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Antwoord op
je vragen

en doordacht
ondernemen.

Rabobank voor startende ondernemers.
Je begint voor jezelf, dus wil je snel aan de slag. Maar wel doordacht. Bezoek onze
events, spar met de starterscoördinatoren over je ondernemersplan en kom zonder
afspraak langs op het startersspreekuur. Kijk voor tijden en locaties op onze website.

www.rabobank.nl/regiodenhaag
Een aandeel in elkaar

Voorwoord

Het regent pijpenstelen, het is koud
en het zou bijna zomer moeten zijn
Wanneer begint de zomer eigenlijk? Denk je bij jezelf: ‘Laat ik mijn gezin in de voorjaarsvakantie eens op een vakantie van Sunweb richting Ibiza trakteren.’ We zijn geweest.
Wat was het daar vreselijk koud! Bijna Siberisch. Maar ik begreep het inmiddels wel. Met
al dat Sunweb-publiek gaat het daar nooit meer mooi weer worden.
Over stormen van woorden, doordrongen van leugens, onzin en ander gebral gesproken. Niet Sjaak Bral, maar echt gebral. Of een stortvloed van stom gelul. Daar hebben ze
in de politiek in ieder geval geen last van gehad tijdens het intreden van de meeste
turbulente politieke lente sinds tijden.
Neem nou onze minister van Justitie, Van der Steur. Bewoog als een echte Steur in een
door een hevige lentebui gegeselde, woestkolkende rivier: Glad, traag van begrip, van
links naar rechts en arrogant kijkend. En wat dacht u van onze Turks-Nederlandse vrienden van Denk? Die gedroegen zich als een door de bliksem getroffen paard. Steigerend, briesend, bokkend en schuimbekkend hinnikten zij onbegrijpelijke taal in het politieke land. Dat je bijna dacht: ‘Lopen ze nou in een Turks of in een Nederlands weiland?’
Ze hinnikten trouwens onder leiding van de bok die graag de alleenheerser van het hele
Turkse weiland had willen zijn. Ik ben even zijn naam vergeten, maar zijn snorharen reiken
inmiddels tot erg ver buiten zijn weiland. Voor je het weet mag je nooit meer in zijn weiland grazen.
Inmiddels was er bij de stal van Denk een wat naïef en een wat donkergrijs ezeltje komen aanlopen. Die dacht: ‘In deze stal kan
ik best wel koppig blijven blaten over die onderdanige zwarte Piet en de Turkse genocide met betrekking tot de Armeniërs.’
Na al haar geblaat, werd het aalgladde hoofd van het Nederlandse weitje boos. Het hoofd van het Nederlandse weitje vond
dat de andere stoute dieren heel veel stoute dingen hadden geblaft over het almaar doorbalkende ezeltje. Daar zal wat hem
betreft de brullende Leeuw desnoods het hele weiland voor doorspitten, met behulp van heel veel rode mieren en andere
exotische dieren. Gelukkig, het wat naïeve ezeltje stootte haar kop voor de tweede keer. Heel hard en luid balkend. Dat komt
overigens bij ezels niet vaak voor, maar dit was een uitzondering.
Laten we ophouden met deze onzin. Laten we zorgen dat de dieren die ervoor hebben gezorgd dat wij in vrijheid door het
weiland kunnen rennen, niet worden vergeten. Geef ze het stro en de zorg die hen toekomt. Zorg ervoor dat zij hun mening
mogen blaffen in vrijheid, zonder dat ze daarvoor worden teruggeschopt in hun hok. En dat ze weer kunnen blaffen als een
reu. Natuurlijk geldt dit ook voor teefjes. Wie weet, wordt het dan toch nog een mooi weiland zonder ellende en terreuraanslagen. Een weiland waarin het naïeve ezeltje op schoot van het aalgladde hoofd van de Nederlandse wei de
nieuwe Business Haaglanden kan gaan lezen.

www.bazuin.nl
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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. The Harbour Kitchen 34		
1. The Clipper 32,5
2. De Dagvisser 32			
2. Brasserie Archipel 29,5
3. De Waterreus 32			
3. Walter Benedict 29
4. 					4.
5. 					5.
6. 					6.
7.					7.
Kijk voor een overzicht van alle lunches op onze website
www.business-haaglanden.nl

Het Nieuwe Rijden en het
Nieuwe Werken zijn termen die
al een aantal jaar de kop opsteken als het gaat over innovaties
die werknemers- en gevers
zouden moeten omarmen. Met
het vooruitsnellen der techniek
en de bewustwording over het
opraken van biobrandstoffen bij
steeds meer mensen verandert
er veel in de wereld van mobiliteit.

Na een aantal jaar voor de camera
te hebben gestaan in onder meer
Goudkust, GTST en speelfilms als
Het glinsterend pantser en Volle
maan, besloot Edgar Wurfbain dat
het tijd was om zijn andere passie
te volgen: ondernemen in de wereld van beeld en geluid, áchter de
camera dus.
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Er zijn ondernemers die er
maandenlang naartoe leven:
De autotestdag georganiseerd door Business Haaglanden. Altijd goed voor bijzondere rijervaringen, een lekker
hapje en drankje, een schaterlach en het nodige netwerken. Op 21 april was het weer
zover, de testverslagen leest u
verderop in het magazine.

37

10
De Waterreus mag
zich na de geslaagde
verbouwing met recht
een Strandrestaurant
noemen. Want deze
witte parel aan de
kust hoeft zijn ‘tent’
niet meer op te slaan
aan het einde van de
zomer; u kunt er het
gehele jaar terecht,
ook voor zakelijke arrangementen.

Hank Bubberman
heeft volgend jaar
een jubileum te
vieren. Zijn bedrijf
Bubberman Dakbedekking bestaat dan
25 jaar.

45

39
31 mei hebben ruim honderd
relaties, opdrachtgevers,
vrienden en familie Leontine
Smith verrast met een surpriseparty bij SPARK (Hilton
The Hague) ter ere van haar
twintig jarig jubileum in het
communicatievak.

41

The Clipper: wie kent het niet?
Al meer dan een halve eeuw
ontvangt de brasserie in het
beroemde Haagse Benoordenhout haar gasten. Veel Haagse
burgemeesters gebruikten The
Clipper zelfs als stamkroeg.

47

www.alexandriabv.nl

Aanbouw
Verbouw
Restauratie
Renovatie
Onderhoud
Schilderwerk

Business en
					mobiliteit

Het Nieuwe Rijden en het Nieuwe Werken zijn termen die al een aantal jaar de kop opsteken als het
gaat over innovaties die werknemers- en gevers zouden moeten omarmen. Met het vooruitsnellen der
techniek en de bewustwording over het opraken van biobrandstoffen bij steeds meer mensen verandert
er veel in de wereld van mobiliteit.

Fiscaal aantrekkelijke
auto’s

Hebben de superrijken Massack Fonseca
om hun belastingvoordeeltjes in goede
banen te leiden, de gemiddelde werkman/
vrouw blijkt ook graag zo min mogelijk
belasting af te dragen. Hierdoor steeg het
aantal autoverkopen in het laatste kwartaal van 2015 explosief, vooral bij dealers
die energiezuinige auto’s aanbieden. Een
derde van de verkoop van dit gehele boekjaar vond in kwartaal vier van 2015 plaats;
voor een groot deel bolide’s die in 2016
fiscaal minder aantrekkelijk werden.
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Leasen in 2016

De bovenstaande eindspurt heeft, geheel
verwacht overigens, zijn weerslag op de
aanwas van nieuwe zakelijk leaserijders
dit jaar. Een daling van meer dan 8% volgens de laatste cijfers van autobranche
ontzorgbedrijf VWE. Koploper in de
leasebranche is nog steeds Volkswagen,
ondanks de sjoemelaffaire die vorig jaar
het nieuws beheerste. Maar ook de koploper zag het aantal leaseauto’s teruglopen
met maar liefst 2.000 stuks in Q1 2016.
Opel en Skoda zijn de grote stijgers in de
top 5 met respectievelijk een stijging van
34 en 40%. Interessant genoeg meldt de
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NRC deze maand dat de private lease juist
in de lift zit. In 2015 sloten twee keer zoveel particulieren een leasecontract af.
Vooral jongeren – van de autobezitters
tussen de 19 en 35 jaar is maar 19% daadwerkelijk eigenaar van het voertuig –
schaffen een auto aan alsof het een mobiele telefoon is. All in dus, alleen de
benzine komt bovenop het maandelijkse
abonnementsgeld.

