in relatiemarketing uw klanten 
centraal staan is de belangrijkste eerste 
vraag voordat u als ondernemer geld en 
energie gaat pompen in dit marketingseg-
ment: wat kan ik mijn klanten bieden? 
Belangrijke tweede vraag is natuurlijk 
‘waar zitten mijn potentiële klanten?’, 
aangezien u die wilt bereiken. In de 
‘echte’ wereld vindt sinds de uitvinding 
van de term door Leonard Berry in 1983 
relatiemarketing plaats in VIP boxen van 
sportstadions, back stage bij concerten en 
tijdens congressen. Door de digitalisering 
is het speelveld dusdanig verschoven dat 
verschillende opleidingen cursussen (di-
gitale) relatiemarketing aanbieden. 
Relatiemarketing is belangrijk omdat 
bijvoorbeeld een klant behouden minder 
geld kost dan er één werven en trouwe 
klanten bereid zijn meer geld bij u uit te 
geven.

Schieten met scherp van-
uit verschillende hoeken
Reclame, promotie en relatiemarketing 
zijn gedrieën belangrijk voor een gezond 
en winstgevend bedrijf. De mantra ‘ver-

Appels & Peren
Rick Dekker
‘Social media als Facebook en Twitter 
blijven belangrijk, maar de weerstand 
onder gebruikers tegen reclame via deze 
kanalen neemt toe. Gevolg van deze 
groeiende weerstand is dat ook adblock-
ers steeds populairder worden en de digi-
tale reclame-uiting het moeilijker krijgt.
De ondernemer moet op zoek naar zijn 
ideale mix van digitale en analoge media. 
Goed vindbaar blijven door zoekmachine 
optimalisatie, adwords, print, guerilla mar-
keting en acties, alles is tegenwoordig be-
langrijk. Maar welke mediamix je als 
ondernemer ook kiest alles begint bij het 
nieuwsgierig maken van de consument. En 
die nieuwsgierigheid leidt tot bezoekers, 
zowel online en offline. Het is dan aan de 
ondernemer om die bezoeker klant te maken.
Je doelgroep - B2B en/of B2C – wil geprikkeld worden en daar is geen vast recept voor. Het is de mix van media en 
onderscheidende creativiteit die tot succes leidt. Daarvoor heb je lef nodig. Want online of offline, zonder lef is je 
merk één van de vele duizenden.

Bronnen:

NPD Nieuwsmedia/ GfK 

Magazine.nl Academy 

World Magazine Trends 2013/ 14 FIPP  

www.dutchcowboys.nl

www.ou.nl

geet printmedia, richt al uw marketing 
pijlen op digitaal’ lijkt alweer achter-
haald. Sla eens een oud tijdschrift uit de 
jaren zestig, zeventig of tachtig van de 
vorige eeuw open en verbaas u over de 
gigantische lappen tekst die in de printad-
vertenties staan. Eén beeld en één goede 
oneliner werd het devies in later jaren: 
Melk De Witte Motor, Sorbo hier, Sorbo 
daar... Met de komst van het internet ont-
waarden wij in het straatbeeld opeens 
print- en buitenreclame met verwijzingen 
naar website’s voor meer informatie en 
weer een aantal jaar later met een zoge-
naamde QR code, in te scannen met uw 
smartphone. Digitaal, print, stadion, 
bioscoop, tv en radio, internet, sociale 
media. Een potpourri van kanalen die u 
allemaal kunt gebruiken, schieten met 
scherp dus maar wel vanuit verschillende 
hoeken. �
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Prijs doorslaggevend?
In de vijfentwintig jaar dat Auke Smits 
Publiciteit bestaat, is er veel in de media-
wereld veranderd. Het is verleidelijk om 
de letterlijke verhuizingen van het recla-
mebureau binnen de grenzen van Den 
Haag - van de Noordwal, via de Jan van 
Nassaustraat naar de Van Alkemadelaan - 
als metafoor te zien voor de verschuiving 
van mening over het medium reclame. 
Volgens Jeroen Smits is de markt op dit 
moment aangekomen op een punt waarop 
de prijs van een campagne doorslagge-
vend is in het besluit deze op te starten. 
Volgens de zoon van oprichter Auke is de 
prijs niet onbelangrijk, maar moet juist de 
effectiviteit centraal staan. 

Service
Auke Smits Publiciteit richt zich al sinds 
het begin van haar bestaan op gerichte 
service naar haar opdrachtgevers. Zoge-
naamde ‘pre testings’ en onderzoeken 
besteden zij uit aan een vaste partner 
waardoor zij de handen vrij hebben om de 
markt en de wensen van hun opdracht-

Na een aantal verhuizingen is Auke Smits Publiciteit drie jaar geleden neergestreken op een mooie 
zichtlocatie aan de Van Alkemadelaan. In het voormalige pand van Clingendael Makelaardij spreek ik 
met Jeroen Smits van dit eigenzinnige mediabureau over de ontwikkelingen in de markt en de rust die 
na de crisis weer een beetje lijkt terug te keren. 
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gevers goed in de gaten te houden. In de 
huidige wereld waarin communicatie-
lijnen steeds korter worden, is het van be-
lang dat de adviseurs bij Auke Smits 
Publiciteit met de opdrachtgever aan tafel 
gaan zitten om de benchmark te bepalen 
en de keuzes te maken op basis van onder-
bouwing, haalbaarheid en budget. Die 
service is iets waar zij zich bij het 
Haagsche mediabureau in hebben gespe-
cialiseerd. 

Effectiviteit 
Naast deze service is effectiviteit een 
speerpunt van het bureau. Voor Groot Den 
Haag is Auke Smits dé specialist in het 
bepalen van een media strategie. Zoals 
nagenoeg bekend zijn er verschillende 
mediavarianten en mede door hun kwart 
eeuw ervaring in de regio kennen zij alle 
mogelijke kanalen voor een succesvolle 
campagne en een mooie bijkomstigheid: 
met hun grote bulkcontracten in de regio 
zijn de opdrachtgevers altijd voordeliger 
uit. 

Bij het mediabureau merken zij ook dat de 
vraag de afgelopen jaren niet alleen van 
de eindgebruiker komt: de mediaplanners 
die vroeger werkzaam waren binnen grote 
reclamebureaus zijn tijdens de crisis weg-
bezuinigd. Ook hiervoor leent een bureau 
als Auke Smits Publiciteit zich prima. 
Want waarom zou je iemand twaalf maan-
den in dienst hebben die je maar een paar 
maanden per jaar hoeft in te zetten? Vol-
gens Jeroen Smits heeft de crisis het vak-
gebied flink opgeschud maar klanten be-
grijpen inmiddels ook dat, als het om 
media gaat een bureau met zijn kennis en 
kunde een meerwaarde kan zijn voor een 
succesvolle campagne. �

Auke Smits publiciteit

Expert in de 
Haagse regio

Auke Smits Publiciteit
Van Alkemadelaan 68
2597 AN Den Haag
T 070 324 80 25
E info@aukesmits.nl
I www.aukesmits.nl

BEDRIJFSPROFIEL
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Drukte van belang
Als ik Ron Visser (manager hospitality & 
events) en Tamara de Rijke (accountma-
nager sales evenementen) spreek in de 
buik van het Kyocera Stadion is het een 
drukte van belang. Overal worden stoel-
tjes neergezet, koffiekannen gevuld en 
met kledingstukken gesleept. Morgen is 
het namelijk Prinsjesdag en het stadion is 
het kloppende hart van deze regenten 
feestdag. Vijfentwintighonderd militairen 
en alle vips zullen op de derde dinsdag in 

september namelijk vanuit deze locatie 
vertrekken naar de Haagse binnenstad.

Hecht team
Tamara en Ron vormen samen met Ylona 
Schenkeveld (accountmanager sales wed-
strijddagen & rondleidingen) de kern van 
het vaste team dat alle evenementen 
draait. Ron is zelfs vanaf 1 november ver-
antwoordelijk voor alles binnen het stadi-
on met uitzondering van de veiligheid. Zo 
kan er natuurlijk lekker snel geschakeld 

worden, vult Tamara hem aan. Naast de 
eerder genoemde drie medewerkers heb-
ben Sam Lansen en Marjolein Kok de 
operationele leiding en bestiert chef kok 
Marin van Ardenne samen met souschef 
Dolf van Teylingen de keuken. Als ADO 
Den Haag een thuiswedstrijd speelt loopt 
er verder zo’n tweehonderd man perso-
neel rond die, net als de oprichters van 
Hospitality & Events Kyocera Stadion, 
hun beste beentje voor zetten om het de 
bezoekers naar hun zin te maken. 

Een vast team zet zich al een aantal jaren in om alle evenementen in het Kyocera Stadion zo goed mo-
gelijk te laten verlopen. De service en schier van onbeperkte mogelijkheden op deze sportieve locatie is 
niet alleen hun klanten opgevallen maar ook het vakblad Meetings. Hospitality & Events Kyocera Stadi-
on is namelijk genomineerd voor de prijs van Beste Evenementenlocatie van 2015.

Hospitality & Events Kyocera Stadion

Top locatie voor 
evenementen
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Flexibel
Veel bedrijven en organisaties weten dan 
ook na drie en een half jaar het stadion als 
evenementenlocatie te vinden. En dat is 
niet zo gek als je Ron en Tamara hoort 
vertellen over wat er allemaal mogelijk is 
op deze bijzondere plek. Zo is er de moge-
lijkheid om grote zalen af te huren waar 
gemiddeld vijfhonderd man in kan wor-
den ondergebracht. Planair, bijvoorbeeld 
op de eretribune, is er zelfs ruimte voor 
een groep van tweeduizend bezoekers. 
Mocht een organisatie, voor bijvoorbeeld 
workshops en brainstormsessies ook nog 
eens een aantal kleine ruimtes nodig heb-
ben, dan zijn hier ook nog een stuk of 
twintig zalen voor beschikbaar. Daarnaast 
is het een uitkomst dat de Haagse eredivi-
sieclub op kunstgras voetbalt. Want hier-
door is op het veld ook ruimte zat tijdens 
evenementen. Het inzetten van de moder-
ne LED reclameborden rondom het veld 
zijn dan een goede bijkomstigheid, omdat 
op die manier een bedrijf zich nog een 
stuk beter kan profileren. 

Haagse Hogeschool
Door een verbouwing in het gebouw van 
de Haagse Hogeschool zat dit instituut af-
gelopen zomer verlegen om een plek voor 
de diploma uitreikingen. Het faciliteren 
van vijftienhonderd afgestudeerden en 
hun aanhang bleek voor Hospitality & 
Events Kyocera Stadion geen enkel pro-
bleem. Op het parkeerterrein voor het sta-
dion werd een gigantische tent opgetrok-
ken waar de ex-studenten hun diploma en 
het bijbehorende applaus in ontvangst 
konden nemen. Die tent was echter maar 
een klein onderdeel van deze grote hap-
pening: in totaal liepen er die dag zo’n 
tienduizend gasten rond in en om het sta-
dion. En kennelijk naar alle tevredenheid, 
merkt Ron trots op, want de Hogeschool 
heeft alweer voor een aantal evenementen 
geboekt.

Link met sport
De medewerkers van Hospitality & 
Events Kyocera Stadion zijn direct in 
dienst van ADO Den Haag, dus de link 
met sport en met voetbal in het bijzonder 
is natuurlijk duidelijk aanwezig. De posi-
tieve sfeer die bij een sportstadion hoort 
proef je dan ook meteen als je je binnen 
de muren van het complex begeeft. Eve-

nementen organisaties vinden dit klaar-
blijkelijk een prettige energie: sportief, 
energiek maar zeker ook professioneel. 
Klanten als RTR Events (met de Business 
Beurs), minesteries en verschillende over-
heidsinstanties blijken zich er thuis te 
voelen en komen graag terug. Omdat het 
stadion vrij jong is zijn ook alle techni-
sche snufjes aanwezig die een gesmeerde 
bijeenkomst garanderen. Door de vele 
schermen binnen én buiten kunnen bedrij-
ven en instellingen hun merknaam en 
boodschap op bijna alle locaties tijdens 
een evenement communiceren. 

Bedrijvigheid
Ik ben blij dat ik heb besloten het gesprek 
met Tamara en Ron niet op te nemen maar 
meteen te typen. Want rondom de tafel 
waar wij ons gesprek voeren lijkt het wel 
een bijenkorf, zoveel bedrijvigheid speelt 
zich in de ruimte af. De eerder genoemde 
militairen dus die in en uit wandelen op 
hun kistjes, karren met eten en ceremoni-
ele kledingstukken en overal klinken mo-
biele telefoons. Schoonmakers zwieren 
met hun karren langszij en vanuit het res-
taurant bereikt het bestek en serviesgerin-
kel onze tafel, daar zitten medewerkers 
van het ROC Mondriaan) een vorkje te 
prikken omdat hun eigen faciliteit in de 
stijgers staat. Buiten breekt de zon door en 

weerkaatst via de ruiten van de reserve-
bank naast het veld op het natte asfalt on-
der de tribune’s. Maar van stress lijkt bij 
niemand sprake te zijn, gezonde spanning 
zou een voetbal trainer het eerder noemen.

De toekomst
Waar moet dat heen de komende jaren? 
Wat zijn de dromen en doelen van Ron en 
Tamara na drie- en een half jaar Hospitlity 
& Events in het Kyocera Stadion? Eerst 
maar eens die prijs winnen, begint Tamara 
opgewekt. Beste evenementen locatie van 
het jaar, die trofee zouden ze graag in de 
kast willen zetten, past ook wel mooi 
naast de KNVB beker natuurlijk! De ac-
countmanager sales evenementen vervolgt 
te zeggen dat door de onnoemelijke moge-
lijkheden er vast nog veel intensievere 
uitdagingen op hun pad liggen. Ron vult 
aan dat hij vooral trost is op wat zij in een 
korte tijd hebben verwezenlijkt. En daar-
naast zijn er nog wekelijks zaken die 
nieuw voor hen zijn en die een beroep 
doen op hun inventiviteit en ondernemers-
instinct. Maar voor een flexibele en hechte 
organisatie als Hospitality & Events is dat 
natuurlijk geen probleem! �

WAAROM UW EVENEMENT BIJ HOSPITALITY & EVENTS 

KYOCERA STADION?

•	 4.000 gratis parkeerplaatsen voor de deur

•	 Makkelijk te bereiken via A4 en A12

•	 Een prima catering gericht op de congresmarkt

•	 Moderne Audio Visuele mogelijkheden via de professionals van AVEQ

•	 Voor grote en kleine evenementen

•	 Flexibiliteit en meedenken met de klant 

Stem nu op Hospitality & Events Kyocera Stadion 
voor de prijs van beste evenementen locatie van 
2015! Dat kan tot 31 december via: www.besteevenementenlocatievanhetjaar.nl/stem 

BUSINESS & EVENEMENTEN
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REINKENSTRAAT 7,  DEN HAAG
T 070 360 99 22 

E reinken@ep92.nl

PROMENADEPLEIN 115, ZOETERMEER
T 079 343 44 33 

E zoetermeer@ep92.nl

WWW.EP92.NL

Uw betrouwbare partner op het gebied van 
uitzending, werving & selectie, 

payrolling en detachering

WEENA 737, ROTTERDAM 
T 010-2680632

E rotterdam@ep92.nl

www.everts-groep.nl

Gevelreclame
Lichtreclame
Autobelettering
Interieurbekleding

Wanddecoratie
Grootformaat prints
Zonwerende folies
Speciale projecten

www.albasign.nl
070 - 350 11 28

Wij zijn een gespecialiseerd 
bedrijf dat sinds 1992 zelfstandig 
werkzaamheden uitvoert aan velen 
typen daken, dit voornamelijk in 
de regio Haaglanden.

Op onze website kunt u alle informatie vinden met 
betrekking tot onze werkzaamheden

www.Bubbermandakbedekking.nl
Tel. 070-3905952
info@bubbermandakbedekking.nl

Adv.indd   1 21-10-10   10:36

CB DESIGN

CB DESIGN

C
B 

D
E

SI
G

N

C
B D

E
SIG

N

www.cherbosdesign.nl



Regel zaken online goed
Het lijkt een inkoppertje maar operationeel di-
recteur Petrouska van Loon opent het gesprek 
met de opmerking dat het regelen van uw on-
line zaken van levensbelang is voor het succes 
van uw onderneming. Er is simpelweg zo veel 
meer business mogelijk als de digitale zaken 
net zo goed en gestroomlijnd zijn als uw ana-
loge bedrijfsvoering.