Het nieuwe Nieuwe Rijden
En aangezien de jeugd de toekomst heeft
houdt de markt met spanning de vernieuwingen op automotive gebied in de gaten.

Voor werkgevers zeker
interessant

Volgens verzekeraar Aon is de technologie
op het moment op sommige gebieden al
zo geïmplementeerd in moderne auto’s dat
het tijd wordt om de hoogte van de premie
te bepalen aan de hand van de auto waar
in wordt gereden, in plaats van de bestuurder. En een veiligere auto is voor werkgevers zeker interessant als je je bedenkt dat
een verkeersongeval van een werknemer

en de daaraan gekoppelde absentie flink in
de cijfers kan lopen. En als de zelfrijdende
auto de wegen verovert kan een werknemer op sommige plekken de autopilot
aanzetten en tijdens ritten tóch even die
mail beantwoorden of dat telefoontje plegen. Tijd is geld zou je dan kunnen koppelen aan autorijden kost geld en op de
automatische piloot rijden scheelt geld.
Kortgeleden deed Volvo al een eerste test
met een zelfrijdende vrachtwagen die ingezet moet worden in de mijnindustrie.

Emissievrij

In Rotterdam, bekent van het opstropen
van mouwen als het om aanpakken van
nieuwe projecten gaat, is de gemeente dit
jaar gestart met de wedstrijd ‘De beste
chauffeur van Rotterdam’. Goederenvervoerders worden opgeroepen om mee te
dingen naar de prijs door het rijgedrag van
hun chauffeurs met behulp van een app te
verbeteren. De wedstrijd maakt onderdeel
uit van ‘Green deal zero emission’ van de
havenstad, waarmee wordt gepoogd om in
2020 transport en logistiek vervoer emissievrij te laten plaatsvinden. Emissievrij is
een van de toverwoorden van deze tijd:
Oliestaten in het Midden- Oosten zijn al
druk op zoek naar nieuwe verdienmodellen in de woestijn voor als de grondstoffen
waaraan zij hun rijkdom danken opraken.
In de huizenbranche gaan ondernemers
uitdagingen aan om emissievrije woningen op te leveren en zelfs de Nationale
Spoorwegen wil zuiniger gaan rijden door
het gebruik van een applicatie.

tekst: philip fokker (bronnen bekent bij de redactie) fotografie: shutterstock..com

Voor heel veel jonge rijders is een auto
geen statussymbool meer. Het is vooral
een vervoermiddel dat pas statusverhogend werkt als het gedeeld wordt, gehuurd
via Uber mét chauffeur of elektrisch is. In
een benzineslurper rijden is voor deze
‘grenzeloze generatie’ (geboren tussen
1986 en 2000) echt niet meer goed te praten. Zij vinden het juist een uitdaging om
door het gebruik van een app bijvoorbeeld
zó goed te schakelen dat ze er energie mee
kunnen besparen, soms wel tot 10%. Het
Nieuwe Rijden is tachtig rijden in de vijfde versnelling, goed schakelen en je banden op tijd laten vervangen. Maar dat weten we al een jaar of tien. Bij het nieuwe
Nieuwe Rijden is een veel grotere plek
ingeruimd voor technologie. Motormanagementsystemen in een auto waardoor
de verzekeraar kan zien hoe zuinig en
braaf je rijdt om daar vervolgens de premie op af te stellen, Nationale Nederlanden biedt het al aan. In Zuid-Afrika krijg
je voor netjes rijden zelfs punten die je
kunt inwisselen voor Uberritjes, nieuwe
banden en andere voordelen.

E-bikes, fietssnelwegen en
tips voor de ondernemer

Pakweg één op de drie verkochte nieuwe
fietsen was in 2015 een e-bike en door het
gehele land worden fietssnelwegen aangelegd voor forenzen die er niet voor terugdeinzen om, vaak met trapondersteuning,
een stalen ros aan te sporen naar kantoor.
In de grote steden maken thuisbezorgers
steeds meer gebruik van elektrische fietsen, erg prettig omdat brommers en scooters over het algemeen ook grote vervuilers zijn. Het is wel duidelijk: misschien
nog wel meer dan bij private lease zijn de
lease mogelijkheden voor ondernemers
legio. Een restauranteigenaar kan gebruik
maken van de nieuwe huis-aan-huis service Deliveroo maar ook zelf een elektrisch fietsenpark aanleggen. Kies je als
werkgever voor financiële- of operationele
lease? Beloon je werknemers die besluiten
(vaker) op de fiets te stappen? Want dat is
behalve goed voor het milieu ook nog
eens gezond. En aangezien er inmiddels
e-bikes zijn die opvouwbaar zijn kan zelfs
besloten worden om naar de rand van een
stad te rijden met de auto en vanaf daar op
de fiets te stappen. Met zoveel mogelijkheden en een overheid die qua fiscale
mogelijkheden achter het bedrijfsleven
lijkt aan te lopen is het raadzaam om u te
laten informeren door een partij die onafhankelijk is van een merk of leasebedrijf.
Zo weet u zeker dat u voor uw zakelijke
mobiliteit de juiste keuze maakt. �
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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!

www.maxhealthclub.nl
Bel voor een eerste afspraak 070 - 354 93 28

Universeel autoschadeherstel-bedrijf
t
t
t
t

FOCWA Eurogarantbedrijf
Achmea-reparateur
Schadegarant-reparateur
Univé-reparateur

t
t
t
t

Glasreparaties (Glasgarant)
Uitdeuken zonder spuiten
Vervangend vervoerregeling
Eigen ophaaldienst

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

COLUMN

Lichte zeden
“We noemen ze Snuf en Snuitje”,
vertelde Henk Bartels van cliënte woningcorporatie Domus mij. “Het zijn
twee agenten die deel uitmaken van
het Team Thuiswerkers in Rotterdam, een afdeling die prostitutie
aan huis tegengaat.” De mannen
hadden op de website www.klaariskees.nl een advertentie zien staan
van een zekere Samona, die seksuele
diensten aanbood ‘in een intieme,
vertrouwde omgeving’. Koren op de
molen van de twee speurders. Eén
van hen had gebeld met het in de
advertentie vermelde mobiele nummer. Er werd opgenomen door een
man die zich Raffie noemde. Raffie
had het kort gehouden en alleen een
adres, datum en tijdstip doorgegeven. Verder had hij benadrukt dat er
cash moest worden afgerekend met
Samona.
Henk Bartels: ”Snuf en Snuitje zijn
naar de woning aan het Ungerplein
in Rotterdam gegaan en hebben
aangebeld. Na zich bekend gemaakt
te hebben als medewerkers van
Team Thuiswerkers, heeft Samona
hen binnengelaten.” Daar hadden de
agenten naast diverse hulpstukken
en attributen twee Russische meisjes
aangetroffen. Op vragen hadden de
dames bevestigd dat de woning gebruikt werd als zogenaamde afwerkplek. Zij betaalden maandelijks een
huurbedrag aan ‘meneer Raffie’, die
ze verder niet kenden.
“Snuitje heeft vervolgens contact
met mij opgenomen” vertelde Bartels, ”want in het kadaster had hij gezien dat de woning van ons is. Hij
vroeg zich af of wij bekend waren
met de situatie.” In de administratie
van woningcorporatie Domus stond

Raymond de Mooij
GMW Advocaten
De namen van de
betrokkenen zijn gefingeerd.

als huurster van het appartement de
30-jarige Sandra Suiker genoteerd.
“Maar die was door de agenten niet
in de woning aangetroffen. Ik ben
vervolgens een paar keer langsgegaan, maar er werd niet opengedaan
en de woning stond zo te zien leeg.
De meisjes van plezier waren vertrokken.”
Op verzoek van cliënte had ik Sandra
Suiker in een procedure betrokken
en ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd. Niet alleen woonde de vrouw kennelijk niet in de woning, maar bovendien had zij haar
appartement onderverhuurd aan
drie prostituees. Dat was allemaal in
strijd met contractuele bepalingen.
Nadat de dagvaarding door de
deurwaarder was betekend aan het
woonadres werd Henk Bartels gebeld. “Een zekere Raffie Graancirkel
vertelde mij dat ik de zaak moest
stoppen. Sandra Suiker was zijn
vriendin. Hij zei dat hij wist waar ik
woonde. En waar mijn kinderen buiten speelden. Hoogst onaangenaam

allemaal.” Een week of twee nadat
de dagvaarding was uitgebracht
kreeg ik een e-mail van de advocaat
van Sandra Suiker, Mr Duurkoop. Zijn
cliënte verbleef in een ontwenningskliniek. Zij had geen idee van de activiteiten die ondertussen in haar woning hadden plaatsgevonden. Of wij
de zaak niet wilden intrekken?
De kantonrechter in Rotterdam ontving ons een maand geleden in een
van de kille zaaltjes van het Gerechtsgebouw. Mr Duurkoop verscheen zonder Sandra Suiker, maar
met haar partner Raffie Graancirkel.
“Meneer Graancirkel,” vroeg de kantonrechter, “woonde u met mevrouw
Suiker samen in het appartement
aan het Ungerplein?” Raffie keek
zelfverzekerd naar de magistraat.
“Jazeker, al een jaar of drie, mevrouw
de edelachtbare.” De griffier maakte
een korte aantekening. “En zou het
zo kunnen zijn dat u de woning tegen betaling in gebruik heeft gegeven aan drie dames van lichte zeden?”, vervolgde de kantonrechter.
Raffie Graancirkel glimlachte. “Dat
zou zo kunnen zijn, maar Sandra wist
in ieder geval van niets.” De kantonrechter sloeg het dossier dicht.
“Meneer Graancirkel, ik ben bang
dat u uw vriendin een slechte dienst
heeft bewezen. De huurster van een
woning is verantwoordelijk voor het
gedrag van degene die daar met
haar toestemming verblijft. Diegene
bent u, meneer Graancirkel. U heeft
de woning gebruikt voor prostitutie.
En dat mag niet.”
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Business Haaglanden Autotestdag 2016

Netwerken en bijzondere
rijervaringen

tekst: philip fokker fotografie: nico orie

Er zijn ondernemers die er maandenlang naartoe leven: De autotestdag georganiseerd door Business
Haaglanden. Altijd goed voor bijzondere rijervaringen, een lekker hapje en drankje, een schaterlach
en het nodige netwerken. Op 21 april was het weer zover, de testverslagen leest u verderop in het
magazine.
Start bij Max Health Club

In de vroege ochtend verzamelden de vijftien testrijders zich dit keer bij Max Health Club in het lommerrijke Klein Zwisterland. Onder
het genot van gezonde blauwe bessen brownies, smoothies en een kopje koffie en thee vertelde eigenaar Jacco Helmink over de mooie
faciliteiten die hij de leden van zijn Health Club aanbiedt. Hierna stapten de testers in de door de dealers beschikbaar gestelde bolide’s
richting Sportpark De Star / Pitch & Putt in Leidschendam.

Balletje slaan

In Leidschendam aangekomen konden de spieren worden losgeschud tijdens een potje Texas Scramble, een vorm van golf waar in teams
moet worden gespeeld en steeds de beste slag van de verschillende deelnemers een vervolg krijgt Mariëtte Kruyt van Sportpark De Star
maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen wat voor mooie bijenkomsten er allemaal bij hen kunnen worden georganiseerd: Door
de aanwezigheid van een ruime horecagelegenheid en afgeschermde vergaderruimtes is een evenement met zakelijke focus, goed eten en
ontspanning bij De Star in goede handen.

Kleine wasjes...

Nadat de deelnemers overgestapt waren in hun tweede testauto, zette de karavaan koers richting de wasstraat McWash van B. Kerkhof &
Zn. B.V. aan De Werf 44 (Zichtenburg) voor een frisse wasbeurt in deze state of the art wasstraat. Het moet een mooi beeld zijn geweest:
blinkende auto’s door de Haagse straten op weg naar de laatste stop: The Harbour Club Kitchen in de Scheveningse haven.
Maar eerst wachtte nog een klein rondje spieren losfietsen door de haven, op door Hans Struijck voor de gelegenheid beschikbaar gestelde
elektronische fietsen. Na het tweede sportieve intermezzo van de dag kon men aanschuiven voor een perfecte twee gangen lunch.
Natuurlijk tot in de puntjes verzorgd, zoals we gewend zijn op deze bijzondere locatie, waar ondernemers zelfs tijdens het vergaderen in
de glazen vergaderruimte in het restaurant de aangrenzende bbq door een privé chef kunnen laten aansteken. U begrijpt: de Business
Haaglanden autotestdag 2016 was een succes, zélfs de weergoden waren de deelnemers wederom goed gezind dit jaar!
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EEN UITGESPROKEN AUTO,

EN ALLEEN NU NOG
MET 14% BIJTELLING
V.A. 14% BIJTELLING
TOT EN MET 2021
CITROËN C4 CACTUS V.A. € 16.690
Heeft u in 2015 tóch geen Citroën C4 Cactus met 14% bijtelling aangeschaft? Dan is dit uw aller- allerlaatste kans. Motorhuis heeft
h
nog
een aantal modellen met 14% op voorraad staan. Kies nu voor de Citroën C4 Cactus en profiteer nog vijf jaar lang van deze lage bijtelling.
Kom voor meer informatie langs in onze showroom.
citroen.nl
Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van
de auto, bandenspanning, rijstijl en-omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van 16.690 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en is incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kostenrijklaar maken
(zie voor kosten en verkoopvoorwaarden citroen.nl) en eventuele metallic lak. Prijs-, specificatie- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van het standaardmodel.

GEM. BRANDSTOFVERBRUIK: 3,1 - 4,6 L/100KM; 21,7 - 32,3 KM/L; CO2: 82 - 107 G/KM.

MOTORHUIS DELFT - EXPORTWEG 3 - DELFGAUW - 015-2517230 - WWW.MOTORHUIS.NL
MOTORHUIS FOREPARK - RHÔNE 18 - DEN HAAG - 070-3471747 - WWW.MOTORHUIS.NL
MOTORHUIS KERKETUINEN - KERKETUINENWEG 70 - DEN HAAG - 070-3098980 - WWW.MOTORHUIS.NL

ONS
ANTWOORD
OP ALLES.
OPEL

21% bijtelling

. Uw persoonlijke assistent met 4G Wi-Fi.

Met een druk op de knop stelt u al uw vragen onderweg aan uw persoonlijke assistent. Van een technische vraag tot de weg
naar het beste restaurant in de buurt. Leverbaar in de nieuwe Astra Sports Tourer. Bestel nu een nieuwe Astra Sports Tourer
en ontvang € 1.000 terug van Opel Nederland. Bovenop de beste deal in onze showroom! Kom proefrijden en maak kennis
met uw assistent.

Vanaf € 22.295

De nieuwe Astra Sports Tourer. Tart de topklasse.

www.motorhuis.nl

Alphen aan den Rijn 0172 – 460 960
Delfgauw 015 – 251 7230
Den Haag Binckhorst 070 – 381 0381
Den Haag Kerketuinen 070 – 309 8980
Scheveningen 070 – 354 2991*
Gouda 0182 – 683 939

Gemiddeld brandstofverbruik: liter/100 km: 6,2-3,4; km/liter: 16,1-29,4; CO2 gr/km: 142 - 89.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

Haarlem 023 – 528 1550
Heemskerk 0251 – 229 162
Katwijk 071 – 402 9203*
Leiden 071 – 535 1800
Nijmegen 024 - 350 3000
*Alleen servicecenter

Sydney Ruperti,

I am Luigi, maatkleding
Lexus IS 300 hybrid

De autotestdag was een geslaagde dag. Alles was tot in de puntjes goed
georganiseerd met een leuke groep deelnemers. Ik heb leuke
gesprekken gehad en nieuwe contacten opgedaan. Wat een mooi
vormgegeven auto is deze Lexus, erg mooie lijnen in de carrosserie.
De radio en climate control op het luxe vormgegeven dashboard
zijn goed te bedienen, de navigatie daarentegen iets minder
makkelijk onder de knie te krijgen. Ik miste een knop waarmee
je direct in het navi-menu terecht komt. Voor zover ik heb kunnen
ontdekken moest ik telkens via het hoofdmenu navigeren, wat een
beetje lastig is. De Lexus glijdt comfortabel over de weg en mijn
model had ook best wat vermogen, in elk geval genoeg voor in de
stad. De automatische transmissie reageerde alleen wel wat traag
op momenten dat je het gas diep intrapt. Inparkeren lukte prima,
fijn overzicht vanuit de comfortabel zittende stoel. De kofferbak
is te klein voor een gezin, naar mijn idee passen er net twee
middelgrote koffers in en blijft er dan weinig ruimte over. Met de
beenruimte zit het dan weer wél goed in deze wagen. Ik geef de
Lexus een 7,5.