Websites en sociale media
Bij SocialLane houdt men zich al jaren bezig 
met de groei van het aantal bezoekers van de 
websites van hun klanten. Het organiseren van 
de vele sociale mediakanalen, betere zoekre-
sultaten op Google en het beheren van uw 
Google Adwords behoort tot hun belangrijkste 
werkzaamheden. Toen men zich bij SocialLane 
bewust werd van de mogelijkheden van sociale 
media voor MKB-ers en met ondernemers om 
tafel ging zitten, kwamen zij er tot hun verba-
zing achter dat veel zakelijke websites verou-

derd waren. Het bouwen van websites behoort 
sindsdien ook tot één van de specialiteiten van 
het Haagse bedrijf. En waar traditionele web-
designbureaus vooral met de vormgeving be-
zig zijn, daar combineert SocialLane het de-
sign met de vindbaarheid in Google.  Hiermee 
heeft u dus alle online marketing ondersteu-
ning onder één dak 

Mobielvriendelijk
Internet op mobiele apparaten zoals telefoons 
en tablets (maar binnenkort ook uw auto, koel-
kast en fitnessapparatuur) heeft ervoor gezorgd 
dat websites ook goed op deze machines zicht-
baar moeten zijn. Google heeft zelfs aangekon-
digd dat het websites die wél zijn aangepast 
aan de mobiele markt voorrang verleent als het 
om zoekresultaten gaat. En als u zich bedenkt 
dat het gebruik van mobiel internet jaarlijks 
met grote sprongen toeneemt, dan kunt u zich 
voorstellen hoe funest een verouderde website 
voor een onderneming is. 

Regel uw online zaken via SocialLane
De digitalisering. Wat verandert het allemaal snel en wat heeft u als ondernemer weinig tijd om u hierin te verdiepen. Die verdie-
ping kan u dan ook beter aan de mensen van SocialLane overlaten want zij staan namelijk met hun expertise voor u klaar.

Overleg  
Alle websites die men bij SocialLane aflevert 
zijn dan ook mobielvriendelijk en geoptimali-
seerd voor een goede positie in Google. In 
overleg met hun mediastrategen en vormge-
vers wordt altijd gekeken naar de kanalen die 
aansluiten op de positionering van de klant. 
Want als uw klanten niet op Twitter maar voor-
al op LinkedIn zitten, dan is het wel handig om 
dat van te voren te weten natuurlijk. U doet na-
melijk een investering in uw bedrijf, bij Soci-
alLane doen zij er alles  aan om die investering 
digitaal terug te verdienen. �

VVV
De promotie van de Haagse regio – inclusief 
Kijkduin en Scheveningen – kent verschillende 
pijlers, vertelt salesmanager Peter Schaaff. 
Naast het ontwikkelen en uitvoeren van marke-
tingcampagnes voor het binnenhalen van meer 
toeristen en congressen is Den Haag Marketing 
ook formulenemer van de Haagse VVV. 

Cadeaubonnen
Onder de vlag van de VVV verkopen zij dan 
ook de meest gewaardeerde cadeaubon van 
Nederland, de VVV cadeaubon, maar ook o.a. 
de Nationale Bioscoopbon, VVV Dinercheque 
en BOL.com cadeaukaart. Als ondernemers bij 
hen cadeaubonnen afnemen komt de winst van 
die inkomsten ten goede aan het budget dat 
Den Haag Marketing besteedt aan de promotie 
van de regio. U krijgt een gedeelte van uw ge-

investeerde euro dus eigenlijk terug, want een 
bruisende omgeving met (inter-)nationale allure 
is natuurlijk goed voor uw onderneming en de 
lokale economie.

Nieuwe website
Via de kortgeleden gelanceerde website www.
cadeaubondenhaag.nl wordt het voor u nog ge-
makkelijker om cadeaubonnen te bestellen. En 
dat is wel zo prettig met de feestdagen voor de 
deur. Maar niet alleen als eindejaarsgeschenk 
is een cadeaubon een mooi gebaar. Bedrijven 
als de Lotto, KPN en Aegon weten Den Haag 
Marketing al jaren te vinden. Zij gebruiken de 
expertise van het marketing- en promotieorga-
nisatie om cadeaubonnen in te zetten voor bij-
voorbeeld incentive acties of beloning van het 
personeel. Over het plannen van acties, de ver-
pakking en de opzet van campagnes denken de 

mensen van de cadeaubonafdeling van Den 
Haag Marketing graag mee. Dus surf snel naar 
www.cadeaubondenhaag.nl en laat u verrassen 
en informeren over de vele mogelijkheden! �

Altijd een passend cadeau!
Bij Den Haag Marketing zet men zich in om meer gasten uit binnen- en buitenland voor de Haagse regio te interesseren. VVV 
Den Haag valt ook onder Den Haag Marketing en vanuit die hoedanigheid verkoopt Den Haag Marketing o.a. VVV cadeaubon-
nen aan de zakelijke markt.
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RTR Events organiseerde op donderdag 1 oktober voor het vierde jaar op rij de Business Beurs Haaglanden in het 
Kyocera Stadion. De ideale gelegenheid voor exposanten om hun producten en diensten onder de aandacht te bren-
gen bij ondernemers uit de regio. Tijdens de beurs konden bezoekers bij de stands, ook wel business points ge-
noemd, die verspreid stonden over de Residentie Club en het ADO museum op de eerste verdieping van het stadion 
op zoek naar informatie, netwerken, afspraken maken en nieuwe ideeën opdoen. Geen statische beurs met hokjes 
maar een beursvloer met een open karakter, waardoor bezoekers op een laagdrempelige manier kennis konden ma-
ken met de Haagse ondernemers uit de diverse branches. 

Gert van der Houwen, voorzitter MKB-Nederland | MKB- Den Haag verzorgde de opening waarbij hij in ging op de 
begroting van Prinsjesdag en de ontwikkelingen die ondernemers uit de Haagse regio het komende jaar te wachten 
staat. Naast de unieke samenstelling van exposanten was er een doorlopend programma van workshops en activitei-
ten. Een rondje scheuren op het kart parcours, de nieuwste bolides testen en bewonderen op de autopromenade, 
ontsnappen uit een mini escaperoom, zelf vliegen in de Oculus Rift, uw auto laten wassen zonder water, uw wijnkennis 
testen tijdens de wijnproeverij en nog veel meer. Het kon allemaal tijdens de Business Beurs Haaglanden!

Door alle veranderingen in het bedrijfsleven en de maatschappij is het belangrijk dat ondernemers in de regio elkaar 
leren kennen en elkaar steunen. Kijk op www.rtrevents.nl voor een overzicht van alle beurzen georganiseerd door RTR 
Events en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Business Beurs Haaglanden. 

Business Beurs Haaglanden 2015

Zien en gezien worden 
tijdens de Business Beurs 
Haaglanden 
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In de regio Den Haag zijn wij het toonaangevende sociale werk-
bedrijf met jarenlange ervaring bij overheden en het bedrijfsle-
ven. Van schoonmaak tot verpakken, van archivering tot groen-
voorziening: úw werk is onze zorg!

Maatschappelijk verantwoord
Door het inzetten van onze medewerkers of het afnemen van 
producten of diensten, onderneemt uw organisatie niet alleen op 
een maatschappelijk verantwoorde wijze, maar bent u ook 
verzekerd van kwalitatief hoogwaardige producten en slagvaar-
dige, resultaatgerichte dienstverlening. En dat tegen een markt-
conforme prijs.

Bovendien voldoet u, door samen te werken met de Haeghe 
Groep, aan social return. Zaken doen met de Haeghe Groep 
komt niet alleen uw organisatie ten goede, maar het heeft ook 
toegevoegde waarde voor de Haagse samenleving; voor 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. En daar kunt u 
voor zorgen!

Aan de slag met de Haeghe Groep
Wilt u meer weten over ons volledige aanbod van producten 
en diensten dan kunt u ons bereiken via:
sales@haeghegroep.nl of bel met 070-353 56 98.

www.haeghegroep.nl

Medewerkers van de Haeghe Groep hebben een al dan niet tijdelijke 
afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn gemotiveerd en gekwalificeerd. Ze 
krijgen de trainingen en opleidingen die ze nodig hebben. Werken kan op 
uw locatie, maar ook op een van onze eigen vestigingen.

Haeghe Groep
bijzonder ondernemend
Haeghe Groep
bijzonder ondernemend



COLUMN

Steeds ouder, steeds 
wijzer

Michaël Lentze,
Notaris en 

Registermediator,
Ellens & Lentze, Notariaat 

en Mediation

Op 10 september jl. stonden wij met 
onze stand op de Senioren Beurs 
Haaglanden in de Grote Kerk. Tij-
dens mijn voorbereidingen voor de-
ze beurs dacht ik  weer eens terug 
aan onze laatste familieverjaardag. 
Iedereen heeft het gezellig met taart 
en een wijntje. Er wordt gelachen, 
verhalen worden uitgewisseld en er 
worden spelletjes gedaan. We heb-
ben het over leuke dingen.

Maar nu mijn vader ouder wordt, 
nee, nu ik ouder word, vraag ik me 
steeds vaker af hoeveel we eigenlijk 
van elkaar weten. Natuurlijk, als we 
elkaar zien wordt er veel gepraat. 
Maar wanneer hebben we voor het 
laatst gesproken over de minder leu-
ke kanten van het leven? 

Weet ik eigenlijk wel wat zijn wensen 
zijn voor het geval hij bijvoorbeeld 
tijdelijk in een verpleegtehuis moe-
ten worden opgenomen? En anders-
om? Als ik ernstig ziek word? Ik neem 
me voor binnenkort ook met hem 
weer eens te praten over een levens-
testament.

Later moet je nu regelen
Als ondernemer heb ik niet alleen za-
kelijk, maar zeker ook privé veel ge-
regeld, zodat mijn gezin weet wat ik 
belangrijk vind. En hoe de continuï-
teit in het bedrijf gewaarborgd kan 
worden en wie welke beslissingen 
mag nemen.

Ook als notaris en mediator vind ik 
het belangrijk dat mensen de tijd ne-
men om door middel van een levens-
testament bijvoorbeeld vast te leg-
gen hoe zij graag willen dat er voor 

hen gezorgd wordt. Én hoe zij voor 
hun dierbaren kunnen zorgen.

Naarmate we ouder worden, lijkt het 
belangrijker te worden goed voor de 
mensen om ons heen te zorgen. 
Voor een ondernemer ligt zijn bedrijf 
ook na aan het hart. Het spreekt dan 
haast vanzelf dat niet alleen onze kin-
deren en ouders, maar ook onze za-
kenpartners en werknemers moeten 
weten welke beslissingen door wie 
genomen moeten worden, wanneer 
en op welke manier.

Want in een levenstestament kunt u 
precies vastleggen wat u wilt dat er 
gebeurt mocht u tijdelijk niet in staat 
zijn beslissingen te nemen. Als u 
door een langdurige ziekte of een 
ernstig ongeluk niets kunt doen. Niet 
kunt werken. Geen betalingen kunt 
doen. Niet kunt instemmen met een 
bepaalde behandeling. Geen zorg-
voorstel kunt afwijzen. Niets.

Ook dan moet zowel thuis als in het 
bedrijf het dagelijks leven blijven 
doorgaan. Het mag niet zo zijn dat 
door één tegenslag alles in elkaar 
stort. Met een levenstestament geeft 
u aan wie namens u direct mag han-
delen, zonder dat een rechter ie-
mand als gevolmachtigde aanwijst. 
Daarmee wordt direct tijd, en dus 
geld, bespaard. En familieleden wor-
den zo niet opgezadeld met zakelijke 
problemen als zij al genoeg andere 
zaken aan hun hoofd hebben.

Afspraken maken
Op de Seniorenbeurs hebben we 
kunnen praten met mensen over hoe 
zij voor hun partner, hun kinderen en 
hun bedrijf kunnen blijven zorgen, 
zelfs al zit het leven even tegen. 
Maar nu bel ik eerst mijn vader voor 
een afspraakje. En ik hoop u ook snel 
te zien!
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Doen, maar niet alleen 
voor jezelf
Welke media je ook aanklikt, openslaat of 
langs zapt, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen ligt - samen met de term 
SROI, waarover later meer - op de lippen 
van ondernemers bestorven. In de econo-

miebijlage van het NRC van 6 mei jl. 
verhaalt ICT ondernemer Riks Noorman 
over de zaken die hij, naast zijn vele 
werkzaamheden, voor de samenleving 
doet. De eigenaar van vijf bedrijven staat 
graag aan het roer van een van zijn draai-
orgels. Gratis, voor kinderen, bejaarden, 

of op Koningsdag op een boot met arme 
Amsterdammers. Het leverde hem een 
lintje op.

Participatiewet
Nederland is een land met een gigantisch 
groot aantal vrijwilligers. Sportclubs, 

MVO laat zich samenvatten in een zin die iedereen zijn moeder wel eens heeft horen uitspreken: “Ga eens 
wat doen”. Een ander woord voor “iets gaan doen” is ondernemen. En wat hebben alle entrepeneurs 
met elkaar gemeen? Het feit dat zij, ondanks succes en goede inkomsten, bezig willen blijven, willen blij-
ven ondernemen. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

Laten we iets gaan 
doen!
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BUSINESS & MVO

donateursacties, uitjes met ouderen, taal-
lessen met achterstandsgroepen; ze zou-
den allemaal niet kunnen bestaan zonder 
het enthousiasme en de gratis inzet van 
deze betrokken burgers. Maar ook onder-
nemers zetten met alle plezier een tandje 
bij om mensen met afstand tot de arbeids-
markt de helpende hand toe te steken. 
Social Return On Investment (SROI) kan 
bestaan uit verschillende vormen: mensen 
met een handicap gemakkelijke taken la-
ten uitvoeren binnen een bedrijf of jonge-
ren die een beroepsopleiding volgen een 
stage- of werkplek aanbieden. Door het 
aannemen van de Participatiewet in janu-
ari van dit jaar komt de regering ook on-
dernemers tegemoet die deze werkplek-
ken beschikbaar stellen. De marktsector 
loopt op dit moment al vooruit op de doe-
len die ‘Den Haag’ gesteld heeft als het 
om het aan de bak helpen van deze moei-
lijke doelgroep gaat.  

Sociaal, verantwoord of 
beiden?
Met je bedrijf iets teruggeven aan de 
maatschappij met een sociale insteek is 
makkelijk te begrijpen. Dat kan het aan-
bieden van een werkplek zijn, maar ook 
sponsoring van het uitje van het plaatse-
lijke visueel beperkte voetbalteam valt 
hieronder. SROI is een selectief contact-

moment vanuit de organisatie. Hambur-
gerketen McDonalds doet eraan, British 
Petroleum, Starbucks, Shell en natuurlijk 
filantropen als Bill Gates doen sociaal 
iets terug uit hun potje met onvoorstelba-
re rijkdom. Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen betekent echter dat je als 
ondernemer bij iedere zakelijke beslis-
sing afweegt wat de maatschappelijke en 
economische effecten van deze beslissing 
zijn voor de belanghebbenden. Wie wor-
den er eigenlijk allemaal geraakt door de 
beslissing in kwestie? Dat vraagt een 
maatschappelijk verantwoord onderne-
mer zich af. Het eigenbelang komt dus 
niet op de eerste plek maar is gekoppeld 
aan het belang van de medewerkers, de 
buurt waarin het bedrijfspand zetelt, leve-
ranciers, de stad of het dorp.  

Wat levert MVO op?
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat 
maatschappelijk verantwoord onderne-
men directe winst kan opleveren voor uw 
bedrijf. Onderzoeken door de Harvard 
Universiteit (Boston, VS)  maar ook dich-
ter bij huis door de Vereniging van Beleg-
gers voor Duurzame ontwikkeling tonen 
aan dat beursgenoteerde MVO bedrijven 
een investeerder meer opleveren. Dit is 
een van de direct te meten voordelen, in-
directe voordelen kunnen de bewuste 

Bronnen:

NRC Handelsblad, Economie katern, 6 september 

2015 -

www.rijksoverheid.nl “Meer dan 10.000 extra banen 

voor mensen met arbeidsbeperking”

www.mvonederland.nl

keuze voor uw bedrijf zijn, meer betrok-
ken personeelsleden, en een groter consu-
mentenvertrouwen in uw diensten of pro-
ducten.
In de huidige tijdsgeest kan het zelfs 
slecht zijn om niet aan MVO te doen, ze-
ker als concurrenten zich er wel actief 
mee bezig houden. Het opnemen van 
MVO-informatie in de jaarverslagen van 
bedrijven geeft aan dat het geen trend is 
die overwaait maar meer een ontwikke-
ling die zich zal doorzetten. Wie weet is 
in de toekomst niet maatschappelijk on-
dernemen net zo beladen als de uitstoot 
van CO2 of het gebruik van giftige stof-
fen in plastic kinderspeelgoed.

Niet alleen voor de uit-
straling
De aanjagers voor de toename van maat-
schappelijk ondernemen zijn de tijdsgeest 
en de positieve uitstraling voor een be-
drijf, die hand in hand gaat met exhibitio-
nistische maatschappelijke betrokken-
heid. Maar als je je verdiept in MVO kom 
je ook vaak het verhaal tegen van de suc-
cesvolle ondernemer die op een gegeven 
moment tegen een ‘is dit alles gevoel’ 
aanloopt. Succes en kennis delen, mone-
taire en materialistische middelen inzet-
ten voor minderbedeelden, dat zijn vaak 
zaken waar een ondernemer die nieuwe 
inspiratie zoekt hernieuwde energie van 
krijgt. Een nieuwe stimulans voor de in-
gedutte handelsgeest kunnen MVO en 
SROI zeker ook zijn of, zoals Riks 
Noorman in het betreffende NRC artikel 
opmerkt: ‘Sociaal zijn geeft mij heel veel 
energie’. 
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Sociale werkbedrijven
Sommige gesprekspartners hebben voor 
en tijdens een interview een duwtje in de 
rug nodig maar de mensen van Haeghe 
Groep staan verbaal in de startblokken om 
vol enthousiasme te vertellen over het ge-
meentelijk bedrijf waar zij deel van uitma-
ken. Max Brekelmans valt spreekwoorde-
lijk in het startschot als hij uitlegt dat in de 
jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw iedere 
gemeente een sociale werkplaats had waar 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt aan de slag konden. Tijdens een 
overgangsperiode in de jaren negentig 
vond er een verschuiving plaats naar 
kleinschaliger binnen- en buitenlocaties, 
zoals het groen en verschillende leerbe-
drijven. De samenwerkingsverbanden die 
toen zijn ontstaan zijn er nog steeds tussen 
de gemeente en de leerinstellingen. Rob 
Snijders vult aan dat de participatie vanuit 
de samenleving aan het toenemen is en 

geeft het voorbeeld van een veld dat zo-
mers plek biedt aan schooltuinen en in de 
winter moet worden omgespit, machinaal, 
door een ondernemer, die daarbij mede-
werkers van de Haeghe Groep kan inzet-
ten. Het opzetten van die samenwerkings-
verbanden is dé expertise van de Haeghe 
Groep. De Participatiewet van begin 2015 
is weliswaar een mooie stok achter de 
deur, alleen is die stok nog niet nodig, 
want veel grote bedrijven doen graag mee. 
Pas als de doelstellingen van de banenaf-
spraak niet worden gehaald, wordt de 
‘Quotumwet’ relevant die dan zal worden 
geïmplementeerd. 

Win-win
Volgens Patricia Ladan hoopt men bij de 
Haeghe Groep dat het zover niet hoeft te 
komen. Veel bedrijven doen gelukkig al 
jaren aan MVO waardoor zij nu al vooruit 
lopen op de doelstellingen. De situatie 

voor mensen met een beperking en werk-
gevers moet de komende tijd doorgroeien 
naar een win-win verhouding voor beide 
partijen. De sociale betrokkenheid van 
ondernemers is natuurlijk ook prettig voor 
hen: het geeft immers energie om een an-
der te helpen. En die energie straalt ook 
weer zakelijk op het desbetreffende be-
drijf af. Max Brekelmans vervolgt door te 
zeggen dat de financiële én de sociale 
voordelen ook voor de ondernemer hand 
in hand gaan. Wat hieraan bijdraagt is dat 
mensen nu meer dan vroeger in een wer-
kelijke werkomgeving worden geplaatst, 
in plaats van in een nagebouwde construc-
tie.

Eenmalige klussen
Een van de beste methoden om de eventu-
ele koudwatervrees bij ondernemers weg 
te nemen zijn de eenmalige klussen. Vol-
gens Patricia Ladan is dit voor werkgevers 

Haeghe Groep

Maatschappelijk sociaal 
verantwoord ondernemen 
pur sang
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return On Investment (SROI), klinken als 
gelikte modewoorden, maar bij de Haeghe Groep hebben ze het nooit anders gedaan. Een gesprek met 
Max Brekelmans (Operationeel Directeur), Patricia Ladan (Business Unit Manager Services) en Rob 
Snijders (Business Unit Manager Schoon & Groen).
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BUSINESS & MVO

Patricia van LadanRob Snijders
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een prima kennismaking met de Haeghe 
Groep. De digitalisering van archieven 
kan namelijk aan de werknemers van de 
Haeghe Groep worden toevertrouwd. 
Maar ook de cateringservice van de Haeg-
he Groep is vaak een eerste stap naar een 
frequentere samenwerking met een be-
drijf. Veel kleine ondernemers die toch 
een beetje aan MVO willen doen maken 
gebruik van deze service en weten de 
Haeghe Groep nu ook makkelijker te vin-
den voor de verzorging van een borrel of 
bedrijfsfeestje. In de Schoon & Groen unit 
van Rob Snijders zijn ook voldoende in-
stapmogelijkheden. Zo is het onderhoud 
van  het gehele ZKD (Bedrijventerrein 
Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek, 
PhF) prima door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt kan worden uitge-
voerd.
 
ZKD gebied
Na het gesprek leidt communicatieadvi-
seur Peter Boverhoff mij rond in  de ge-
bouwen van de Haeghe Groep dat zich in 
het hart van het ZKD bedrijvengebied be-
vindt. Het feit dat de groep hier vierhon-
derd ondernemende collega-bedrijven als 
buren heeft is natuurlijk ideaal volgens 
Max Brekelmans. Bij het autoschadebe-
drijf om de hoek worden bijvoorbeeld 
Haeghe Groep mensen opgeleid en Bre-
kelmans krijgt dan ook vaak de vraag hoe 
groot de markt voor deze werknemers in 
de toekomst zal zijn. 
Het antwoord daarop is veelzijdig, want 
mensen leren veel meer dan praktische 
kennis en kunde. De mensen met een be-
perking worden namelijk door hun werk-
zaamheden ook sociaal vaardiger in de 
samenleving. Patricia Ladan vult Max 
Brekelmans aan door te stellen dat het 
omgaan met een klant, het verwerken van 
werkdruk en het eigen maken van een be-
drijfscultuur essentieel zijn voor de moge-
lijkheid om als werknemer én als mens te 
kunnen groeien. Volgens Rob Snijders is 
er daarnaast ook veel overlap op technisch 
gebied. Want materiaal en componenten 
waarmee op de ene plek wordt gewerkt, 
keren ook vaak bij andere banen terug.

Begeleiding op de werk-
vloer
Als de Haeghe Groep ergens goed in is, 
dan is het in het wegnemen van twijfels en 
het begeleiden van potentiële maatschap-

pelijk verantwoorde ondernemers. Rob 
Snijders geeft aan dat er verschillende 
cursussen zijn om ondernemers voor te 
bereiden op de komst van werknemers 
met een beperking. Maar een ondernemer 
die graag sociaal een steentje bijdraagt 
kan de Haeghe Groep ook uitnodigen om 
eens te komen kijken welke van zijn 
werkzaamheden geschikt zouden kunnen 
zijn. Sommige ondernemers volgen hierna 
een cursus of geven aan dat zij het prettig 
vinden als er iemand van buitenaf de be-
geleiding blijft doen. 
 
Max Brekelmans vertelt verder dat hij in 
de 36 jaar dat hij actief is mede door de 
langdurige relaties met werkgevers men-
sen echt heeft zien groeien. Zij komen 
stilletjes binnen en maken een enorme 
ontwikkeling door, halen hun rijbewijs, 
trouwen en stichten een gezin. Rob Snij-
ders valt hem bij en geeft aan dat de toet-
sing van hun prestaties een serieus aspect 
is van het werk van de groep, want werk-
nemers komen toch in aanraking met de 
echte wereld. En sommigen hebben wat 
meer begeleiding nodig dan anderen. 
Door die duurzame samenwerking, stelt 
Patricia Ladan, worden de mensen die 
voor de Haeghe Groep naar buiten treden 
ook echt ambassadeurs van de organisatie. 

De pijlers van de Haeghe 
Groep
Kortom, de Haeghe Groep is uitgerust met 
alle middelen om de sociaal-zakelijke 
partner van bedrijven en/of overheden te 
zijn. Maar wat houdt die uitrusting nu ei-
genlijk precies in? Hier beginnen de drie, 
niet voor het eerst trouwens, enthousiast 
door elkaar te praten. De pijlers van de 

Haeghe Groep zijn ondermeer: de creatie 
van functies op de juiste schaal, het onder-
steunen van de privésituatie van werkne-
mers door goede contacten met andere 
hulpverleners en door hun eigen HRM 
(Human Resources Management, PhF) 
mensen. Daarnaast heeft de groep een ei-
gen bedrijfsschool, werkt men veel samen 
met plaatselijke ROC’s, worden jobcoa-
chings gegeven en is er expertise over het 
aanpassen van werkplekken aanwezig. 

Vanuit de crisis vooruit
Volgens Rob Snijders heeft de Haeghe 
Groep ook een tikje van de crisis gekre-
gen. Sommige bedrijven werden iets voor-
zichtiger maar interessant genoeg heeft 
het de banden met bedrijven die sociaal 
bleven investeren juist versterkt. Het kij-
ken naar meer efficiëntere oplossingen 
voor bestaande problemen is ook een ne-
veneffect van de crisis geweest. De creati-
viteit is dus door de crisis toegenomen en 
nu de economie weer aantrekt merken ze 
bij de Haeghe Groep dat er weer meer 
vraag is naar bijvoorbeeld het digitalise-
ren van archieven, simpelweg omdat de 
vastgoedprijzen per vierkante meter stij-
gen. Aan het einde van het gesprek vatten 
mijn gesprekspartners de huidige situatie 
mooi samen: Bij de Haeghe Groep zijn de 
lijnen naar de gemeente, het Rijk en het 
bedrijfsleven kort. Hierdoor is men hét 
aanspreekpunt voor ondernemers die in 
MVO en SROI willen investeren. Als ik 
het pand na mijn rondleiding verlaat dui-
zelt het mij van de mogelijkheden die de 
Haeghe Groep biedt. Zij investeert dage-
lijks in haar medewerkers en de maat-
schappij, dus waarom zou u dat als onder-
nemer dan niet doen? �

Max Brekelmans
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ondernemer en onderneming
Door de combinatie van een ervaren notariaat met mediation en scheidingsbemiddeling kunnen wij u op de belangrijke 

momenten in uw leven juridisch bijstaan. Bel vandaag nog: 070 364 48 30.  Ellens & Lentze maakt tijd voor u!
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Locatie 7,5
Met een parkeerterrein rondom de crea-
tieve hub die de Caballerofabriek de afge-
lopen jaren is geworden is het restaurant 
makkelijk bereikbaar met de auto vanaf de 
ring. Door de aanloop vanuit de omlig-
gende werkplekken is het tijdens de lunch 
spitsuur, dus handig om van te voren even 
te reserveren mocht u er met meerdere 
personen willen lunchen. 

Interieur 7,5
Doordat Mama Kelly in het voormalige 
ketelhuis van de sigarettenfabrikant huist 
is de opzet van het interieur wijds en in-
dustrieel. De witte tegels waarmee de 
(open)keukenmuur is opgevrolijkt geven 
het geheel een frisse uitstraling. De hou-
ten tafels zorgen daarnaast weer voor wat 
warmte in de vormgeving. Doordat het 
plafond hoog is leent de ruimte zich goed 
voor gesprekken rondom de tafels, het 
geluid van de stemmen sterft namelijk 
weg en kaatst niet terug. Dat levert een 
ontspannen sfeer op waarin prima een za-
kelijke lunch kan worden belegd. 

Menu 8,5
Een geinig vormgegeven menukaart in 
zwart wit met zwierige letters. Overzich-
telijk ingedeeld en met een gehele kolom 
ingeruimd voor een verhaal over het 
brood dat zij serveren. Dat is volgens ons 
terecht, want de sneetjes die bij de kreef-
tensoep worden geserveerd zijn vers met 
een lekkere knapperige korst. Na de ro-
mige kreeftensoep met flink wat stukjes 
kreeft worden de croquetten op brood en 
de Franse landkip met frites en peterselie 
geserveerd. Eén kreeftencroquet en één 
gevuld met black angus beef van Holt-
kamp worden opgediend met drie soorten 
mosterd waarvan die met wasabi echt een 
feest is voor de smaakpapillen. De salade 
die bij de kip wordt geserveerd is prima, 
met rozijntjes, de kip zelf mals met een 
knapperig velletje. Voor de vegetariërs 
onder ons is er ook een ruime keuze: een 
stuk of zeven gerechten met vlees noch 
vis. Het geheel is echt voldoende om ie-
mand op siësta te sturen; de kreeftensoep 
(wij kregen op aanvraag een halve portie) 
is al een lunch gerecht op zich bijvoor-

beeld. Koffie na afloop van het merk Sin-
gle Estate, fairtrade zoals dat hoort. Ook 
al is fairchain koffie eigenlijk nog beter 
maar nog niet iedereen heeft zijn weg naar 
de Nederlandse koffiemaker Moyee ge-
vonden.

Bediening 8
Het personeel in de open keuken lijkt een 
talentvol team in opbouw. Goed overleg 
en het delegeren van taken, het is vanaf 
‘de vloer’ goed te volgen en prettig om te 
zien. De bediening is correct en goed in-
gelezen als het om de kaart gaat en behept 
met een dosis Haagse bluf, merken wij als 
wij even informeren waar onze koffie 
blijft. De jongen die uiteindelijk de tasjes 
koffie, zoals Belgen dat zo mooi zeggen, 
komt brengen biedt zijn verontschuldigin-
gen op een vlotte manier aan. “Excuses, 
maar de bonen moesten nog van de plan-
tage komen en worden gemalen” zegt hij 
terwijl hij de koffie op tafel zet. Nog een 
reden voor ons om na een klein uur met 
een glimlach te vetrekken. 

I t ’s  the
cl ick.

www.impressivegreenapple.nl

Het oude ketelhuis van de Caballerofabriek heeft sinds april van dit jaar een bijzondere bestemming ge-
kregen. Niet alleen de lente maar ook ‘Urban Bistro’ Mama Kelly kreeg vanaf die maand de kans om te 
bloeien. Als wij er in september eten blijkt de plek binnen een paar maanden te zijn uitgegroeid tot een 
geliefde bestemming.

Score à presto 31,5
Geef uw score op onze website 
www.business-haaglanden.nl

Lunch a presto....

Mama Kelly 
31,5



Bent u wel vindBaar 
voor uw klanten?

Doe nu uw gratis website scan  
op rubixmarketing.nl !

Zoekmachine optimalisatie 

Onze ervaren zoekmachine optimali-
satie specialisten behalen voor onze 
klanten een gegarandeerde toppositie 
op Google. Bel 070 – 43 00 430 en 
maak vandaag nog een afspraak met 
een van onze specialisten.

conversie optimalisatie

Haalt u wel maximaal rendement uit 
uw aantal bezoekers van uw website? 
Wij helpen u graag uw conversie van 
bezoeker naar klant te optimaliseren.
Vaak lukt dit al binnen 90 dagen, om 
meer online omzet te genereren.

weBdesign

Wij werken met ervaren webdesigners 
die behendig zijn met verschillende 
CMS-systemen. Wij adviseren u wat 
het beste bij uw organisatie past.  
Van concept tot uitvoering en  
onderhoud, kunt u bij ons terecht. 

op de eerste pagina bij google? wij helpen u gegarandeerd naar de top!
Bel 070 – 43 00 430, voor een vrijblijvende afspraak.

Rubix marketing | Braillelaan 10 | 2289 CM Rijswijk | info@rubixmarketing.nl | www.rubixmarketing.nl



VERZEKERINGEN   PENSIOENEN   RISICOBEHEER

www.dekeyzer.nl

INFO UIT DE REGIO
NIEUWE DIRECTEUR VOOR ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT
Roland Wondolleck wordt adviseur Raad van Bestuur Schiphol Group 
Ron Louwerse treedt aan als directeur Rotterdam The Hague Airport 
Rotterdam The Hague Airport krijgt een nieuwe directeur. Na bijna 32 jaar aan het roer van de Rotterdamse luchthaven te hebben 
gestaan wordt Roland Wondolleck (62) adviseur van de Raad van Bestuur van Schiphol Group. Wondolleck wordt opgevolgd door 
Ron Louwerse (56), de huidige Directeur Safety, Security & Environment van Amsterdam Airport Schiphol.  Ron Louwerse treedt 
per 1 februari 2016 aan als directeur van Rotterdam The Hague Airport en zal voorafgaand daaraan vanaf half november aan zijn 
inwerkperiode in Rotterdam beginnen. Roland Wondolleck is al ruim drie decennia ‘het gezicht’ van de Rotterdamse luchthaven. 
Bij zijn aantreden in 1984 was sluiting van de toen nog gemeentelijke luchthaven Rotterdam een reële optie. Wondolleck: “De 
luchthaven die ik hier aantrof was zwaar verliesgevend. Er werden tal van scenario’s onderzocht om onze luchthaven een stabiele 
basis voor de toekomst te geven. Tegen die achtergrond werd Schiphol in 1990 voor 100% aandeelhouder.” Tijdens zijn directeur-
schap heeft Roland Wondolleck niet alleen de beruchte ‘sluitingsdiscussie’ over de luchthaven voor eens en voor altijd beëindigd 
maar vooral, samen met zijn team en loyale ketenpartners, gebouwd aan de kwalitatief hoogwaardige luchthaven van vandaag. Ook 
werd onder Wondolleck’s regie een breed en stevig politiek maatschappelijk draagvlak voor de eens omstreden luchthaven ge-
smeed. Vandaag de dag reizen  jaarlijks zo’n 1,7 miljoen passagiers naar ruim 40 Europese bestemmingen via Rotterdam The Ha-
gue Airport. Dankzij de inzet van Roland Wondolleck wordt de luchthaven gezien als de voordeur van de regio en daarmee als 
luchthaven van grote toegevoegde waarde voor welvaart en werkgelegenheid in Zuidwest Nederland. Wondolleck wordt als directeur van Rotterdam The Hague 
Airport opgevolgd door Ron Louwerse. Louwerse werkt sinds 1997 voor Schiphol en heeft diverse functies bekleed binnen de luchthaven. In zijn laatste functie 
als Directeur Safety, Security & Environment was hij onder meer verantwoordelijk voor de invoering van de centrale security op Schiphol, die op 3 juni jongstle-
den in gebruik werd genomen. Voor zijn carrière op Schiphol begon was Ron Louwerse onder meer bij de politie werkzaam in Rotterdam en  West Friesland. 
Maarten de Groof, CCO Schiphol Group: “Roland Wondolleck is al jarenlang letterlijk en figuurlijk het gezicht van Rotterdam The Hague Airport. Hij heeft de 
luchthaven gebracht naar de uitstekende resultaten van nu. Wij zijn ervan overtuigd met Ron Louwerse een zeer deskundig en betrokken opvolger van Roland 
Wondolleck te hebben gevonden. Schiphol Group heeft  alle vertrouwen in de toekomst van Rotterdam The Hague Airport onder de leiding van Ron Louwerse.”