Citroën Cactus

Wel erg vernieuwend natuurlijk, de vormgeving van deze Citroën.
Van de ‘Legostenen’ in de zijpanelen moet je houden, eerlijk
gezegd niet mijn smaak. Het bedieningspaneel en het dashboard
zijn simpel en overzichtelijk vormgegeven, daar valt ook iets
voor te zeggen natuurlijk. Deze Citroën is naar mijn smaak een
prima stadsauto. Hij parkeert goed in maar heeft naar mijn
mening minder prettige stoelen. Ik zou er dan ook niet snel lange
afstanden in gaan rijden. De beenruimte is voldoende in de
Citroën. In de kofferbak kun je wel aardig wat boodschappen kwijt.
Alleen, een compleet gezin met één auto voor de deur zou ik deze
Citroën niet aanraden, daarvoor is hij aan de kleine kant. Overall
krijgt hij van mij een 7. De cijfers voor beide wagens zijn gebaseerd
op mijn eigen behoefte en wensen van een auto.
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DE BMW 3 SERIE
PLUG-IN HYBRIDE.

OM STIL VAN TE WORDEN BIJ BMW DEN HAAG.

BMW 3 Serie
Plug-in Hybride

bmw-denhaag.nl

BMW maakt
rijden geweldig

De BMW 3 Serie Plug-in Hybride combineert het beste van twee werelden: puur elektrisch rijden en een
efﬁciënte TwinPower Turbo motor. Het resultaat is de beste combinatie van zuinig rijden als het kan en
dynamisch als u wilt. Om nog maar te zwijgen van de standaard automaat en slechts 15% bijtelling. En dat
vanaf € 44.764,-.* U least de BMW 330e al vanaf € 699,-** per maand via BMW Financial Services.
Ontdek alle BMW Plug-in Hybride modellen op bmw-denhaag.nl of ga langs bij BMW Den Haag.

BMW Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag
Tel (070) 301 71 70
Gemiddeld brandstofverbruik BMW 330e van 1,9 tot 2,1 liter/100 km (52,6 tot 47,6 km/liter). CO2-emissie van 45 tot 49 gram/km.

15% BIJTELLING
www.bmw-denhaag.nl
info@bmwdh.nl

* Prijs incl. btw en bpm, excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. ** Leasetarief is excl. btw, vervangend vervoer en brandstof en is gebaseerd op een Full Operational Lease
met een looptijd van 48 maanden en 20.000 km per jaar.

Mariska Aantjes,

Aantjes advocaten
Volvo XC90

De eerste auto die ik mocht testen, was de Volvo XC90. Een enorme
auto, die verbazingwekkend soepel wegreed vanaf Health Club
Max naast het hockeyveld, waar hij overigens goed te gebruiken
is, want in de 7-persoons versie die ik testte, past met gemak
een half hockeyteam. De hybride auto zoeft over het asfalt. De
vormgeving van de vernieuwde neus doet denken aan de Audi Q7.
Het bedieningspaneel is overzichtelijk en goed te bedienen. Ook
de navigatie was eenvoudig te bedienen en werkte goed. Volvo
laat je in de voorruit zien hoe hard je rijdt en de navigatie laat de
volgende activiteit zien die moet worden verricht. Hoe handig!
Het geluid uit de speakers was fenomenaal. Ik had een automaat
meegekregen en reed soepel over het asfalt. Ook het inparkeren
was goed te doen, al moet je in de stad wel even zoeken naar een
ruime parkeerplek met deze bolide. Beenruimte was riant, voor
(zeer) lange mensen zijn de stoelen ook fijn voor hun rug. De
kofferbak was ruim, maar -het moet gezegd- met onze Duitse dog
daarin zou het wat krap worden. Ik geef de auto een 8. Prima voor
mensen met een (heel) groot gezin.

Peugeot 209

Na de XC90 mocht ik de Peugeot 209 testen. Omdat mijn
allereerste auto jaren geleden een Peugeot 205 was, vond ik het
wel leuk om deze een aantal versies later weer eens terug te zien.
Het is een sportieve en pittige auto als het om de vormgeving
gaat. Het bedieningspaneel is overzichtelijk en de navigatie
eenvoudig te bedienen. Ik testte de versie 1.2 en het optrekken
van dit type liet iets te wensen over, al reed hij desalniettemin
prima. Inparkeren ging uitstekend; deze Peugeot heeft dan ook
niet veel ruimte nodig. De 209 biedt voldoende beenruimte en
heeft een kofferbak waar een koffer of twee weekendtassen in
passen. Peugeot is enorm met zijn tijd meegegaan met deze 209.
Een pittige, strak vormgegeven auto. Voor de nodige power zou ik
alleen iets meer vermogen wensen. Ik geef deze auto een 8.
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ZES DEUREN
GROOT.
De nieuwe MINI Clubman is gemaakt met passie voor
design en respect voor het echte vakmanschap.
Zijn verschijning – hier in het exclusieve Melting Silver –
ademt klasse en stijl, en met zes deuren en een ruim opgezet
interieur biedt deze MINI meer mogelijkheden dan ooit.
Of je ’m nu privé gaat rijden of zakelijk met maar 21%
bijtelling. Met onze Business Packs rust je ’m namelijk
volledig en voordelig uit met de populairste opties voor
de zakelijke rijder.

MINI Den Haag
Donau 38-40
2491 BA Den Haag

070 301 4020
info@minidh.nl
denhaag.mini.nl

DE NIEUWE MINI CLUBMAN.
Gemiddeld brandstofverbruik van 3,8 t/m 6,2 liter/100 km. CO2 emissie van 99 t/m 144 g/km. Vanaf € 24.490,- incl. btw en bpm, excl. recyclingbijdrage, leges en kosten rijklaar maken.
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Dave du Croix,

BlueMesa
Jaguar XE

We hadden geluk met het mooie weer tijdens de goed
georganiseerde testdag dit jaar, dat begon dus al goed! Doordat
naast het testen veel tijd over is om met andere deelnemers
te praten – en niet te vergeten te lachen – vond ik de Business
Haaglanden autotestdag erg geslaagd. Als eerste mocht ik de
Jaguar XE testen. Het ging hier om een instapmodel met het
voorkomen van een duurder familielid. Het bedieningspaneel is
werkelijk uitstekend en intuïtief makkelijk onder de knie te krijgen.
Het rijcomfort vind ik passen bij zijn prijsklasse; niet geheel perfect
maar wel aangenaam en de 2.0 liter komt verbazend goed vooruit.
Voor lange mensen is deze bolide ook een verademing aangezien
er plenty beenruimte is, zelfs voor iemand van twee meter. Al met
al een prachtige wagen, in dit prijssegment onderscheidend en
tegelijk een echte Jaguar. Het voorkomen van een luxe sedan met
sportieve trekjes, mijn cijfer? Een 8,5.