FRITS WESTER EN NICOLETTE KRUL IN ACTIE VOOR HAAGSE RODE KRUIS
Zaterdag 14 november 2015 vindt het Haagse Rode Kruis Gala plaats
Over vier weken vindt de 28e editie van het Haagse Rode Kruis Gala plaats en deze wordt gepresenteerd door Frits Wester en Nicolette Krul. Dit jaar 
vindt het gala plaats in Sociëteit de Witte, met voorafgaand een speciale avondopenstelling van het Mauritshuis. Op zaterdag 14 november 2015 vor-
men deze ‘parels aan het Plein’ dé ontmoetingsplek voor de gasten van het Haagse Rode Kruis Gala. Er zijn inmiddels al 20 tafels verkocht aan onder 
andere

Presentatie door Frits 
Wester en 
Nicolette Krul
Dit jaar presenteren Frits Wes-
ter (parlementair verslaggever 
voor RTL Nieuws) en Nicolette 
Krul (presentator bij Omroep 
West) de 28e editie van het 

Haagse Rode Kruis Gala.  Frits Wester: “In Den Haag heeft slechts 3% van de 
inwoners een EHBO diploma. Een schrikbarend laag aantal waar het Haagse 
Rode Kruis verandering in wil brengen. Met het project “EHBO de wijk in” 
kunnen we mensen die leven onder de armoede grens tegen gereduceerd tarief 
een EHBO cursus aanbieden. En dat is ontzettend belangrijk om hun zelfred-
zaamheid versterken. Ik draag graag mijn steentje bij om dit project te laten 
slagen!”

EHBO de wijk in
De opbrengst komt dit jaar ten goede aan het project ‘EHBO de wijk in’, om 
hiermee EHBO cursussen tegen gereduceerd tarief aan te kunnen bieden in di-
verse wijken, buurtcentra, BSO, overblijflocaties én natuurlijk bij basisscholen. 

Hoeveel kost een cursus? Teveel als je rond moet komen van te weinig. Slechts 
3,2% mensen heeft een EHBO diploma.  Om een hoge opbrengst te realiseren 
wordt gerekend op de steun vanuit het Haagse bedrijfsleven. 

Over het Haagse Rode Kruis
Het Nederlandse Rode Kruis is opgericht in 1867 en bestaat in Nederland uit 
25 districten en 254 plaatselijke afdelingen. Het Haagse Rode Kruis verleent 
met ruim 230 vrijwilligers noodhulp en sociale hulp aan de meest kwetsbare 
inwoners van Den Haag.

Tafelsponsoring en veilingitems 
Organisaties en ondernemers uit Den Haag kunnen hun steentje bijdragen aan 
het Haagse Rode Kruis Gala door zich aan te melden als tafelsponsor. Ook is 
het mogelijk om losse stoelen te kopen. Daarnaast kunnen organisaties en on-
dernemers veilingitems voor de jaarlijkse loterij en veiling ter beschikking 
stellen. Meer informatie via onze gala commissie voorzitter Rens Vrolijk, te 
bereiken via  pgroenewoud@redcross.nl 

Rabobank, HTM, Aegon en Schaap & Citroen. Voor meer informatie zie 
www.haagserodekruisgala.nl



10 REDENEN WAAROM 
U LID MOET  WORDEN 
VAN MKB DEN HAAG
 
 1. We zitten voor u aan tafel bij de gemeente.
 2. Mobiliteit in de stad heeft onze volle aandacht.
 3. Duurzaam ondernemerschap staat voortdurend op onze agenda.
 4. Wij organiseren grote en kleine bijeenkomsten. Voor u.
 5. Werk en werkgelegenheid, daar zetten we ons actief voor in.
 6. Inkoopbeleid en aanbesteden zijn speerpunten in ons beleid.
 7.  Als lid van MKB Nederland / Den Haag heeft u snel toegang tot 

antwoorden op uw ondernemersvragen.
 8. U sluit aan bij een krachtig ondernemersnetwerk.
 9.  MKB Den Haag sluit aan bij de Social Club Den Haag.
 10.  Via mijnmkb.nl heeft u toegang tot veel kennis en informatie.
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Ga naar onze website www.mkbdenhaag.nl en word vandaag nog lid.

HOFSTAD TOURS

Bent u op zoek naar luxe vervoer voor uw bedrijfsuitjes, zakelijke trips, 
dagtochten of meerdaagse reizen? Dan bent u bij Hofstad Tours aan het 
juiste adres! Hofstad Tours is dé dienstverlener op het gebied van luxe 
personenvervoer in en om de regio Haaglanden. Hofstad Tours is mul-
tifunctioneel inzetbaar en maakt gebruik van een koninklijk wagenpark 
bestaande uit luxe Mercedes-Benz touringcars. Voor  meer informatie:

www.hofstadtours.nl

Hoefsmid 5   2292 JJ Wateringen   T0174-315095 Hypotheken Verzekeringen Financieringen Pensioenen Sparen 

DGA Financieel Adviseurs 
Kranenburgweg 94  2583 EN   Den Haag

info@dga.nl    www.dga.nl

070-3556648

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? 
Maak vrijblijvend een afspraak: 
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Evenementen
Vanuit huis is Tom fotograaf en zijn broer 
Pim druk in de weer met de verhuur van 
technische apparatuur. Al snel kwamen 
zij erachter dat zij eigenlijk beiden bezig 
waren met randzaken rondom evenemen-
ten. Het besluit om AVEQ (Audio Visual 
EQuipment) op te richten was dan ook 
snel genomen. Zeven jaar later richtte hij 
met Onno Schaap AVEQ Creatieve Pro-
ducties op (nog immer zakelijk partner 
van Tom) Vanaf dat moment richten zij 
onder andere hun scherpe blik op het ver-
vaardigen van content t.b.v. evenementen 
en congres markt. 

Breed inzetbaar
Want al snel werd hen duidelijk dat het 
bij evenementenbureaus en congresorga-
nisatoren aan creativiteit en technische 
kennis ontbrak. Hiervoor werden dan ver-
schillende partijen ingehuurd, die alle-
maal op een ander zakelijk eilandje aan 
dezelfde klus bezig waren. Bij AVEQ zit 
al deze expertise onder één dak. Van gra-
fisch ontwerp (denk: posters, flyers, affi-

ches, websites) via technische ondersteu-
ning tijdens een congres tot het bouwen 
van de locaties en de ophanging van de 
verlichting: bij AVEQ rollen ze het met 
gemak voor uw uit.

Verschuiving
In het kantoor vlak achter de Schevening-
se haven vertelt Tom dat door de crisis de 
marges ook in zijn vak onder druk zijn 
komen te staan. Het feit dat bij AVEQ de 
spreiding van kennis en kunde op zo een 
grote schaal is ontwikkeld heeft er voor 
gezorgd dat zij deze periode goed zijn 
doorgekomen. Ook zijn er de laatste tijd 
duidelijke verschuivingen te zien ge-
weest, zoals die van print reclame naar 
digitale en interactieve media. 

Vaste klanten
Vaste klanten als het Kyocera stadion, de 
Fokker Terminal en het Louwman 
museum weten de AVEQ groep te vinden. 
Zij begrijpen inmiddels dat het faciliteren 
in de breedste zin van het woord wel aan 
hen kan worden overgelaten. Naast het 

audio visuele aspect is dat ook vooral de 
ondersteuning van congressen in de 
breedste zin van het woord. Doordat goed 
wordt gekeken naar de mogelijkheden 
binnen de markt is de congress support 
tak de laatste tijd flink gegroeid. Zo zorgt 
men er bijvoorbeeld voor dat u als con-
gres organisator en evenementenbureau 
geen omkijken heeft naar de ticketing en 
de communicatiemiddelen tijdens een 
congres. 

Ontwerp-  en reclamebu-
reau
Door de nadruk op de technische diensten 
die AVEQ kan leveren komt het soms als 
een verrassing voor klanten dat zij ook 
een all-round ontwerp- en reclamebureau 
zijn. Volgens Tom is het dan ook nodig 
dat de zakelijk/ organisatorische en crea-
tieve pijlers van AVEQ zich iets meer van 
elkaar gaan scheiden. Wij houden u daar-
van bij Business Haaglanden natuurlijk 
van op de hoogte!   �

Ruim vijf en twintig jaar geleden richtten Tom Verhaar met zijn broer Pim de AVEQ Groep op. Inventiviteit 
en creativiteit hebben voor hen altijd hoog in het vaandel gestaan en stukje bij beetje konden zij hun klan-
ten steeds meer bieden. Tot op het punt waar de groep nu staat: De locatie en programmering moet u 
nog zelf bedenken en verzorgen maar voor de rest neemt men bij AVEQ met plezier u al het andere werk 
uit handen
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     Tom Verhaar
  AVEQ Groep
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www.maxhealthclub.nl 
Bel voor een eerste afspraak 070 - 354 93 28

Max HealtH CluB

Why We get 
results?

"Bij Max Health Club zijn de Personal 
Training programma's meer dan een reeks 
van een-op-een sessies. Het is een fysieke, 
psychologische en emotionele ervaring!”  

Feel better, be better and look better!
•	 FOCWA	Eurogarantbedrijf
•	 Schadegarant-reparateur
•	 Topherstel-reparateur
•	 Univé-reparateur
•	 Glasreparaties	(Glasgarant)

•	 Uitdeuken	zonder	spuiten
•	 Vervangend	vervoerregeling,
	 zowel	personenauto’s	als		
	 bedrijfswagens
•	 Eigen	ophaaldienst	

Universeel	autoschadeherstel

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 18.00 uur  
bij ons terecht.

”Schade maken is geen kunst, 
schade herstellen wel“

Platinaweg 7 – 2544 EZ  Den Haag
Tel. 070 – 329 21 44 (Industrieterrein Kerketuinen)

Internet: www.autoschadewibu.nl



COLUMN

Fat bottom girl

Het was een uur of zeven ’s-avonds. 
Mijn cliënt  Ricardo Vergeest van wo-
ningcorporatie Domus kreeg een te-
lefoontje  van een  wijkagent.  “Op 
dit moment is de brandweer  bezig 
op het adres Staalwerf 14. Jullie 
huurster mevrouw Turf  is in nood”.   
Ricardo Vergeest sprong in zijn auto 
en spoedde zich naar de plaats des 
onheils. Twee maanden later was hij 
nog nauwelijks van de schrik beko-
men.  “Het was werkelijk een afschu-
welijk gezicht”, vertelde hij met een 
dun stemmetje in mijn kantoor. “De 
brandweer moest de balustrade van 
het balkon verwijderen en een deel 
van de voorgevel uit het apparte-
ment hakken om mevrouw Turf naar 
beneden te krijgen. Ondertussen 
krijste zij van de pijn”. 

Carmella Turf woog op de kop af 178 
kilo toen zij te maken kreeg met een 
verstopping van haar dunne darm. 
De krampende pijn in haar buik was 
ondragelijk geweest en haar echtge-
noot Jim Turf begreep al gauw dat 
het menens was. Nadat hij 1-1-2 had 
gebeld was de ambulance snel ter 
plaatse. De broeders kwamen  tot de 
conclusie dat mevrouw Turf niet op 
een reguliere brancard paste en in 
allerijl werd bij de centrale om een 
zogenaamd ambulancebed  ge-
vraagd.  Met vier man sterk werd me-
vrouw Turf vervolgens op dat bed 
gehesen. Maar in het portiek van de 
flat deed zich een volgend probleem 

voor. Ricardo Vergeest:” De mannen 
van de ambulance konden in het 
trappengat de draai met het ambu-
lancebed niet maken. Dat lag niet zo-
zeer aan het bed, maar aan de heu-
pen van onze huurster. Die waren 
dermate breed dat ze over de ran-
den van het bed vielen, en men het 
geheel gewoon niet door het portiek 
naar beneden kreeg”.  Ondertussen 
verslechterde de situatie van Car-
mella Turf. Drastische maatregelen 
waren noodzakelijk. De brandweer-
lieden demonteerde de balustrade 
van het balkon en omdat hun patiënt 
niet met bed en al door de schuifpui 
past, werd met een moker de voor-
gevel uit de huurwoning geslagen. 
Zo bereikte mevrouw Turf veilig haar 
balkon, waarna ze met een mobiele 
lift de ambulance in werd geloodst. 
Een uur later lag zij op de operatieta-
fel en werd verlost van haar medi-
sche probleem. 

Maar daarmee was de kous niet af. Er 
ontbrandde een juridische strijd tus-
sen mijn cliënte woningcorporatie 
Domus en haar huurster. Inzet: de 
kosten van het verwijderen van de 
balustrade en herstel van de gevel 
van de woning  a raison van 
€ 13.400,- ex BTW.  Carmella Turf had 
geweigerd deze kosten voor haar re-
kening te nemen. De zaak werd voor-
gelegd aan de kantonrechter in Den 
Haag.  Advocaat Mr Loes Kruimel-
werk hield een vlammend pleidooi 
ten behoeve van mevrouw Turf. “Het 
behoort tot de verplichting van Do-
mus om te zorgen voor een deugde-
lijke uitweg in gevallen van nood. Nu 
zij die verplichting heeft verzaakt, 
dient zij zelf de kosten te dragen”.  In 
voorzichtige woorden wees ik vervol-
gens op de lichaamsomvang van 
Carmella Turf. Had de huurster hier 
geen eigen verantwoordelijkheid ge-
had?  

De kantonrechter hield zich tijdens 
de zitting wijselijk op de vlakte. Zijn 
schriftelijke vonnis vier weken later 
was echter glashelder.  “Het had ge-
zien haar gewicht op de weg van de 
huurster gelegen om ter voorkoming 
van de geschetste problemen pre-
ventieve maatregelen te nemen. Nu 
zij dat heeft nagelaten dient zij de 
corresponderende schade te dra-
gen”.

Raymond de Mooij
GMW Advocaten
De namen van de 

betrokkenen zijn gefingeerd.
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Tweede 

hoofdgerecht 

GRATIS
*

Smullen met de VVV CADEAUBONSmullen met de VVV CADEAUBON

Bestel nu uw VVV cadeaubonnen én ontvang het tweede 
hoofdgerecht GRATIS bij restaurants in Den Haag e.o.
* Voor actievoorwaarden en deelnemers zie meegeleverde restaurantvouchcher

070 3618832 
cadeaubondenhaag.nl

advertentie_geschenkbonnen_BH_def.indd   1 2-6-2015   7:49:15

U I T A G E N D A
INTERNATIONAAL WHISKY FESTIVAL
Culinair, Festival  vrijdag 13 november 13:00 - 17:00  Grote Kerk
Het International Whisky Festival is in 2000 in het leven geroepen om mensen kennis te laten maken met de "Godendrank" 
whisky. 

Je betaalt 45 Euro toegang (VIP sessie 75 Euro) om 4 uur lang whis-
ky te proeven, over whisky te praten en meer over whisky te leren. 
Voor slechts 5 Euro extra kun je voorafgaande aan het festival een 
korte introduktiecursus volgen. Je gaat daarna via een aparte in-
gang de kerk binnen. 

Bij binnenkomst in de kerk ontvang je een tastingglas waarmee je 
langs de stands loopt en daar vele gratis slokjes (in het Schots he-
ten deze drams) whisky kunt proeven. Wil je ook de wat exclusieve-
re soorten proberen, dan wordt hiervoor een vergoeding gevraagd 
en deze wordt betaald d.m.v. "drams" (zo heet in dit geval het fes-
tivalgeld) die je kunt kopen bij de stand van de organisatie 1 dram 
= 1 Euro. Advies: loop eerst rustig rond, bepaal wat je lekker vindt 
en beslis dan of je drams wilt kopen!
Meer over Internationaal Whisky Festival: www.whiskyfestival.nl

CROSSING BORDER
12 - 17 november 2015

Crossing Border in Den Haag is Europa's belangrijkste festival op 
het gebied van muziek en literatuur. Tijdens het spraakmakende 
evenement zoeken schrijvers, dichters, muzikanten, filmers en ar-
tiesten steeds weer naar unieke combinaties van gesproken woord, 
muziek, film en beeldende kunst. In dezelfde week van Crossing 
Border vinden ook Border Sessions, de uitreiking van de ECI Litera-
tuurprijs én een optreden van Salman Rushdie plaats. Kortom: 2 fes-
tivals, 5 dagen en meer dan 200 schrijvers, muzikanten en sprekers!

Kaartverkoop 
Dagkaarten voor vrijdag 13 en zaterdag 14 november kosten 30 eu-
ro. Een passe-partout voor beide avonden kost 50 euro (excl. ser-
vicekosten). Kaarten voor de verschillende dagprogramma’s zijn los 
te koop. Tickets zijn te reserveren via de Crossing Border-website 

en via de Koninklijke Schouwburg. Passe-partouts zijn alleen te koop via de festivalwebsite. 

Locaties en bereikbaarheid 
Crossing Border vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Gebouw. Vanaf Centraal Station is het 
ongeveer 5 à 10 minuten lopen naar de festivallocatie in de binnenstad van Den Haag. In de buurt van de Koninklijke 
Schouwburg, op het Korte Voorhout en de Kneuterdijk, zijn haltes van diverse trams en bussen die vertrekken van Cen-
traal Station en Station Hollands Spoor. Indien je met de auto komt, kun je gebruikmaken van parkeergarages Plein en 
Muzenplein, beide op ongeveer 5 minuten lopen van de festivallocatie. Meer over Crossing Border Festival
www.crossingborderfestival.nl



Locatie 7 
Fish & Meat is gevestigd in New Baby-
lon, ook wel een ‘New City in the City’, 
genoemd. Hier kun je werken, winkelen, 
relaxen, genieten van het prachtige uit-
zicht en natuurlijk van lekker eten. New 
Babylon ligt centraal vlak naast NS stati-
on Den Haag Centraal. Ook met de auto 
of de fiets is deze locatie goed te berei-
zen. Er is een parkeergarage onder het 
gebouw waardoor je ook op een regen-
achtige herfstdag binnendoor kunt lopen 
en er is een grote fietsenstalling op het 
stationsplein.

Interieur 6
Bij aankomst valt direct de grootte van 
het restaurant op. Een ruimte met veel 
zitjes en een hoog plafond. De ruimte 
lijkt nog groter door de glazen pui bij de 
entree en de grote ramen aan de zijkant 
van het restaurant. Wij kiezen voor een 
tafeltje aan de zijkant waar we uitkijken 
op het stationsplein. Het interieur ken-
merkt zich door een industrieel karakter 
met een open plafond. De kleurrijke stoe-
len met rode en oranje accenten brengen 
weer wat warmte terug in de ruimte. Ach-
terin is het vrij donker, maar misschien 

’s avonds wel wat leuker aangelicht tij-
dens het diner. 

Menu 6,5
Wie kent het niet? Het concept is eigen-
lijk heel eenvoudig. Voor een vaste prijs 
mag je zoveel eten als je wilt. Met name 
voor grote eters kan dit een voordeel zijn. 
Wij doen het wat rustiger aan en proberen 
zoveel mogelijk kleine gerechtjes. 
De naam van het restaurant verklapt de 
variatie van gerechten: vis en vlees. Een 
kaart is er niet. Maar dit is ook niet nodig. 
Een rondje langs het buffet zegt genoeg. 
Het soepje slaan we dit keer over en we 
beginnen met het koude buffet van sala-
des en diverse soorten vis: sushi, zalm, 
krab en makreel. De keuze is zeer divers. 
Voor de liefhebbers van vlees liggen er 
malse sateetjes op de grill. ’s Avonds is 
het warme buffet een stuk uitgebreider en 
zijn er meer kookeilanden geopend. 

Bediening 6 
De bediening is vriendelijk. We krijgen 
een korte uitleg over hoe het concept in 
zijn werk gaat. Verder is de bediening aan 
jezelf. Ben je op zoek naar een geschikte 
locatie voor een meeting met wat kleine 

hapjes in een ongedwongen sfeer dan zou 
ik hier zeker een keer langs gaan om te 
lunchen.   

Fish & Meat is sinds een maand gevestigd op de eerste etage in New Babylon. Je kunt er terecht voor 
een ‘all you like to eat’ lunch of diner tegen een vaste prijs. Op diverse kookeilanden worden door chefs 
verschillende gerechten vers bereid.  De non alcoholische drankjes zijn bij de lunch inbegrepen. Wij ne-
men de proef op de som. 

Score à lungo 25,5
Geef uw score op onze website 
www.business-haaglanden.nl

Lunch à lungo...

Fish & Meat
25,5
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Historie: 

De historie van de onderneming gaat terug tot het jaar 1925, met de oprichting door de heer Karel Kamp van een voegersbedrijf in het Westland. In de loop der 
jaren zijn er regelmatig nieuwe activiteiten ter hand genomen, waardoor het aantal vakdisciplines gestaag is uitgebreid. Het van oudsher ambachtelijke       
voegerswerk geldt echter nog steeds als basis van de huidige organisatie.  

In 2000 werd Karel Kamp B.V. overgenomen door de heer Angelo Zuppelli, die tot dat moment al 17 jaren in deze branche werkzaam was.                              
Twee jaar later verhuisde de onderneming naar Den Haag, waar de locatie genoeg ruimte biedt voor verdere expansie.                                                                                            
De onderneming is aangesloten bij de VNV en heeft een ISO - certificering. 
 

Capaciteit: 

Bij Karel Kamp B.V. werken 19 vaste medewerkers; om de capaciteit te kunnen vergroten werkt het bedrijf met een aantal geselecteerde onderaannemers.                    
Het werkgebied is in principe geheel Nederland, hoewel de meeste activiteiten in de provincie Zuid en Noord Holland plaatsvinden. De capaciteit is zodanig dat zowel 
grote als kleine projecten kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgevers kunnen voor hun project een vrijblijvende offerte ontvangen, waarin de werkzaamheden duidelijk 
worden omschreven. 
 

Karel Kamp B.V. houdt zich bezig met het uitvoeren van o.a.         Karel Kamp B.V. voert gevelrenovaties uit voor: 

- Alle soorten voegwerk.           - Rijksoverheid 

- Specialisatie monumentale Knip-Snijvoeg.          - Monumentenzorg (bijv. Leiden, Delft en Den Haag) 

- Milieuvriendelijk straalwerk (Torbo-systeem).          - Woningbouwverenigingen 

- Alle soorten metselwerkherstel.           - Vastgoedmaatschappijen 

- Impregneren.             - Makelaars 

- Betonherstel en betonconservering.          - Verenigingen van Eigenaren 

- Conserveren of vernieuwen van lateien en/of ankers.         - Aannemersbedrijven 

- Timmerwerk.             - Particulieren 

- Dakwerken.             - Recente projectinformatie is bij ons bedrijf opvraagbaar 

- Stucwerk. 

- Schilderwerk. 

- Aanbrengen van Renovatie Spouwankers. 

 Zilverstraat 74   2544 EL  Den Haag   -   Tel: 070-3598788   -   Fax: 070-3598787   -   E-mail: karelkampbv@planet.nl   -   www.karelkampbv.nl 
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MKB Den Haag

Tweede deel van het jaar

Noch nagenietend van onze Beach-
borrel op de Pier gaat de blik al rap 
naar het tweede deel van het jaar. 
De Beachborrel was een groot suc-
ces en veel ondernemers hebben 
genoten van de locatie en het on-
dernemerschap dat hier ten toon ge-
spreid wordt!

Tweede deel van het jaar schrijf ik 
wel, maar eigenlijk is er geen tweede 
deel; door de late schoolvakantie is 
er maar een klein tweede deel van 
2015. Langzaam aan gaat het weer 
wat beter met de economie en heb-
ben onze leden iets meer lucht en 
mede hierdoor verschuift de aan-
dacht ook weer naar andere zaken 
rondom het ondernemerschap dan 
alleen omzet maken.

Banken
Stoorzenders blijven de banken met 
hun onvoorspelbare gedrag naar hun 
klanten. Als MKB voorzitter heb ik 
vaak gedacht dat er toch ook wel 
enige nuance zou moeten liggen in 
de verhalen van ondernemers, maar 
sinds kort heb ik die mening bij kun-
nen stellen. Het leek mij nuttig om 
eens kennis te maken met onze ac-
countmanager bij de bank. Gewoon 
elkaar kennen kan nuttig zijn als je el-
kaar nodig zou hebben. Gelukkig 
heb ik de bank niet nodig, want het 

call center gaf aan dat een kennisma-
king niet mogelijk was en dat als ik 
deze (absurde) wens had, ik dan 
maar naar een andere bank over zou 
moeten stappen. Terwijl ik deze 
boodschap nog aan het verteren 
was, kreeg ik een e-mail met de 
vraag of ik de recente dienstverle-
ning zou willen evalueren in het ka-
der van de klantvriendelijkheid van 
de bank. U kunt zich voorstellen hoe 
deze evaluatie eruit zag. Als reactie 
kreeg ik weer e-mail,  nu met de 
vraag of zij, gezien mijn duidelijke 
ontevredenheid,  contact met mij 
mochten opnemen. Tot op heden is 
het stil gebleven ……………..

Discriminatie
Een andere zaak waar ik mij mee be-
zig houd, is discriminatie door werk-

gevers in sollicatieprocedures. Re-
cent onderzoek van het SCP heeft 
uitgewezen dat wij ons als onderne-
mers in Den Haag daar bovengemid-
deld schuldig aan maken. Na de eer-
ste reflex, vast deugt dit onderzoek 
qua methodiek niet, ben ik nu in de 
stand gekomen om dit onderwerp 
met veel ondernemers te bespreken 
en verder te onderzoeken. Dit is een 
onderwerp waarbij we vooral niet de 
nuance uit het oog moeten verliezen, 
maar ook naar duidelijke werkelijkhe-
den moeten kijken. Volgens mij is dit 
een complex onderwerp waarbij al-
lerlei invloeden een rol spelen: on-
bekend maakt onbemind, solliciteren 
gaat nu vooral via (eigen) netwerken 
en dan kom je snel bij gelijkgestem-
den terecht, misschien worden niet 
alle beslissingen bewust en door-
dacht genomen etc. Kortom een 
moeilijk en gevoelig onderwerp 
waarbij het goed is dat wij als werk-
gevers ook blijven nadenken over 
onze rol. Mocht u ideeën en/of ge-
dachten hebben over dit onderwerp, 
stuur die dan naar 
info@mkbdenhaag.nl. Ik verneem 
graag wat uw ervaring en mening is.

Gert van der Houwen
Voorzitter MKB Den Haag
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Grondlegger van Tony’s Chocolonely is jour-
nalist Teun van der Keuken. Die ontdekte bij 
onderzoek voor het tv-programma Keurings-
dienst van Waarde dat veel mis was bij de 
productie van cacao: gedwongen kinderar-
beid, uitbuiting, kinderen die zwaar of 
gevaarlijk werk doen. Hij kaartte deze mo-
derne slavernij aan bij grote chocoladeprodu-
centen maar kreeg amper respons. Van der 
Keuken besloot het goede voorbeeld te geven 
en startte in 2005 Tony’s Chocolonely. Doel: 
100% slaafvrije chocolade produceren.

Relevante ervaringen
De boodschap van Tony’s kreeg steeds meer 
aandacht. Maar om de potentie van het initia-
tief en het merk ten volle te benutten, was een 
professionaliseringsslag nodig. Henk Jan 
Beltman startte in 2010 bij het bedrijf en nam 
kort daarna een meerderheidsbelang. Eerder 
was hij marketeer bij Heineken en Innocent 
Drinks. ‘Bij het bierconcern heb ik veel ge-
leerd over de impact van een sterk merk. In-
nocent Drinks bewijst dat je als klein, enthou-
siast bedrijf met een sterke focus een plek 
kunt veroveren tussen de multinationals. Bei-
de ervaringen komen hier uitstekend van pas.’

Welkome kritiek
Tony’s kruistocht kent twee sporen. ‘We 
zijn gek van chocolade. Zijn constant op zoek 
naar de lekkerste recepturen en appelleren 
aan de fun van het product. De andere drijf-
veer is zeer serieus: 25 jaar keurmerken en 
goede bedoelingen ten spijt is de omvang van 
kinderarbeid niet af- maar toegenomen. Dat 
móet veranderen.’ De stelligheid waarmee 
Tony’s deze missie uitdraagt, trekt de aan-
dacht. ‘We zijn transparant en dat roept ook 
kritische vragen op. Natuurlijk komen we on-
verwachte dilemma’s tegen en is niet altijd 

alles vooraf even goed doordacht. Dus kritiek 
en suggesties zijn zeer welkom. Het zorgt 
ervoor dat wij nog zorgvuldiger en scherper 
opereren.’

Grenzen
Tony’s Chocolonely bestaat bijna tien jaar. 
‘In de beginperiode lag de nadruk op bewust-
wording; het grote publiek informeren over 
misstanden bij de productie van cacao. Ver-
volgens hebben we laten zien dat het ook 
anders kan; dat het mogelijk is slaafvrij 
gemaakte chocolade rendabel te produceren.’ 
Waarvan akte. ‘We verwachten dit jaar een 
omzet van 23 miljoen euro; in 2010 was dat 
nog 1,6 miljoen.’ Het managen van die sterke 
groei bleek niet altijd eenvoudig. ‘Toen we 
financieel minder vlees op te botten hadden, 
noopte de liquiditeit tot een pas op de plaats. 
Die fase ligt achter ons. De liquiditeitspositie 
is prima en ook voor de lange termijn ge-
borgd.’

amerika veroveren
In Nederland is Tony’s de tweede chocolade-
maker en het derde merk, na Mondelez met 
Milka en Côte d’Or. ‘We zijn klaar voor een 
volgende stap; de verovering van Amerika. 
Die begint in Portland, een stad aan de west-
kust met veel foodies en een nuchtere menta-
liteit. Ook in de VS dragen we onze ver-
trouwde tweeledige boodschap uit: crazy 
about chocolate, serious about people. 
Communicatie en pr krijgen veel aandacht, 
net als de omloopsnelheid van onze chocola-
de. Iedere smaak moet goed lopen in elke 
winkel. Dan gaat het vliegwiel draaien.’ 
Beltman ziet uit naar het Amerikaanse avon-
tuur. ‘Iets van scratch af aan opzetten ligt mij 
wel. Wellicht meer nog dan opereren in een 
bestaande omgeving.’

niet verschuilen
Binnen de niche van fair trade chocolade is 
Tony’s koploper met 5% van het wereldwijde 
volume. ‘Kijk je naar de totale chocoladepro-
ductie dan is onze rol marginaal. We werken 
samen met ruim 2.000 van in totaal twee 
miljoen cacaoboeren.’ Tony’s staat volgens 
Beltman aan de vooravond van een cruciale 
volgende fase. ‘Zodanig acteren en inspireren 
dat ook andere producenten slaafvrije choco-
lade op de markt brengen. Dat doen we door 
volledig transparant te zijn, ook over onze 
fouten.’ Interesse is er zeker. ‘Ze zijn alle-
maal komen kijken hoe wij het aanpakken. 
En ik ben ervan overtuigd dat grote spelers 
als Mondelez, Mars en Nestlé in toenemende 
mate beseffen dat ze de keten moeten veran-
deren. Zich niet verschuilen achter keurmer-
ken of “de branche” maar zelf verantwoorde-
lijkheid nemen voor betere omstandigheden 
en een faire opbrengst. Vanuit maatschappe-
lijke overtuiging maar ook uit pragmatisch 
oogpunt. Want als het inkomen van cacao-
boeren marginaal blijft, wordt hun opvolging 
een probleem en dreigen tekorten.’
Verandering kost tijd. ‘Grote concerns zijn als 
mammoettankers en veranderen maar lang-
zaam van koers. Ik hoop dat wij daarbij de rol 
van loods mogen vervullen. Want pas als 
andere producenten ons voorbeeld volgen, 
krijgt Tony’s Chocolonely echt impact en 
komt ons doel binnen bereik.’ �

 
DANKBAAR
Henk Jan Beltman kreeg in 2013 een 
beroerte. ‘Mijn spraakvermogen is 
volledig terug, lezen en schrijven 
kost nog wel moeite. Terugkijkend 
voel ik een enorme, bijna religieuze 
dankbaarheid over het herstel. Plus 
het besef dat een goede gezond-
heid allesbehalve vanzelfsprekend 
is. Daarom moet je optimaal gebruik 
maken van de tijd en talenten die je 
gegeven zijn. Het is een krachtige 
motivatie om dingen nog beter te 
doen.’ Tijdens Beltmans afwezigheid 
runden de medewerkers ruim een 
half jaar lang het bedrijf. ‘Prachtig 
om te ervaren, al was het best even 
slikken dat je misbaar blijkt te zijn. 
Het heeft er mede toe geleid dat ik 
hier nu een andere, meer vrije rol 
heb.’

tekst Hans HaJÉe  FotoGRaFie 31PiCtuRes

De missie van tony’s Chocolonely is even helder als ambitieus: 
kinderarbeid in de cacaoindustrie uitbannen en ervoor zorgen 
dat alleen slaafvrije chocolade wordt gemaakt. Met het tienjarig 
bestaan in zicht dient zich de ultieme uitdaging aan voor Henk 
Jan beltman en zijn mensen: ervoor zorgen dat andere produ-
centen tony’s goede voorbeeld volgen. ‘Pas als dat lukt, is ons 
doel bereikt.’
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TRENDS

De ultieme nudge; 
 gebruiken of niet?