Opel Astra Sports Tourer

Voor mijn tweede testrit mocht ik plaatsnemen in de Opel Astra Sports
Tourer, een nette maar niet al te opvallende verschijning. Het
bedieningspaneel en de navigatie zien er netjes en verzorgd uit,
degelijk en op zijn Duits zonder piepen of kraken afgewerkt. ‘Een
allemansvriend’ vind ik de beste typering voor het rijcomfort van
deze wagen. Ik kan me goed voorstellen dat een ieder er een prima
rijervaring in de Opel Astra Sports Tourer heeft. De beenruimte is
voldoende en overall is deze Opel prima voor zowel zakelijk als
privé gebruik. Met de familie op pad is er genoeg ruimte voor veel
extra’s, erg prettig. En zakelijk is het een nette auto die niemand
tegen het hoofd stoot. Voldoende, dus een 7 lijkt mij dan ook op
zijn plaats.
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Bereken op www.peugeotdavo.nl/taxatie
de waarde van uw huidige auto

BLUE
LION

PEUGEOT 2008 BLUE LION
Scherp geprijsd vanaf:
Inruilpremie: -/Nu vanaf:

€ 19.730
€ 1.500
€ 18.230*

• TOUCHSCREEN MET NAVIGATIE
• PEUGEOT CONNECT SOS
• PARKEERHULP ACHTER
• ELEKTRISCH INKLAPBARE
BUITENSPIEGELS

PEUGEOT PRIVATE LEASE VANAF € 375 P.M.

Gem. verbr. Peugeot 2008 (afh. van type motor) l/100 km: 3,5 4,9; km/l: 28,6 20,4; CO2: 90 114 gr./km.
*Genoemde vanafprijs is gebaseerd op de 2008 Blue Lion en is incl. inruilpremie, btw en bpm en excl. kosten rijklaarmaken, recyclingsbijdrage, kosten tenaamstelling en inschrijving in het kentekenregister.
De genoemde Peugeot Private Lease-vanafprijs is gebaseerd op een Peugeot 2008 Blue Lion 1.2 PureTech 82. Deze vanafprijs is gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en een kilometrage van 10.000 km
per jaar en een eigen risico per niet verhaalbare schade van € 450.

PEUGEOT 308 EN 308 SW STYLE
RIJK UITGERUST VOOR EEN SCHERPE PRIJS

PEUGEOT 308 STYLE | V.A. € 22.630
PEUGEOT PRIVATE LEASE VANAF € 412 P.M.

• TOUCHSCREEN MET NAVIGATIE
• DAB+ DIGITAL RADIO
• 16” LMV

PEUGEOT 308 SW STYLE | V.A. € 24.230
PEUGEOT PRIVATE LEASE VANAF € 441 P.M.

Gem. verbr. Peugeot 308 (afh. van type motor) l/100 km: 3,1-6,0; km/l: 32,3-16,6; CO2: 82-139 gr./km

DE PEUGEOT 308 EN 308 SW STYLE; RIJK UITGERUST VOOR EEN SCHERPE PRIJS.

De Peugeot 308 is nu ook verkrijgbaar als Style-uitvoering met onovertroffen rijeigenschappen én een stijlvol design. Profiteer nu van extra voordeel op deze actiemodellen gebaseerd op de
308 Active met extra opties als touchscreen met navigatie, DAB+ radio en veel meer. U rijdt al een Peugeot 308 vanaf € 359 p/m als Peugeot Private Lease. Belt u ons snel voor een kennismakings-proefrit?
Genoemde prijzen zijn incl. € 1.500 inruilpremie, btw, bpm en excl. kosten rijklaarmaken, recyclingsbijdrage, kosten tenaamstelling en inschrijving in het kentekenregister. Wijzigingen voorbehouden. De Private Lease-vanafprijs is
gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en een kilometrage van 10.000 km per jaar en een eigen risico per niet verhaalbare schade van € 450. Wijzigingen voorbehouden.
DAVO
DAVO
DAVO
VAN ALPHEN
STOLK

Leidschendam
Zoetermeer
Delft
Den Haag
Bergschenhoek

Veurse Achterweg 22
Zuidweg 100
Schieweg 13
Kerketuinenweg 18
Weg en land 62-64

Tel.: (070) 850 24 00
Tel.: (070) 850 27 00
Tel.: (070) 850 28 00
Tel.: (070) 850 25 00
Tel.: (010) 850 47 50

*Prijzen incl. BTW en inclusief kosten rijklaarmaken. Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden modellen. Getoonde lichtmetalen velgen tegen meerprijs. Wijzigingen voorbehouden.

Ontdek de nieuwe Prius

Slimste keuze voor de innovatieve ondernemer
Als eerste in serie geproduceerde hybride was de oorspronkelijke Prius bij zijn introductie in 1997 een regelrechte sensatie. De nieuwe
Prius markeert opnieuw een grote stap voorwaarts ten aanzien van intelligent design en technologie. Hij is dynamischer, zuiniger en
stiller dan ooit. Daarmee geeft de nieuwe Prius een extra dimensie aan de hybride rijervaring. De nieuwe Prius is er vanaf € 29.995,en heeft slechts 21% bijtelling. Kom langs in de showroom om de nieuwe Prius zelf te ervaren! U bent van harte welkom.
Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,0-3,3 L/100km (30,3-33,3 km/L); CO2 70-76 gr/km.
Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeeld is de Prius 1.8 Hybrid Executive Automaat vanaf € 35.995,-. Wijzigingen voorbehouden.

Louwman Zoetermeer Louwman Den Haag
Zoetermeer, Abdissenbos 3, 079-3203040,
www.louwman.nl

Den Haag, Donau 36, 070-3491800,
www.louwman.nl

Louwman Kerketuinen
Den Haag, Kerketuinenweg 16, 070-3677466
www.louwman.nl

		 Sebastiaan Bergen Henegouwen,

De Waterreus
Peugeot 308 GTI

Alweer de derde keer dat ik werd uitgenodigd voor de autotestdag.
En net als de voorgaande jaren was het weer super gezellig, met
leuke locaties, goed eten en interessante Haagse ondernemers
als overige testrijders. De Peugeot die ik mocht testen is de mooi
vormgegeven en sportieve 308 GTI. Eenmaal plaatsgenomen in
de kuipstoeltjes heb je meteen door dat je in een sportieve en
complete wagen zit. Het navigatiescherm is goed leesbaar en
makkelijk te bedienen. Het feit dat je richtingaanwijzer op het
dashboard wordt weergegeven is een fijn slimmigheidje, zo kun
je je ogen meer op de weg houden. De geluidsinstallatie van
de makkelijk te bedienen radio is ook helemaal in orde in deze
Peugeot. Het interieur is ook goed afgewerkt, luxe bekerhouders
voor- en achter bijvoorbeeld, makkelijk tijdens lange ritten. De
beenruimte voor de achterpassagiers viel mij iets tegen maar
daarentegen was ik verrast van de ruime kofferbak. Een GTI
trekt natuurlijk heerlijk op en de 308 schakelt lekker door, ook
naar de zesde versnelling. Eindcijfer een 8, maar pas op voor
verkeersboetes met dit racemonster!

Toyota Prius Executive 1.8

Een totaal andere auto dan de Peugeot deze Toyota. De vormgeving
van de carrosserie vind ik mooi maar kon ik helaas niet terug
vinden in het interieur. Dat is het naar mijn smaak een beetje te
hoekig. Wél een interieur met lekker veel opbergvakjes, altijd
handig in een auto. De snelheidsaanduiding in de voorruit is
een verrassend pluspunt op de verder ook prima te bedienen
en zichtbare navigatie. Daarnaast wordt de zogenaamde ‘groene
modus’ voor zuinig rijden duidelijk aangegeven. Verder is het
natuurlijk als hybride – je kunt met deze Prius ook elektrisch rijden
– een stille wagen die je bijna niet hoort op de weg. Zowel voorin
als achterin zit het met de beenruimte letterlijk wel goed, de radio
bedien je makkelijk vanaf het stuur en er komt een fijn geluid uit
de speakers. Een cijfer 7.5 lijkt mij dan ook zeer verdiend voor deze
stille Japanner.
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v.a. 15% bijtelling

De nieuwe E-Klasse.
Masterpiece of Intelligence.
Wilt u nader kennismaken met de nieuwe E-Klasse, een proefrit maken of een financieringsaanbod ontvangen? Kijk op mbdb.nl of kom bij ons langs.
U rijdt al een E-Klasse vanaf € 49.995,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Voor
kosten en leveringsvoorwaarden, zie mbdb.nl. De E 350 e met 15% bijtelling is leverbaar vanaf het najaar van 2016
(onder voorbehoud). Gecombineerd verbruik: 2,1* - 6,3 l/100 km, 47,6* - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 49* - 144 g/km.
* Dit zijn voorlopige waarden.