Gedragsverandering is hot 

tekst Hans HaJÉe   FotoGRaFie Jan WilleM GRoen

Reint Jan Renes is lector Crossmediale 
Communicatie in het Publieke Domein 
aan de Hogeschool Utrecht. Zijn vak-
groep doet onderzoek naar en geeft advies 
over communicatie en gedragsverande-
ring. ‘Daarmee ondersteunen wij overhe-
den op gebieden zoals duurzaamheid, 
gezondheid en mobiliteit. Ook organisa-
ties als Trimbos en het Voedingscentrum 
behoren tot de opdrachtgevers.’
Renes’ vakgroep startte in 2011 met vijf 
mensen; nu zijn dat er al 17. ‘We worden 
van alle kanten bevraagd. Gedragsveran-
dering is hot. Het staat hoog op de agenda 

in communicatieland.’ Naast toenemend 
inzicht in de mogelijkheden spelen ook 
bezuinigingen een rol. ‘Er ligt in het pu-
blieke domein steeds meer nadruk op het 
resultaat van de schaarse middelen. Vroe-
ger ging het vooral om informeren; bur-
gers via voorlichtingscampagnes duidelijk 
makenwat goed voor ze is. Doel is nu, er-
voor te zorgen dat mensen zich ook echt 
anders gaan gedragen.’

kleine prikkels
Waaraan moet een communicatie-afzen-
der daarbij vooral appelleren? ‘Mensen 

conformeren zich bij voorkeur aan wat 
anderen doen, aan de algemene norm. Dat 
is de krachtigste drijfveer.’ Ook is het be-
langrijk dat het gewenste gedrag de meest 
voor de hand liggende optie is. ‘Maak dat 
dus zo eenvoudig mogelijk. Wat daarbij 
kan helpen, is nudging; kleine, vaak 
onmerkbare duwtjes in de goede richting.’ 
De Belastingdienst past deze met succes 
toe in haar aangiftes. Zo is het formulier 
al deels ingevuld, worden verschillende 
kleuren gebruikt en staat de benodigde 
tijdsinvestering vermeld (‘het kost u 
slechts vijf minuten…’). ‘Dergelijke klei-
ne prikkels hebben vaak meer effect dan 
grootschalige publiekscampagnes.’

Directe terugkoppeling
Wat iemand zelf belangrijk vindt, is 
eveneens van invloed op een eventuele 
gedragsverandering. ‘Ook de impact 
ervan speelt een rol. Mobiliteit is een 
collectief en veelomvattend onderwerp. 
Als één individu tijdens de spits zijn auto 
laat staan, zet dat geen zoden aan de dijk. 
Ook duurt het lang voor de gewenste 
effecten – minder fi les, betere luchtkwali-
teit – merkbaar zijn. De uitdaging is om 
zodanige prikkels te creëren dat een 
individu toch zijn gedrag aanpast.’
Dat kan door te zorgen voor direct 
resultaat. ‘Zoals een fi nanciële beloning 
wanneer iemand de spits mijdt. Of via 
een app continu laten zien hoeveel je met 
zonnepanelen bespaart.’ Technologie 
biedt steeds meer mogelijkheden voor 
zo’n directe terugkoppeling. ‘Hoe per-
soonlijker, des te meer deze aanzet tot 
actie. Zo geeft een fi tness tracker mij con-
tinu inzicht in het resultaat van een ge-
zonde levensstijl.’ Maar alleen feedback 

Reint Jan Renes: ‘Het getuigt van kracht als een adviseur zich kwetsbaar opstelt.’ 
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De koper van een zak chips of een iPad heeft vaak een latente 
behoefte. ‘Dan is een klein duwtje al voldoende om tot aanschaf 
over te gaan. iemand aansporen tot duurzaam of gezond gedrag 
is een stuk complexer,’ zegt Reint Jan Renes. ‘iedereen weet dat 
regelmatig sporten verstandig is. Maar lang niet iedereen trekt 
ook werkelijk de hardloopschoenen aan.’ Wat kunnen commercië-
le en publieke organisaties als het gaat om gedragsverandering 
van elkaar leren?

is niet voldoende. ‘Om mensen echt te 
triggeren, is meer nodig. Bijvoorbeeld 
informatie over de sportieve prestaties 
van anderen; dat stimuleert en motiveert. 
Of benchmarken met de buren bij ener-
giebesparing. Maak er een competitie 
van.’

Zwaarwegend besluit
Het gebruik van inzichten uit de sociale 
psychologie is bij veel bedrijven gemeen-
goed. ‘Actueel thema is service design; 
ervoor zorgen dat de interactie met de 
klant continu maximaal aansluit op diens 
behoeftes.’ Bij publieke organisaties staat 
deze ontwikkeling nog in de kinderschoe-
nen. ‘Overheden kunnen zeker leren van 
commerciële partijen.’ Daarbij dient zich 
wel de vraag aan, hoever het publieke 
domein mag gaan met prikkels en 
nudging. ‘Neem donorregistratie. In veel 
landen worden je organen na overlijden 
automatisch ter beschikking gesteld. 
Iemand die dat niet wil, moet actie onder-
nemen. Gevolg: veel meer orgaandonoren 
dan in Nederland waar expliciete toestem-
ming vereist is. Een simpele oplossing – 
de ultieme nudge – is dus om instemming 
als standaardoptie in te voeren. Standpunt 
van minister Schippers is echter dat 
donorschap een dermate zwaarwegend 
besluit is dat iemand daar met volle 
overtuiging “ja” op zou moeten zeggen.’

Zwarte Pietdiscussie
Het publieke domein kent meer van dege-
lijke thema’s. ‘Bij een aantal ervan is het 
lastig goed of fout te duiden. Denk aan de 
Zwarte Pietdiscussie of aan fi nancieel 
gedrag. Overheidscampagnes pleiten 
ervoor, terughoudend te zijn met uitgaven. 

Tegelijkertijd roept premier Rutte op om 
geld te laten rollen en zo de crisis achter 
ons te laten.’ Renes noemt dit ongetemde 
fenomenen. ‘Hierbij kun je geen pasklaar 
beoogd gedrag aanprijzen. Alternatief is 
dan om mensen aan te sporen tot refl ectie. 
Vervolgens kunnen zij zelf een gefundeer-
de keuze maken op basis van hun indivi-
duele overtuiging en omstandigheden.’ 
Het is a hell of job om de hiervoor 
benodigde gedragsverandering tot stand te 
brengen. ‘Maar als het lukt, zorgt dat voor 
een vaardigheid die op tal van gebieden 
van grote waarde is.’

kwetsbare adviseurs
Inzicht in gedragsmotieven van de doel-
groep is bij commerciële organisaties 
simpelweg nodig om te overleven. ‘Er is 
een economische urgentie. Dat levert een 
scherpere focus op dan bij publieke 
organisaties. Anderzijds is daar juist meer 
ruimte om op zoek te gaan naar echte 
drijfveren. Niet alleen effectieve trucs 
ontdekken maar ook het waarom proberen 
te doorgronden. Dat levert soms verras-
sende inzichten op.’  Andere aanbeveling 
van Renes: haal externe expertise in huis. 
‘In het publieke domein wordt veel sa-
mengewerkt met kennisinstellingen. Bij 
commerciële bedrijven – ook in de bu-
reauwereld – zie ik dit maar mondjes-
maat.’ Hoe komt dat? ‘Wellicht omdat je 
daarmee meer complexiteit toelaat tot het 
proces. Dat kost tijd. Ook moet een advi-
seur zich kwetsbaar durven opstellen; toe-
geven dat hij niet alles weet.’

Csi
Daar is niets mis mee, benadrukt Renes. 
‘In tegendeel. Ontwikkelingen gaan 

razendsnel en worden alsmaar complexer. 
Het getuigt juist van kracht als een 
adviseur vooraf geen pasklaar antwoord 
garandeert. En in plaats daarvan vanuit de 
inhoud samen met de klant op zoek gaat 
naar de beste oplossing voor diens 
probleem. Uiteraard niet vrijblijvend, met 
een duidelijke structuur en voldoende 
ijkmomenten. Zie het als CSI; je start een 
onderzoek waarvan de uitkomst niet vast-
staat en schakelt daarbij alle relevante 
expertise in. Deze aanpak zorgt voor een 
realistisch verwachtingspatroon én ver-
groot de kans op resultaat. Ook neemt de 
zelfredzaamheid bij de klant toe. In de 
publieke sector krijgen wij gelukkig 
steeds vaker de ruimte en het vertrouwen 
voor zo’n benadering. Ik ben ervan over-
tuigd dat ook private opdrachtgevers hier 
baat bij hebben.’ �

HARD OF ZACHT?
In sommige landen worden bij pu-
blieke campagnes angstaanjagen-
de beelden gebruikt, bijvoorbeeld 
als het gaat om verkeersveiligheid. 
In Nederland zijn we terughoudend 
met zo’n harde benadering. Wat is 
wijsheid? ‘Onderzoek toont aan 
dat mensen bij een confronterende 
boodschap vooral bezig zijn met 
het reduceren van hun angst. Tot 
blijvend ander gedrag leidt het 
meestal niet,’ aldus Renes. Voor 
duurzame gedragsverandering ver-
dient een positieve boodschap de 
voorkeur. ‘Maar is eenmalige actie 
nodig – stemgedrag bij verkiezin-
gen, voorzichtig omgaan met vuur-
werk – heeft een harde boodschap 
wel degelijk effect.’
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VISIE

‘stukjes testen en door; 
 al doende leert men’

Marketing en techniek gaan hand in hand

Erik van Engelen                       
Directeur consumenten bij 
energiebedrijf eneco en in 

2015 uitgeroepen tot      
Marketeer of the Year.

‘De belangrijkste ontwikkeling van de 
afgelopen vijf jaar is de toename van het 
klantcontact en de manier waarop je met 
de klant communiceert. Vooral door de 
opkomst van mobiel en de multichannel-

benadering. Vroeger kregen we bij Eneco 
2 miljoen telefoontjes per jaar. Dat is 
afgenomen – het zijn er nu 1,5 miljoen – 
maar er zijn 3 miljoen online contacten 
bíj gekomen. Vroeger dacht je als bedrijf: 
ik ben in control, maar nu is de klant 
bijna in de lead. Ook door social media 
natuurlijk. Social marketing is belangrijk, 
waarbij Youp van ‘t Hek met zijn 
T-Mobile case heel veel heeft veroor-
zaakt. Dat is voor veel bedrijven een 
keerpunt geweest. Door de toename 
van kanalen zijn online afdelingen sterk 
gegroeid. Webcare is cruciaal; monitor 
wat over je wordt geschreven en gezegd. 
De kracht van superpromotors, ambassa-
deurs, is groot. “Belt u ons maar” kan 
absoluut niet meer anno 2015. 
Vroeger hadden we als Eneco maximaal 
zes minuten per jaar contact met de klant; 
wanneer de rekening op de mat viel, 
belde de klant als deze hoger of lager uit-
viel dan verwacht. Door onze wifi -gekop-
pelde thermostaat Toon hebben we nu 
wel zes minuten per dag “contact” met 
onze klanten. Het is een smart home 
device; we communiceren via een app, 
de site, er is een community: dat is echt 
internet of things.
De toekomst wordt bepaald door expo-
nentiele groei in innovatie. Marketing en 
techniek gaan steeds meer samen. Marke-
teers en techneuten moeten eigenlijk hand 

in hand door het pand lopen. Agile wer-
ken, dat is wel een term die iedereen nu 
gebruikt. Er wordt op onderwerpen 
samengewerkt in wisselende kleinere 
teams en het tempo is veel hoger. Geen 
megalomane projecten met een doorloop-
tijd van twee jaar, maar projecten in brok-
ken opdelen, agile scrummen. Stukjes 
testen en door; al doende leert men.
Er is overal steeds meer samenwerking 
met startups, whizzkids die dingen 
bedenken. Natuurlijk sneuvelen er ook 
projecten. Innovation & ventures is een 
nieuw en belangrijk bedrijfsonderdeel bij 
ons. In een samenwerking met Tesla heb-
ben we een app ontwikkeld waardoor we 
weten wanneer een auto “vol” moet zijn. 
Dan kunnen we beter plannen met inkoop 
van energie waardoor een voordeel ont-
staat dat gedeeld wordt met klanten. Dat 
is concrete toepassing van big data. Mar-
keteers moeten faciliteren dat het bedrijf 
goed kan ondernemen. Daar gaat het om.’

Imme Rog
Managing director Goede 
Doelen loterijen (Postcode 

loterij, Vrienden loterij, 
bankGiro loterij) en Marke-

teer of the Year in 2011.

‘De belangrijkste ontwikkeling is natuur-
lijk dat marketing hand in hand gaat met 

in een steeds snellere wereld is marketing een data-gedreven vak geworden. klanten willen erken-
ning en herkenning; techniek maakt dat mogelijk. De toekomst wordt bepaald door exponentiele 
groei in innovatie. Drie Marketeers of the Year duiden actuele uitdagingen en trends.

tekst anka Van VooRtHuiJsen

‘De kracht van superpromotors,                    
ambassadeurs, is groot.’

‘Big data is the name of the game.’
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VISIE

‘stukjes testen en door; 
 al doende leert men’
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‘stukjes testen en door; 
 al doende leert men’

technologische ontwikkelingen. Je kunt 
door internet op zoveel manieren en 
momenten met je klant communiceren; 
van traditionele banners tot personalised 
videomessages waarin de eigen naam en 
straatnaam van klanten voorkomen. 
Dichterbij kun je als marketeer niet 
komen. Erkenning en herkenning, dat 
willen klanten.
Big data is the name of the game. Ik zou 
bijna willen zeggen: Leve de cookies.  
Als marketeer is dat winst; je krijgt veel 
meer informatie over je klant, je kunt 
fi netunen. Vroeger stuurde je vier keer 
per jaar een brief naar heel Nederland en 
zat je bij wijze van spreken met samen-
geknepen billen bij de brievenbus te 
wachten wie ‘m ingevuld terugstuurde. 
Nu heb je elke dag, elke minuut, de kans 
om via allerlei apparaten met klanten 
te communiceren. Die klant praat tegen-
woordig natuurlijk wel terug, wil continu 
reageren en meedoen. Dus je moet “de 
achterkant” waaronder webcare op orde 
hebben.
Branded content is door het beeld op die 
apparaten belangrijker dan ooit. Je wilt 
klanten op een andere manier laten weten 
wat je te bieden hebt. Interactie, mee- 
spelen; dat is wat onze klanten willen. 
Dat begon ruim 25 jaar geleden al met de 
64.000 gulden vraag met Jos Brink. Nu 
bingoën er 200.000 mensen live mee 
met Linda tijdens een uitzending van 
Miljoenenjacht. Ook de app van “Eén 
tegen 100” is een succes. 

Veel bedrijven zijn tegenwoordig bezig 
met content-creatie, kopen zich in bij 
fi lms en games. Compliance is natuurlijk 
totaal niet sexy, het voelt alsof je met een 
blinddoek en de handen op je rug aan het 
werk bent, maar je moet gewoon voldoen 
aan de regels. Als mensen een lot kopen, 
moeten ze het ook echt wíllen kopen.’

Oscar Diele
Directeur bij woon(web)- 
winkel Flinders en in 2012          
uitgroepen tot Marketeer       

of the Year. toen werkte hij 
voor spil Games (online     

gaming). 

‘De traditionele marketeer zat vaak in de 
creatieve hoek. Maar marketing is geen 
softe bedoening meer. Het is harde, data-
gedreven business. Op basis van cijfers 
neem je beslissingen. Je moet natuurlijk 
nog steeds creatief zijn, maar het is een 
vak waarin art & science worden gecom-
bineerd. Je moet de psychologie van je 
klant doorgronden, maar ook met data-
tools en technologie uit de voeten kun-
nen. Het wordt steeds meer een spel van 
linker- en rechter hersenhelft samen. 
Op basis van inzichten, cijfers en data 
probeer je resultaten te beïnvloeden. 
Het type investeringen waar een marke-
teer over mee mag praten, verschuift van 
marketingtools naar hardcore technolo-
gie, dus moet je daar als marketeer ook 
verstand van hebben. Je rol wordt meer 
vergelijkbaar met die van een CIO of 
CTO. En een Chief Marketing Offi cer 
geeft meer geld uit dan vroeger. Aan 
techniek, aan analytics, emailmarketing, 
personalisatie. De klantfocus is van ouds-
her het terrein van de marketeer. Vooral 
door de digitalisering van het klantcon-
tact is zijn rol veranderd. We zijn van de 
internetrevolutie via de mobiele revolutie 
in de sociale mediarevolutie terechtgeko-
men. Die ontwikkeling zorgt ervoor dat 
het voor organisaties makkelijker is 
geworden om dichtbij hun klanten te 
staan. De marketeer moet alle beschikba-
re middelen inzetten om de touwtjes in 
handen te houden bij het klantcontact. 
De omni-channeltrend is nu waar het om 
gaat. Desktop, mobiel, tablet, social 
media: je moet de klant integraal 
beïnvloeden want die heeft altijd alle 

kanalen open staan. Veel retailers denken 
nog in offl ine en online maar voor de 
consument is er geen verschil. Die staat 
altijd “aan”, is altijd op zoek naar rele-
vante informatie. Als bedrijf moet je via 
al die kanalen je klanten serieus nemen, 
volgen en contact met ze houden. Op 
zo’n manier dat de klant het als één ding 
ervaart; het moet naadloos op elkaar aan-
sluiten. Bij Flinders zijn we daar nu druk 
mee bezig. De consument bepaalt op dit 
moment het tempo. De helft van het 
bezoek komt via tablets en smartphones 
binnen. Personalisatie wordt steeds 
belangrijker. Een webwinkel past zich 
aan, gebaseerd op het gedrag van elke 
individuele bezoeker.’ �

‘De consument staat altijd aan.’

‘Big data is the name of the game.’
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Bereik: 250.000 zakelijke beslissers
Business Nationaal verschijnt zes keer per jaar 

in een oplage van 80.000 exemplaren. U profi -

teert van de binding tussen de regionale edities 

en haar lezers, die garant staat voor een optimale 

attentie waarde. Door een meeleesfactor van ruim 

drie personen bereikt elke editie van Business 

Nationaal meer dan 250.000 zakelijke beslissers 

in Nederland. De tariefstelling is concurrerend, 

de prijs per contact laag.

Landelijke uitstraling. Direct effect 
in de sterkste economische regio’s.
Wat denkt u van een rondje landelijk profi leren met een regionaal accent? Prominent in beeld bij beslissers; 

ondernemers, managers en bestuurders in het hele land via de magazines waaraan zij het meest zijn gehecht: 

de regionale Business edities. Het landelijke katern Business Nationaal biedt u het platform om verrassend 

zaken te doen in de regio.
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Amsterdam
Amstelveen
Haarlem e.o.

Arnhem Business
Arnhem
Duiven
Oosterbeek e.o.

Driesteden Business
Apeldoorn
Deventer
Zutphen e.o.

Haaglanden Business
Den Haag
Zoetermeer
Leidschendam e.o.

Midden-Brabant Business 
Tilburg
Waalwijk
Oisterwijk e.o.

Nijmegen Business
Nijmegen
Malden
Boxmeer e.o.

Noord-Limburg Business
Gennep
Venlo
Roermond e.o.

Noordoost-Brabant Business 
‘s-Hertogenbosch
Oss
Veghel e.o.

Oost-Gelderland  Business
Doetinchem
Winterswijk
Zevenaar e.o.

Rijnmond Business
Rotterdam
Spijkenisse
Vlaardingen e.o.

Rijnstreek Business
Leiden
Alphen a/d Rijn
Lisse e.o.

Rivierenland Business
Tiel
Zaltbommel
Leerdam e.o.

Utrecht Business
Utrecht
Nieuwegein
Zeist e.o.

Vallei Business
Ede
Wageningen
Veenendaal e.o.

West-Brabant Business
Breda
Roosendaal
Etten-Leur e.o.

Zeeland Business
Vlissingen
Goes
Terneuzen e.o.
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ZWaaR WeeR 
onDeRneMen
Door Jan Adriaanse en Erik in ‘t Groen

Op enig moment viel in ons land een op de 
vijf ondernemingen onder de afdeling Bij-
zonder Beheer van hun bank. Toch hoeft dat 
zeker geen kiss of death te zijn, betogen Jan 
Adriaanse en Erik in ’t Groen. Eerstgenoem-
de is turnaroundmanager, In ’t Groen voor-
malig bijzonderbeheerbankier. In hun boek 
beschrijven zij de avonturen van een fi ctieve 
ondernemer in zwaar weer en zijn bankier. 
Het levert een verhelderend inzicht op in 
beider belangen en overwegingen. Een suc-
cesvol herstelplan zorgt er uiteindelijk voor 
dat de bank weer vertrouwen krijgt en de 
weg omhoog wordt gevonden. Een happy 
end dus.

328 pag. ISBN 978-94-6126-131-1. 
€ 19,50. Haystack.

De kRaCHt Van Het 
GoeDe
Door Daniel Goleman

De Dalai Lama werd dit jaar 80. Reden voor 
een nieuw boek waarin ’s werelds beroemdste 
boeddhist de blik vooral richt op de buitenwe-
reld. Daarmee benadrukt hij opnieuw de uni-
versele betekenis van zijn visie en gedachten-
goed. Basis van het boek is een interviewreeks 
met Daniel Goleman, auteur van de bestseller 
Emotionele Intelligentie. Beiden zijn al ruim 
dertig jaar vrienden. Volgens de Dalai Lama 

worden ongelijkheid, 
corruptie en milieu-
rampen met name 
veroorzaakt door het 
gebrek aan moreel 
besef. Emotionele 
hygiëne en mededo-
gen zijn de sleutels 
die het tij kunnen 
keren. Om dit op 
grote schaal te be-
werkstelligen, kost 
echter veel tijd en 
vergt tal van veran-

deringen. Onder meer in het onderwijs. De 
Dalai Lama onderbouwt zijn betoog met actu-
ele inzichten uit economie en psychologie.

288 pag. ISBN 978-90-2590-443-2. € 17,99.

WeRken aan 
saMenWeRkinG
Door Theo Janssen

Theo Janssen heeft een voorliefde voor onop-
losbare problemen. In zijn eerste boek staat En-
terprise Engineering centraal. Uitgangspunt is 
dat een organisatie geen black box is zoals vaak 
wordt verondersteld, maar een white box. Want 
organisaties kunnen wel degelijk objectief wor-
den geanalyseerd als een transparant systeem. 
Wanneer deze essentie in kaart is gebracht, 

wordt duidelijk wat 
er op het meest fun-
damentele niveau mis 
is. Janssen benoemt 
22 zogenaamde weef-
fouten in de construc-
tie die door Enterprise 
Engineering zichtbaar 
worden. Maar Enter-
prise Engineering ana-
lyseert niet alleen, het 

levert ook instrumenten die voor verbetering 
zorgen. The proof of the pudding is in the ea-
ting: Janssen meldt dat er organisaties zijn die 
na het wegnemen van weeffouten 70% effi ci-
enter zijn geworden, 40% productiever en 40% 
meer verkopen realiseren.

232 pag. ISBN 978-90-5594-915-1. € 22,50. 
Scriptum.
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MinDFulness oP Het WeRk
Door Pieternel Dijkstra

Mindfulness is hot. Miljoenen mensen hebben baat bij een levenswijze waarbij zij bewust aandacht geven aan ervarin-
gen, gevoelens en gedachten. Mild en niet-oordelend, met aanvaarding van onvermijdelijke negatieve en positieve 
gebeurtenissen. Pieternel Dijkstra vertaalt de kracht van mindfulness naar het werk, de plek waar stress en de automa-
tische piloot vaste gasten zijn. Zeker daar hebben mensen er veel baat bij als het lukt, bewust om te gaan met de steeds 
snellere veranderingen – nieuwe technologie, reorganisaties – waarmee vrijwel elke werkvloer te maken heeft. En die 
regelmatig leiden tot confl icten en emoties. Beoogd resultaat: je houdt stress buiten de deur, wordt niet langer geleefd 
maar bent in control.

133 pag. ISBN 978-90-5871-974-4. € 19,95. Thema.
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ele inzichten uit economie en psychologie.

288 pag. ISBN 978-90-2590-443-2. € 17,99.

WeRken aan 
saMenWeRkinG
Door Theo Janssen

Theo Janssen heeft een voorliefde voor onop-
losbare problemen. In zijn eerste boek staat En-
terprise Engineering centraal. Uitgangspunt is 
dat een organisatie geen black box is zoals vaak 
wordt verondersteld, maar een white box. Want 
organisaties kunnen wel degelijk objectief wor-
den geanalyseerd als een transparant systeem. 
Wanneer deze essentie in kaart is gebracht, 

wordt duidelijk wat 
er op het meest fun-
damentele niveau mis 
is. Janssen benoemt 
22 zogenaamde weef-
fouten in de construc-
tie die door Enterprise 
Engineering zichtbaar 
worden. Maar Enter-
prise Engineering ana-
lyseert niet alleen, het 

levert ook instrumenten die voor verbetering 
zorgen. The proof of the pudding is in the ea-
ting: Janssen meldt dat er organisaties zijn die 
na het wegnemen van weeffouten 70% effi ci-
enter zijn geworden, 40% productiever en 40% 
meer verkopen realiseren.

232 pag. ISBN 978-90-5594-915-1. € 22,50. 
Scriptum.

wordt duidelijk wat 
er op het meest fun-
damentele niveau mis 
is. Janssen benoemt 
22 zogenaamde weef-
fouten in de construc-
tie die door Enterprise 
Engineering zichtbaar 
worden. Maar Enter-
prise Engineering ana-
lyseert niet alleen, het 

worden ongelijkheid, 
corruptie en milieu-
rampen met name 
veroorzaakt door het 
gebrek aan moreel 
besef. Emotionele 
hygiëne en mededo-
gen zijn de sleutels 
die het tij kunnen 
keren. Om dit op 
grote schaal te be-
werkstelligen, kost 
echter veel tijd en 
vergt tal van veran-

MinDFulness oP Het WeRk
Door Pieternel Dijkstra

Mindfulness is hot. Miljoenen mensen hebben baat bij een levenswijze waarbij zij bewust aandacht geven aan ervarin-
gen, gevoelens en gedachten. Mild en niet-oordelend, met aanvaarding van onvermijdelijke negatieve en positieve 
gebeurtenissen. Pieternel Dijkstra vertaalt de kracht van mindfulness naar het werk, de plek waar stress en de automa-
tische piloot vaste gasten zijn. Zeker daar hebben mensen er veel baat bij als het lukt, bewust om te gaan met de steeds 
snellere veranderingen – nieuwe technologie, reorganisaties – waarmee vrijwel elke werkvloer te maken heeft. En die 
regelmatig leiden tot confl icten en emoties. Beoogd resultaat: je houdt stress buiten de deur, wordt niet langer geleefd 
maar bent in control.

133 pag. ISBN 978-90-5871-974-4. € 19,95. Thema.
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Bereik: 250.000 zakelijke beslissers
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in een oplage van 80.000 exemplaren. U profi -

teert van de binding tussen de regionale edities 

en haar lezers, die garant staat voor een optimale 

attentie waarde. Door een meeleesfactor van ruim 

drie personen bereikt elke editie van Business 

Nationaal meer dan 250.000 zakelijke beslissers 

in Nederland. De tariefstelling is concurrerend, 

de prijs per contact laag.

Landelijke uitstraling. Direct effect 
in de sterkste economische regio’s.
Wat denkt u van een rondje landelijk profi leren met een regionaal accent? Prominent in beeld bij beslissers; 

ondernemers, managers en bestuurders in het hele land via de magazines waaraan zij het meest zijn gehecht: 
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ViSie

better safe than sorry
Nederland interessant voor cybercriminelen

Ronald Prins
directeur Fox-it, gespeciali-
seerd in cyberbeveiliging en 

cyberdefensie.

‘Als mkb-er moet je je bewust worden 
van het feit óf je een risico loopt op      
cybercriminaliteit. Als dat inderdaad zo 
is, moet je kunnen pinpointen wat die    
risico’s zijn. En je moet je natuurlijk     
afvragen welke kosten nodig zijn om je 
bedrijf goed te beschermen en of het die 
investering waard is. Een biotechbedrijf 
beschikt waarschijnlijk over informatie 
die boefjes wel willen hebben. Als je een 
tuincentrum hebt, is de vraag hoe graag 
iemand jouw informatie wil hebben. Ten-
zij je heel groot bent en het betalingssys-

teem van verschillende vestigingen       
gekoppeld is. Dat kan natuurlijk wel      
interessant zijn voor cybercriminelen.
Ik heb geen glazen bol. Maar als alles 
straks via internet verbonden is, wordt  
cybercriminaliteit heel groot. Dat onder-
schat niet alleen het mkb maar bijna de 
hele wereld. Je moet uiteraard altijd zelf 
afwegen hoe interessant jouw informatie 
is voor criminelen en hoeveel het je 
waard is om dat risico af te dekken. Wel-
ke categorie veiligheid is nodig? Op het 
niveau van een Kia of een Rolls Royce? 
De basics – netwerkbeveiliging en end-
pointbeveiliging – moet je natuurlijk     
altijd op orde hebben. Ook moet je je  
personeel security-aware maken.
Criminelen die snel geld willen pikken, 
gebruiken standaard spullen. Die schieten 
met hagel en pakken het laaghangende 
fruit. Met een basic oplossing ben je daar 
wel tegen beveiligd. Maar als je geopoli-
tiek gezien interessante gegevens hebt    
of iets met defensie doet, volstaat een 
simpele oplossing niet. Dan gaat de meter 
wel lopen als je de beveiliging op orde 
wilt hebben. In welke categorie zit mijn 
bedrijf, daar moet je over nadenken. Ben 
je toeleverancier voor een kerncentrale,  
al is het maar van de magnetron? Dan  
begin je mogelijk al een interessant hapje 
te worden voor een Rus of Chinees en 
moet je ’s nachts wel wakker liggen van 
de beveiliging. Want je bent gelinkt aan 
een potentieel target.’

Melle van den Berg
managing consultant op het 
gebied van cybersecurity bij 

Capgemini Consulting.

‘Veel bedrijven denken ten onrechte dat 
ze hun beveiliging wel op orde hebben 
met een antivirusprogramma en een    
fi rewall. Qua beveiliging staat de samen-
leving nog in de kinderschoenen terwijl 
we toch al zo’n twintig jaar internet      
gebruiken. Capgemini heeft samen met 
Interpolis een dienst ontwikkeld waarmee 
mkb-ers inzicht kunnen krijgen in de     
risico’s die ze lopen op het gebied van 
veiligheid. Uit onderzoek dat TNS NIPO 
voor ons heeft uitgevoerd, blijkt dat het 
bedrijfsleven wel veel ICT gebruikt maar 
dat er weinig beleid is. Er is nauwelijks 
awareness. Hoe verwacht je dat personeel 

teKst anKa Van VooRtHuiJsen

‘Je moet kunnen pinpointen 
wat de risico’s zijn.’

‘Bedrijven hebben soms een 
verouderd beeld van zichzelf.’

b u s i n e s s  n a t i o n a a l
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better safe than sorry

zich op dat vlak gedraagt? Wat zijn de   
regels omtrent websites die ze wel of niet 
mogen bezoeken, rondom bring your own 
device? Wat mag personeel op social   
media communiceren? Dat is allemaal 
van belang en het is je eigen verantwoor-
delijkheid om daar goed beleid op te ma-
ken. 
Bedrijven hebben soms een heel verou-
derd beeld van zichzelf, merkten we bij 
een pilot. Een recreatiebedrijf meldde dat 
ze niet zoveel met ICT deed. Maar in de 
loop der jaren was een groot deel van de 
kaartverkoop verplaatst naar online. Het 
bedrijf had niet in de gaten dat ze heel   
geleidelijk steeds afhankelijker waren  
geworden van ICT. Totdat het een keer 
niet werkt natuurlijk.
Een externe harde schijf is een enorm    
risico, net als de beruchte usb-stick die 
door een topambtenaar in de taxi of de 
trein wordt vergeten. Een externe harde 
schijf is vaak slecht beveiligd. Als een  
inbreker die meeneemt, is er een groot 
veiligheidsrisico. Zorg dat updates op   
orde zijn, dat zorgt ook voor een update 
van de beveiliging tegen hackers. En als 
je je website extern host, moet je niet    
alleen afspraken maken over bandbreedte 
en hoe snel een site na problemen weer in 
de lucht is, maar ook over hoe de externe 
partij de beveiliging regelt. Zeker als er 
betalingsverkeer bij komt kijken, is dat 
heel belangrijk. Cybersecurity is voor 
veel mkb-ers nog een black box.’

    

Liesbeth Holterman                       
beleidsadviseur bij branche-
organisatie nederland iCt.

‘Nederland is een interessant land voor 
cybercriminelen: 95% van de mensen is 
op internet aangesloten, we hebben een 
snel netwerk en bijna iedereen internet-
bankiert. Twee, drie jaar geleden dachten 
veel mkb-ers bij cybersecurity nog: “Dat 
gaat niet over mij, het zal wel”. Daar 
heeft gelukkig wel een kentering plaats-
gevonden. Bedrijven realiseren zich nu 
heel goed dat ze het slachtoffer kunnen 
worden van phishing of ransomware. Als 
een hacker je computer binnendringt en 
alles vastzet zodat je nergens bij kunt tot-
dat losgeld (ransom) is betaald, is er een 
groot probleem. Ook voor de bakker op 
de hoek. Je moet je als bedrijf goed reali-
seren wat je kroonjuwelen zijn. Als bak-
ker ben je misschien minder interessant 
dan een bedrijf dat chipkaarten produ-
ceert die wereldwijd worden gebruikt, 
maar je moet je gegevens toch bescher-
men.Op beschermjebedrijf.nl staat een 
quickscan. Via een paar basale vragen 
wordt meteen duidelijk hoe het gesteld is 
met de veiligheid van gegevens en het 
veiligheidsbewustzijn. We hebben tien 
vuistregels die voor iedereen relevant 
zijn, of je nu alleen werkt of een miljoe-
nenbedrijf hebt. Kijk ook op veiliginter-
netten.nl. Nieuwe wetgeving die binnen-
kort van kracht wordt, verplicht om 
persoonsgegevens goed te beschermen. 
Doe je dat niet en komt die informatie 
door een cyberincident op straat te liggen, 
dan volgen hoge boetes. Natuurlijk moet 
je nóóit met je laptop of telefoon op een 

open wifi -verbinding inloggen. Als je dat 
toch doet: neem goede voorzorgsmaatre-
gelen of beveilig ze met sterke wacht-
woorden. Mails en linkjes van een onbe-
kende afzender: niet openen, het zijn 
mogelijk phishingmails. In het mkb is 
vaak sprake van ketenafhankelijkheid. 
Ook als je zelf geen slachtoffer bent, kan 
een toeleverancier dat wel zijn en kun je 
vervolgens zelf geen productie leveren. 
Dan heb je dus óók een probleem. Het 
uitstralingseffect kan heel groot zijn.’ �

steeds meer processen verlopen digitaal. De hoge penetratie van 
internet – 95% van de mensen is aangesloten – maakt nederlandse 
bedrijven kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Hoe is het gesteld met 
ons digitale veiligheidsbewustzijn? ‘Cybersecurity is voor veel mkb-
ers een black box.’