Mercedes-Benz Den Haag
Donau 42
2491 BA Den Haag
tel. 070 - 340 03 00

Mercedes-Benz Naaldwijk
Klompenmakerstraat 50
2672 GA Naaldwijk
tel. 0174 - 52 67 70

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl

FHV_95624_MB_Ekls_herintro_190x128_MBDB.indd 1

SUBARU LEVORG

20-05-16 16:41

THE DRIVER’S

TOURER

De brutale, ruime
en opwindende
Sports Tourer.

VANAF € 35.995
incl. gratis automaat

Elke Subaru Levorg wordt standaard geleverd met vierwielaandrijving. In combinatie
met het lage zwaartepunt van Subaru’s unieke BOXER motor zorgt dit voor
rijeigenschappen die ongekend zijn voor een wagon. Hierdoor heeft u niet alleen in
de sneeuw, maar ook bij een uitwijkmanoeuvre of een gladde bocht de beste grip.
Niet voor niets waarderen onafhankelijke testinstanties overal ter wereld de Levorg
met uitmuntende scores.

Gem. verbr.: 6,9 – 7,1 l/100 km (14,5 – 14,1 km/l)
CO2-emissie: 159 - 164 g/km. Genoemde
vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief
recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken en
metallic/pearl/silica lak. Afgebeeld model
kan opties bevatten. Vraag ons naar de kosten
en voorwaarden of ga naar www.subaru.nl.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Delftsestraatweg 26C - 2641 NB Pijnacker
Telefoon 015-256 5100 - www.autobedrijfhartveld.nl
Al
dan
50 jaar
in de regio
Almeer
meer
dan
50 een
jaarbegrip
een begrip
in de

www.autobedrijfharteveld.nl

015-2565100

regio

Al meer dan 50 jaar een begrip015-2565100
in de regio
www.autobedrijfharteveld.nl
www.autobedrijfharteveld.nl
015-2565100

		 Sandy van der Voort,

Harbour Kitchen
De Citroën Cactus

Ik moet meteen eerlijk bekennen dat ik deze eigenwijze auto alleen
mooi vind in het zwart. Alle andere kleurcombinaties zijn aan mij
niet besteed. Ik was enorm verrast over het rijcomfort en over de
eenvoudige werking van het bedieningspaneel. Een strak interieur
met voor mijn gevoel precies genoeg spreekwoordelijke toeters
en bellen. Met de kofferbak, bewegingsvrijheid en beenruimte
zit het ook goed, lekker ruim opgezet allemaal. Het enige nadeel
vond ik het feit dat ik lastig achteruit kon kijken in de Cactus. Maar
begrijp mij niet verkeerd: Ik zou de Citroën Cactus zoals ik hem
heb gereden zeker zelf aanschaffen en geef hem dan ook met alle
plezier een 8,5.

Renault Megane

Super leuk om aan deze bijzondere testdag mee te mogen doen.
Een gevarieerde groep gezellige mensen bij elkaar die elkaar ook
nog eens iets te vertellen hebben. Een beetje kletsen, autorijden
en netwerken, wat wil je als ondernemer uit de Haagse regio nog
meer? De vormgeving van de Megane is sportief, met een strak
uiterlijk. Het achterraampje is naar mijn mening wel een beetje
klein uitgevallen. Schakelen en inparkeren verliep tijdens mijn
test vlekkeloos, het bedieningspaneel is naar mijn smaak iets té
uitgebreid om het meteen makkelijk te kunnen bedienen. De
ruime kofferbak is zeker een pluspunt en de beenruimte voor de
bestuurder is prima. Mijn voorkeur zou niet meteen naar een auto
met zo een sportief uiterlijk gaan maar dat is natuurlijk een kwestie
van voorkeur. En aangezien ik zeker geen technofiel ben mag het
bedieningspaneel van mij ook wel iets simpeler. Dat neemt echter
niet weg dat de Megane een prima auto is die ik graag met een 7
waardeer.
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Renault ESPACE, KADJAR & TALISMAN

Zakelijk gezien de
beste keuze
Plan een proefrit bij Autohaag Zeeuw

Renault Espace vanaf € 43.990,-, vanaf 25% bijtelling, netto bijtelling vanaf € 385,Renault Kadjar vanaf € 25.390,-, vanaf 21% bijtelling, netto bijtelling vanaf € 222,Renault Talisman vanaf € 30.590,-, vanaf 21% bijtelling, netto bijtelling vanaf € 225,-

Den Haag Loosduinseweg 1, tel. (070) 364 38 30

21% bijtelling gebaseerd op Renault Kadjar Energy dCi 110 Zen en Renault Talisman Energy dCi 110 Life. Renault Espace Energy dCi 130 Expression is verkrijgbaar vanaf 25% bijtelling. Vanafprijzen zijn inclusief btw,
bpm en exclusief rijklaarmaakkosten en kosten van tenaamstelling (zoals kentekenleges). Deze actie is geldig t/m 30 juni 2016. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Voor meer informatie en de
actievoorwaarden, bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl. Min./max. verbruik: 3,6-6,2 l/100 km. Resp. 27,8-16,1 km/l. CO2 95-140 g/km.

www.autohaagzeeuw.nl

002465-00 Adv Range AHZ 190x260.indd 1
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		 Jan Paul Kerkhof,

Shell Kerkhof & Zn. B.V.
Audi A3 G-tron

Een ochtend auto’s testen tijdens de Business Haaglanden autotest
dag. Het was een gezellige ervaring, met mooie locaties, een leuk
en gevarieerd programma en lekker eten en drinken. Mijn eerste
bolide was de mooi vormgegeven Audi A3 G-tron. Wat een prima
strakke lijnen kenmerken deze bolide, helemaal mijn smaak. Het
dashboard biedt tal van mogelijkheden maar het belangrijkste
in deze is natuurlijk dat de bediening intuïtief aan te leren is,
alle meters goed leesbaar zijn én dat de vormgeving en het
materiaal gebruik past bij het uiterlijk van de wagen. Alle drie de
aspecten vond ik tijdens mijn eerste testrit terug, prima dus. Met
de rijervaring was ik ook zeer tevreden. Comfortabel snijdt de Audi
door stad en land met flinke kofferbak- en plenty beenruimte
zowel voor- als achterin. Co2 neutraal rijden is in mijn visie
helemaal niet saai en daar leent deze Audi zich erg goed voor. Mijn
cijfer? Een 8, ik zou hem zó zelf aanschaffen deze A3 G-tron.

Mercedes E-klasse

Deze degelijke Duitser heeft een uitermate mooi en vernieuwd
ontwerp. Het dashboard is gewoon een computerscherm waarop
alle toeters en bellen duidelijk zichtbaar en dus ook leesbaar zijn.
Er zitten zoveel functies op dat ik tijdens mijn testrit niet eens alles
heb kunnen uitvogelen en bekijken, dus erg leuk voor de gadget
freaks onder ons deze E klasser. Natuurlijk rijdt deze Mercedes als
een boot; zeer comfortabel met meer dan genoeg beenruimte
voor alle inzittenden. En in de kofferbak kun je flink wat kwijt, dat
is wel duidelijk. Een computer op wielen waar zelfs een dode hoek
waarschuwing in de zijspiegels is verwerkt. Mijn cijfer is dan ook
een 9: zeer veel luxe in mooie vormgeving gegoten en dat dus
allemaal nog met een high-tech afwerking. Als geld geen rol zou
spelen, nou dan wist ik het wel...
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		Joost Wijtman,

Nelisse Makelaars
Mini Clubman

Uniek in zijn segment, deze MINI Een leuke en speelse auto die
in de loop der jaren een steeds volwassenere uitstraling heeft
gekregen. Het bedieningspaneel in het dashboard zijn een kopie
van het moederbedrijf BMW. De uitstraling, bediening en snelheid
in gebruik overtrof mijn verwachtingen. Hoewel de wielbasis van
de Clubman ten opzichte van een MINI Cooper langer is, merk je
dat de auto stijf geveerd is. Dit komt overigens de rijeigenschappen
ten goede. Deze auto heeft een hoog ‘fun’ gehalte en met de
kofferbak en beenruimte zit het ook goed. Ik heb kortom geen
kritiek op dit bommetje, alleen de prijs van de huidige uitvoering
maakt het wel een dure jongen, die zich moet meten met auto’s uit
het premium segment. Mijn cijfer? Een 8,5.