‘In het mkb is vaak sprake 
van ketenafhankelijkheid.’

‘Bedrijven hebben soms een 
verouderd beeld van zichzelf.’

THEMAICT

BUSINESS

N
A

T
A

T
A

IO N A AA AA

L

b u s i n e s s  n a t i o n a a l 

Business nationaal juni 2015.indd   9 6/5/15   11:35:18 AM



Inleiding
SRK Rechtshulp heeft de afgelopen 
maanden onderzoek gedaan om te zien of 
Nederland klaar is voor de Wet Werk en 
Zekerheid. Het onderzoek is via diverse 
businessclubs uitgezet en de vragenlijst 
heeft ruim twee maanden open gestaan 
op de website van SRK. De vraag is na-
tuurlijk of Nederland klaar is voor de 
grootste verandering in het arbeidsrecht 
aller tijden. Er lijkt nog aardig wat werk 
aan de winkel.

Een greep uit de onder-
zoekresultaten

Proeftijd
26% van de deelnemers geeft aan dat een 
proeftijd nog steeds ten alle tijden is toe-

gestaan. Dit is niet correct. Het hanteren 
van een proeftijd mag inderdaad nog 
steeds, maar niet bij contracten van ten 
hoogte zes maanden. De verwachting is 
dat het veel werkgevers het dienstverband 
starten met een eerste contract van 7 
maanden; mèt een proeftijd.

Concurrentiebeding
44% van de Nederlandse MKB-ers on-
derkent dat in een contract voor bepaalde 
tijd geen concurrentiebeding meer mag 
worden opgenomen, maar denkt dat dit 
niet geldt voor een projectovereenkomst. 
Dit is niet juist. Ook projectovereenkom-
sten zijn tijdelijke contracten waarin geen 
concurrentiebeding meer mag worden op-
genomen. Alleen wanneer er zwaarwe-
gende bedrijfsbelangen zijn die een con-
currentiebeding rechtvaardigen, kan dit 
toch in een tijdelijk contract worden op-
genomen. De verwachting is dat door 
rechters niet snel wordt aangenomen dat 
hiervan sprake is.

Nul-uren contract
18% van de respondenten zegt dat een 
nul-urencontract voortaan maximaal een 
jaar mag duren en 14% zegt zelfs dat het 
gaat om een periode van twee jaar. Een 
nul-uren-contract mag echter voor een 
periode van maximaal 6 maanden worden 
aangegaan.

Scholingsplicht
35% van de ondervraagde bedrijven 
meent dat je alleen personeel hoeft te 
scholen als je meer dan 25 medewerkers 
hebt en 4% van de ondervraagden denkt 
zelfs dat scholing alleen verplicht wordt 

voor beursgenoteerde ondernemingen. 
Echter: per 1 juli is iedere werkgever ver-
plicht om werknemers in staat te stellen 
scholing te volgen die noodzakelijk is 
voor de uitoefening van zijn functie en 
zelfs, voor zover dat redelijkerwijs van 
hem kan worden verlangd, voor het 
voortzetten van de arbeidsovereenkomst 
indien de functie van de werknemer komt 
te vervallen of hij niet langer in staat is 
deze te vervullen. Het betreft dus een ver-
gaande en kostbare verplichting. Onder 
voorwaarden kunnen scholingskosten 
echter worden teruggevorderd of in min-
dering worden gebracht op de transitie-
vergoeding. Het is dus aan te raden een 
scholingsregeling op te stellen.

Disfunctioneren
37% van de deelnemers denkt dat het niet 
hebben voldaan aan de scholingsverplich-
ting geen effect heeft in een rechtszaak 
over een disfunctionerende werknemer. 
Dit is onjuist. De rechter zal een verband 
leggen tussen scholing en (dis)functione-
ren. Is er sprake van geen of te weinig 
scholing dan versterkt dit de positie van 
de disfunctionerende werknemer. Wil een 
werknemer geen scholing? Leg dit vast. 
Het ‘dossier’ wordt met de WWZ nog be-
langrijker dan dat het al was.

Bedenktijd vaststellingsovereenkomst
26% van het Nederlandse MKB denkt dat 
de bedenktijd bij het sluiten van een be-
eindigingsovereenkomst ook geldt voor 
werkgevers. Dit is niet het geval. Alleen 
werknemers krijgen 2 weken de tijd om 
terug te komen op hun akkoord. Een 
werkgever is gehouden een werknemer 

Nederland nog niet 
WWZ-proof

Nederland maakt zich klaar voor de grootste verandering binnen het 
arbeidsrecht sinds de WOII! Hoe staat het MKB er voor? SRK zocht 
het uit.

Tjeerd Poot
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hier schriftelijk op te wijzen want anders 
duurt de bedenktijd zelfs 3 weken.

77% van de deelnemers verkeert in de 
veronderstelling dat een werknemer een 
onbeperkt aantal keren een beroep op de 
bedenktermijn kan doen. Ook dat klopt 
niet. Nadat de werknemer zich heeft be-
dacht, kan hij dat in de 6 maanden daarna 
niet nogmaals doen.

Vaste ontslagroutes
33% van de Nederlandse werkgevers 
denkt dat je met een bedrijfseconomisch 
ontslag nog steeds bij de kantonrechter 
terecht kunt. Per 1 juli 2015 gelden er 
echter verplichte ontslagroutes en loopt 
een bedrijfseconomisch ontslag via het 
UWV. 

Per 1 juli gelden er een limitatief aantal 
ontslaggronden. Wordt niet voldaan aan 
de eisen die bij minstens één zo’n ont-
slaggrond gelden, wordt het verzoek af-
gewezen. Daar waar de rechter dit voor-
heen oploste door de ontslagvergoeding 

te verhogen en toch te ontbinden, kan de 
rechter dit na 1 juli niet meer doen en zal 
hij het verzoek moeten afwijzen. De ver-
wachting is dat het aantal afwijzingen zal 
stijgen; met als gevolg dat de arbeids-
overeenkomst blijft bestaan. Dossiervor-
ming wordt dus nog belangrijker.

Transitievergoeding
33% van de deelnemers gaat er vanuit dat 
er geen transitievergoeding is verschul-
digd in het geval een tijdelijk contract af-
loopt op 1 september 2015. Dit is onjuist. 
De transitievergoeding heeft per 1 juli 
2015 ‘onmiddellijke werking’. Dit bete-
kent dat deze ook verschuldigd wordt bij 
contracten die zijn gestart voor 1 juli 
2015. Is je werknemer twee jaar of langer 
in dienst? Dan heeft hij recht op de tran-
sitievergoeding; ook als het gaat om een 
tijdelijk contract.

Conclusie
Nederland is nog niet helemaal WWZ-
proof. Driekwart weet hoe het zit met de 
proeftijd. Meer dan de helft weet van het 

concurrentiebeding in tijdelijke (project)
overeenkomsten. De meeste deelnemers 
maken geen fout met nulurencontracten, 
maar weten nog te weinig over de ver-
gaande scholingsverplichting, de ver-
plichte ontslagroutes, de bedenktijd en de 
transitievergoeding. Er is dus nog aardig 
wat werk aan de winkel voor het MKB 
van Nederland.

SRK Rechtshulp
SRK Rechtsbijstand is met haar dochter-
onderneming SRK Rechtshulp het snelst 
groeiende advocatenkantoor van Neder-
land en met haar top-30-notering geves-
tigd in Zoetermeer. Om een  bijdrage te 
leveren aan het ondernemersklimaat van 
Nederland en haar ondernemers te infor-
meren en te adviseren over de nieuwe wet 
en regelgeving omtrent het arbeidsrecht, 
hebben wij het kennisniveau in Neder-
land omtrent de WWZ getest! Heeft u 
vragen of hulp nodig bij het implemente-
ren van de WWZ in uw organisatie, neem 
dan contact met ons op via 079-330 38 00 
of t.poot@srkrechtshulp.nl

BUSINESS & RECHT



RTR Events vernieuwt
Nieuwe locaties, een VvE magazine 
waarin u uw bedrijf extra kunt profileren, 
een inhoudelijk programma met work-
shops & presentaties, een interessante 
gastspreker en nog veel meer. Met trots 
melden we dat de VvE Beurs Utrecht in 
2016 aan het rijtje VvE Beurzen is toege-
voegd. Gekozen is voor twee nieuwe loca-
ties die nog beter aansluiten bij de uitstra-
ling van de VvE beurzen en de wensen 
van zowel de exposant als bezoeker. De 

VvE Beurs Amsterdam opent haar deuren 
volgend jaar in de sfeervolle Westergasfa-
briek. Het World Forum in Den Haag, 
waar de VvE Beurs Haaglanden zal 
plaatsvinden, is na de verbouwing omge-
toverd tot een unieke, ruime en lichte lo-
catie met tal van mogelijkheden voor u als 
exposant.

Belang van de VvE beurs 
Als Vereniging van Eigenaren wilt u dat 
uw panden goed worden onderhouden. Zo 

behoudt u immers de waarde van het vast-
goed. Daarvoor zijn de juiste partners, die 
u in het onderhoud en beheer van uw pan-
den kunnen bijstaan, van essentieel be-
lang. De bijdrage aan de VvE is een van 
de eerste zaken die in het gedrang komt 
wanneer er bezuinigd wordt. Als het fi-
nancieel moeilijker gaat, is het juist zo 
belangrijk om met je buren, waar je een 
VvE mee deelt, afspraken te maken over 
het onderhoud van de woning. Daarnaast 
biedt een VvE kansen om op termijn te 

VvE Beurzen 2016 in 
aantocht!  
Dynamische beursorganisatie RTR Events vernieuwt en dat betekend dat er in 2016 weer vier grootse 
VvE (Vereniging van Eigenaren) beurzen op de planning staan. Na het succes van de voorgaande edities 
staan de beurzen volgend jaar gepland in de steden Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. 
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besparen door gezamenlijk te investeren 
in betere isolatie en meer gebruik te ma-
ken van duurzame energiebronnen zoals 
zonnepanelen en aardwarmte. Bedrijven 
die diensten verlenen aan de VvE’s zijn 
belangrijk om VvE’s actief te krijgen, 
want daarin is nog een wereld te winnen. 

Aanbod uit de regio 
onder één dak
Tijdens de VvE beurzen kunnen bedrijven 
en VvE’s elkaar ontmoeten en informatie 
uitwisselen. Het is de ideale gelegenheid 
voor persoonlijke kennisoverdracht op 
een laagdrempelige manier. Op de VvE 
beurs treffen VvE-beheerders en -verte-
genwoordigers al het aanbod uit de regio 
onder één dak. Bedrijven en organisaties 
die gespecialiseerd zijn in onder meer 
dakonderhoud, kozijnen, schilderwerken, 
gevelreiniging, schoonmaak, liftonder-
houd, energiebesparing, financieringen, 

taxaties en verzekeringen en nog veel 
meer zijn op deze dag aanwezig. 

Unieke succesformule 
Reden van het succes is de formule van 
het totaalpakket, waarin exposanten gedu-
rende de beursdag volledig worden ont-
zorgd. Het totaalpakket biedt een open 
stand, ook wel business point genoemd, 
die exposanten naar eigen inzicht kunnen 
inrichten, stroom, materiaal, catering, par-
keerkaart en een advertentie in het VvE 
magazine. Een totaalpakket waarbij expo-
santen bijna nergens over na hoeven te 
denken. Het is aan de exposanten om er 
tijdens de beurs een succes van te maken! 
Beursmanager, Iris van der Waals merkt 
dat veel bedrijven het in tijden van reces-
sie het juist nu belangrijk vinden om (po-
tentiele) klanten op de beursvloer te ont-
moeten. Daarnaast letten exposanten in 
deze tijd extra op de marketinginvesterin-

Combineren loont! 
Deelname aan meerdere beurzen biedt extra voordeel.
Vraag een offerte aan voor een combinatie-pakket op maat!

RTR Events organiseert 
succesvolle beurzen 
verspreid door heel
Nederland!
www.rtrevents.nl  
info@rtrevents.nl

X
X
X

U t r e c h tU t r e c h t
VvE Beurs VvE Beurs 
H a a g l a n d e nH a a g l a n d e n

VvE Beurs VvE Beurs 
R o t t e r d a mR o t t e r d a m

11 feb. 2016
Janskerk

31 mrt. 2016
World Forum

7 apr. 2016
Westergasfabriek

19 mei 2016
Laurenskerk

gen. Wanneer deze niet besteed hoeven te 
worden aan extravagante standbouw 
maakt dit een verschil met de traditionele 
beurzen met statische hokjes. 

BoitenLuhrs incasso & gerechtsdeurwaar-
ders, elk jaar trouwe exposant bij de VvE 
beurzen, benadrukt hoe belangrijk het is 
dat een onafhankelijke partij als RTR 
Events het bedrijfsleven en de VvE-markt 
met elkaar in contact brengt. Het uitbou-
wen van de naamsbekendheid en het leg-
gen van contacten met beheerders en het 
ontmoeten van nieuwe en bestaande con-
tacten is voor hen de voornaamste reden 
van deelname.

Wij creëren graag samen met u een con-
cept op maat. Vraag een vrijblijvende of-
ferte aan via info@rtrevents.nl 
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Hoe ziet jouw baan er 
uit over 10 jaar?
Betsy Dijkstra 

Markting Sales Director
Kick ICT

In de toekomst gaan we totaal anders werken. Nine-to-five banen zullen 

verdwijnen en tegen 2025 zal nog slechts 10% van de werknemers een 

vaste job hebben zoals we die nu kennen. De toekomstige werknemer is 

een gespecialiseerde zelfstandige professional met meerdere jobs bij ver-

schillende werkgevers. Gestandaardiseerde arbeid zal door robots wor-

den uitgevoerd en nine-to-five banen zullen niet meer bestaan. Klassieke 

hiërarchische managementstructuren zullen verdwijnen en plaatsmaken 

voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Dat voorspelt Wim de Ridder, 

hoogleraar Toekomstverkenning en -onderzoek aan de Universiteit 

Twente.

Vaste werktijden zullen definitief tot het verleden behoren. We gaan met 

zijn allen ultraflexibel werken op verschillende locaties die 24/7 beschik-

baar zijn. Dit wordt makkelijk gemaakt door de cloud waarbij alle docu-

menten en software centraal beschikbaar zijn en als werknemer kun je  

overal werken. Pc’s zullen in snel tempo worden vervangen door mobiele 

toestellen en video conferencing wordt wellicht de norm.

Maar wát doen we dan als zzp’er bij de verschillende werkgevers. Welke 

banen hebben de toekomst?

•	 bijvoorbeeld de 3D reparateur die rondrijdt met een 3D printer in 

zijn achterbak. Neemt alle klussen aan om direct onderdelen uit te 

printen en hup klaar-is-kees;

•	 de DNA adviseur adviseert en brengt gezondheidsrisico’s in kaart. 

Op basis hiervan worden tips over  voeding en/of levensstijl gege-

ven;

•	 de city farmer verbouwt zijn groente en fruit binnen de stadsgrenzen 

in parken, flats of huizen met platte daken;

•	 big data overheerst in 2025, de data-architect structureert data zo-

dat deze kan worden gebruikt, opgeslagen en geanalyseerd;

•	 3D designer die ontwerpen maakt van producten, in eigen beheer 

of voor derden, die middels 3D-printers geproduceerd kunnen wor-

den;

•	 de metallurg bedenkt, ontwikkelt en produceert nieuwe materialen 

die geschikt zijn voor nieuwe productietechnieken;

•	 de robot trainer zorgt ervoor dat robots zoveel mogelijk menselijke 

trekjes heeft. Deze term  “trainen” ligt op het vlak van programme-

ren en trainen.

Eerlijk gezegd maak ik mij zorgen over het niveau van scholing, de ge-

bruikte hulpmiddelen en de mate van toekomstgerichtheid van onderwij-

zend Nederland, om onze jeugd voor deze banen van de toekomst op te 

leiden. Maar daar kom ik in de volgende column uitgebreid op terug.

COLUMN

www.abin.nl    070 - 319 25 55

Een ondernemende
accountant. 

Dat is scherpzinnig.



NIEUW
IN 2016

■  EXPOSITIERUIMTE (< 2.500 M2)
■   NIEUWE HOOFDENTREE
■   CATERING
■  PLENAIRE ZAAL VOOR 1.000 PAX

WORLD FORUM:
BIGGER & BETTER

info@worldforum.nlwww.worldforum.nl



connecting you...