BMW 330E Plug- in Hybride

Een mooie dag heeft Business Haaglanden van de autotest
dag gemaakt, met een programma dat goed afwisselde tussen
activiteiten en de mogelijkheid tot netwerken.
De BMW is een 3-serie waarvan het niet opvalt dat je in een hybride
auto rijdt, erg geslaagd. Dashboard met een uitstekend groot
display en invoer van de locatie door middel van stembediening
die ook nog eens in één keer vlekkeloos werkte. Als rijervaring
is een tourtje in deze BMW een sportieve maar toch ook zeker
comfortabele ervaring. De accu zit daarnaast ook niet in de weg,
daar bedoel ik mee dat er genoeg koffer- en beenruimte in de
BMW aanwezig is. Deze 330E biedt het beste van twee werelden:
elektrisch in de stad en lange afstanden via de benzinemotor. Ik was
kortom onder de indruk en geef hem dan ook graag een 9.
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		Niels Renes,

Max Health Club
Opel Astra Sports Tourer

De autotestdag begon erg goed omdat we van start gingen bij
de mooiste health club van Den Haag; mijn eigen Max Health
Club, uiteraard. Het was een gezellige bedoening in de lounge
met gezonde muffins en smoothies van onze personal trainer
Immeke Andela (voor haar heerlijke recepten surft u naar: www.
blondengezond.nl). De autotest dag van Business Haaglanden
is altijd een verassende dag omdat er vaak vooroordelen worden
bijgesteld. Auto’s die ik niet snel zou uitkiezen zijn toch altijd
veel beter en leuker dan ik dacht. Bij het instappen in deze Opel
viel mij op dat dit een hele moderne en zeer complete wagen
is. Alles zit er in en op, telefoon was heel makkelijk ingesteld en
werkte super duidelijk. Hij heeft een opvallend stille en soepele
motor. Schakelen, sturen alles gaat heel licht en comfortabel. Ook
inparkeren gaat erg makkelijk en overzichtelijk. Het is zeker geen
race auto, meer een rustige kilometervreter. De ruimte voorin de
auto is prima, daarentegen zou de kofferbak voor mij wat groter
mogen. Een hele fijne rustige familie auto met veel comfort. Voor
mij zou hij nog iets groter kunnen en de uitvoering had iets stoerder gemogen. Als
cijfer geef ik hem een 7.

Peugeot 308 GTI

Na het golfen bij Pitch & Putt kreeg ik de Peugeot 308 GTI mee.
Eerst even alles instellen: radio, telefoon en navigatie zijn simpel
ingesteld en werken prima. De sportstoelen instellen was wel iets
meer werk; stroef en diep maar zeker niet vervelend zitten in deze
kuipjes. De stereoinstallatie heeft een mooi geluid en ook de motor
heeft een erg fijne sound, een mooie diepe brom als je flink gas
geeft. Deze Peugeot heeft twee gezichten. Na het wegrijden, wat ik
altijd voorzichtig doe in een nieuwe auto, heb ik het idee dat het
een beetje een tamme, dikke en luie moderne GTI is. Vroeger reed
ik vaak in een Peugeot 206 GTI en dat was echt een bommetje op
wielen. Op de snelweg moet ik deze eerste indruk echter meteen
bijstellen: wat een power en wat een racewagen, zeker in de
sportstand! Wat erg opvalt is het verschil tussen vol gas en rustig
rijden. Twee gezichten dus: Een fijne, rustig rijdende auto met
genoeg ruimte voor een gezin en aan de andere kant een super
snelle, strak sturende GTI. Ik vond het moeilijk om me in te houden
en niet steeds lekker gas te geven. Ondanks zijn sportieve karakter
is dit ook gewoon een comfortabele auto die ik graag beloon met een 7,5..
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		Kim Schofaerts,

Schofaerts.nl
Renault Talisman

Ik vond het een erg leuke auto testdag. Het was goed
georganiseerd en de groep was divers en leuk met veel nieuwe
gezichten dit jaar. Zelf had ik nog best wat langer willen rijden om
de auto beter te onderzoeken en leren kennen. Mijn eerste rit was
in de Talisman, een mooi vormgegeven en ruime auto uit de stal
van Renault. Er staat ‘cockpit’ op het bedieningspaneel en dat klopt
precies. De ontwerper had graag een vliegtuig willen ontwerpen
naar mijn idee. De radio deed het goed, het geluid is super, alsof
je in een studio zit. De sensoren buiten zijn wat nerveus afgesteld;
zodra er iemand langsliep begon de auto heel hard te piepen. Voor
techneuten en knopjesliefhebbers is deze auto zeker het Walhalla.
De Talisman rijdt heerlijk, voor lange afstanden lijkt hij mij uiterst
geschikt en dat hangt ook zeker samen met de voldoende kofferen beenruimte. Een stille, prettig rijdende wagen met allerlei
technische snufjes dus krijgt die van mij een 8,5 krijgt.

Audi A3 G-tron

Een prima vormgegeven auto, alleen niet veel vernieuwing
aan de carrosserie ten opzichte van eerdere modellen. Het
bedieningspaneel is lekker intuïtief te bedienen en uit de speakers
komt een goed geluid. Met het rijcomfort en de wegligging zit het
ook goed. Ik reed op aardgas maar merkte daar qua acceleratie en
rijervaring niets van. Plenty beenruimte ook in deze wagen die ik
zou typeren als erg plezierig. Terwijl ik nog nooit eerder in een Audi
ben gestapt kreeg ik het idee dat ik al jaren in een A3 reed. Een
knappe prestatie die ik graag wil belonen met een 8.
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Mariette Kruyt,

Sportpark de Star
Mercedes E-klasse

Een gezellige bijeenkomst, de autotestdag, met een mooi weer en
een heerlijke lunch. Al met al een erg leuke ervaring! Mijn eerste
testauto was de Mercedes waarvan ik de vormgeving nou niet
echt meteen bijzonder vond. Het dashboard en de bediening zijn
overzichtelijk en makkelijk onder de knie te krijgen, de navigatie
heb ik niet hoeven gebruiken. Qua rijcomfort vond ik het een prima
ervaring die naar mijn smaak wel ietsje pittiger had gemogen. Met
de beenruimte zit het bij de bestuurder zeker goed, de kofferbak
biedt ook genoeg plaats. Eigenlijk heb ik weinig opmerkingen
als het om mijn rijervaring in deze Mercedes gaat. Ik hou zelf van
een motor met iets meer pk’s maar dat is puur mijn persoonlijke
voorkeur. Deze bolide verdient gewoon een 9 naar mijn mening,
niets mis mee.

Mini Clubman

Deze Clubman is vormgegeven als een echte MINI. Erg leuk voor
de liefhebbers natuurlijk en je ziet ze dan ook heel veel rijden.
Zelfs het Giant-Alpecin team waar onze nationale wielerheld Tom
Dumoulin voor rijdt maakt gebruik van deze opvallende auto. Voor
het crossen achter wielrenners is de MINI dan ook erg geschikt,
dus kun je er met z’n twee ook prima een weekendje mee op pad.
Ik ben zelf gewend aan een iets minder sportieve wegligging
voor mij voelt de MINI dan ook een beetje stug. Ondanks dat de
Clubman de grootste MINI tot nu toe is blijft het natuurlijk een
compacte auto en vraag ik me af of alles erin past als ik bij de
Marko boodschappen ga doen. Maar daar schaf je natuurlijk ook
geen MINI voor aan! Het schakelen ging prima, met de navigatie
was het even stoeien. Een auto waarmee je binnen de Haagse regio
zakelijk prima uit de voeten kunt maar naar mijn smaak dus iets te
klein en te stug, vandaar een 7,5.
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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!

samenleven

Parkstraat 93

wonen

|

nalaten

2 514 J H ’s-G raven ha ge

scheiden

|

t 070 - 364 48 30

ondernemen

|

mediation

w w w.e l le n sle ntze .nl

Al ruim 20 jaar hét onafhankelijke uitzendbureau in
de regio Haaglanden/Rijnmond voor management,
secretarieel, financieel, juridisch en administratief
personeel op MBO/HBO/WO-niveau.

Uitzenden - Detacheren - Payrollen - W&S - Recruitment
HOOFDKANTOOR
Vrij Harnasch 114E
2635 BZ Den Hoorn
t: 015 - 256 13 08

www.everts-groep.nl

DEN HAAG
Reinkenstraat 5 - 7
2517 CN Den Haag
e: denhaag@ep92.nl
t: 070 - 360 99 22

ZOETERMEER
Promenadeplein 115
2711 AB Zoetermeer
e: zoetermeer@ep92.nl
t: 079 - 343 44 33

Steven Visee,

Efficienza
Toyota Prius Executive 1.8

Wat een leuke ervaring, deze autotest dag. Een prima concept om
op ontspannen wijze contacten op te doen. De vormgeving van
deze Toyota sprak mij in eerste instantie niet direct aan. Eenmaal
achter het stuur plaatsgenomen was ik echter zeer verrast. In het
dashboard zit een bedieningspaneel met veel luxe en zoveel opties
dat ik ze niet allemaal heb kunnen uitproberen. Als je eigenaar
van deze Toyota bent leveren al die mogelijkheden je zeker heel
veel extra rijplezier op! De stoelen zijn van prima kwaliteit en zitten
goed en de beenruimte voor en achter is meer dan voldoende.
Door het formaat is inparkeren geen probleem, zeker met de park
assist aan, waar ik als debutant wel even aan moest wennen. Een
prima wagen met een goed motorvermogen voor zowel in de stad
als op de snelweg, al is het sturen op de snelweg naar mijn oordeel
ietsje te gevoelig. Met alle luxe en rijcomfort (voor middellange
afstand) scoort deze auto erg hoog. Het uiterlijk is voor mij echter
toch een minpuntje maar dat is een kwestie van persoonlijke
smaak. Maar in verhouding tot prijs, enorme zuinigheid, luxe en
comfort een absolute aanrader die ik met alle plezier wil belonen met een 8.

Renault talisman

De tweede testauto waarin ik plaats mocht nemen was de
Renault Talisman. Vormgeving van de carrosserie viel bij mij
beter in de smaak als die van de Toyota. Het bedieningspaneel
in het dashboard is overzichtelijk en makkelijk te bedienen. Het
schakelen tussen navigatie en radio liep bijvoorbeeld gesmeerd.
Daarnaast zitten er genoeg technische mogelijkheden op om de
eigentijdse bestuurder tevreden te houden tijdens de rit. Deze
Renault lijkt mij geschikt om lange afstanden mee te rijden. Hij
is erg stil, heeft een goede wegligging en de stoelen zijn erg
comfortabel. De beenruimte is ruim te noemen, achterin kun je
makkelijk drie personen kwijt. Met een beetje passen en meten
en goed inpakken kun je met deze Renault gerust op vakantie,
de ruimte kofferbak helpt daar natuurlijk ook bij. Kortom: mooi
vormgegeven auto die stilletjes over de weg glijdt en vandaar een
8 verdient.
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		Elwin Giel,

The Penthouse
Renault Megane

Allereerst wil ik graag opmerken dat ik heb genoten van de leuke
en inspirerende dag, met een gevarieerd programma en partners
van hoge kwaliteit. Het is erg leuk om eens in een ander merk
auto te kunnen rijden dan het merk waarmee je opgegroeid
en daardoor vaak ook vergroeid bent. Door deze ervaring sta ik
meer open voor andere merken en zijn een aantal vooroordelen
gesneuveld; een interessante ervaring. En de elektrische fietsrit
door het havengebied zal ik ook niet snel vergeten! De Renault
die ik als eerste meekreeg heeft een vlot en sportief uiterlijk dat
ik eerder aan een ‘duurdere’ auto zou koppelen. Bij de navigatie
en electronica in sommige wagens heb ik het idee dat deze op
het laatste moment in het dashboard van een opgeleverde wagen
wordt gemonteerd. Bij de Megane is dat zeker niet het geval: een
groot, makkelijk en veilig bedienbaar touch screen met prima
opties. Aangezien ik dagelijks in een vijftien jaar oude Mercedes
E-klasse rijdt was ik verrast door het rijcomfort van mijn testauto’s.
Klein(er) maar qua rijcomfort fijn zou ik willen zeggen. Met het rijcomfort zit het in
deze Renault ook zeker snor, zo was mijn stoel bijvoorbeeld makkelijk in te stellen.
Als cijfer geef ik deze Fransman een 7,5. Voor een auto met een prijskaartje van
€20.000,- krijg je verbazingwekkend veel terug.

Subaru levorg

Degelijk en behoudend, zou ik de vormgeving willen omschrijven.
Hij straalt comfort en gemak uit, zaken die op de lange termijn
volgens mij voor een auto de doorslag geven. Het bedieningspaneel
is netjes en ergonomisch en indrukwekkend makkelijk te bedienen,
bravo! En wat rijdt deze Subaru heerlijk, snelle acceleratie (leuk
detail: een metertje dat het percentage van de acceleratie bijhoudt)
en een goede wegligging. Met de beenruimte zit het ook wel goed,
mijn lange benen pasten er nog prima in. Voor mij een eerste
kennismaking met dit merk, die erg positief is uitgevallen. Een
comfortabele, degelijke auto die fantastisch rijdt en erg compleet
voelt. Een échte aanrader dus, die ik met een 8,5 waardeer.
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		 Jack van der Ende,

Van der Ende Racing
BMW 330E Plug- in Hybride

Een erg mooie en sportieve auto deze BMW, uitgerust met het
zogenaamde ‘M pakket’ is de wegligging vrij sportief. In 6.3
seconden naar 100 km/h, niet slecht natuurlijk en een vertaling
van het aantal pk’s in de (elektro)motor. Het rijcomfort is met
deze M-optie een stuk beter op de snelweg dan op hobbelige
wegen, dat kun je verwachten. Met de elektromotor over de weg
zoeven zou ik zelfs rustgevend willen noemen, wat een bijzondere
ervaring was dat... Schakelen gaat erg vloeiend, echt een genot.
De navigatie en radio in het dashboard zijn makkelijk te bedienen
en mooi gestyled. Een goede prijs-kwaliteitverhouding kenmerkt
deze BMW. Voor woon-werk verkeer kun je binnen de vijfentwintig
kilometer de elektromotor gebruiken. Moet je echter dagelijks
meer kilometers maken, dan zal een diesel een betere optie
zijn denk ik. En daar zit hem ook de crux: het is jammer dat de
actieradius nog niet zo ver is waardoor deze auto nu pas voordeel
oplevert als je kortere afstanden rijdt. Daarom geef ik deze auto
een 8.

Volvo XC90

Een erg mooie auto qua vormgeving deze Volvo. Met een indrukwekkende snuit en een stoere uitstraling is dit zeker geen
standaard ouwe lullen wagen. Door alle camera’s en sensoren gaat het inparkeren van deze grote Volvo prima. De navigatie
laat helaas wat te wensen over, ik werd in ieder geval niet over
de optimale route geleid. Het bedieningspaneel – in het mooi
vormgegeven interieur - is erg gebruiksvriendelijk en als je er even
niet uitkomt kun je best de spraakfunctie gebruiken, dat werkte
bij mij erg goed. De wegligging is door het formaat ook heerlijk,
mega comfortabel en echt van de allerlaatste snufjes voorzien,
van afstandsfunctie (voor de auto voor je), verwarmd stuur en
alle denkbare veiligheidsfuncties. Wel moest ik wennen aan de
rijbaandetectie; het stuur voelt nogal zwaar en vreemd aan als je
op de snelweg van baan wisselt zonder je richting aan te geven.
Met een PK vermogen van 407 stuift de XC90 T8 als een raket
naar voren, geweldig! En als je zoals ik in de 8-traps automaat rijdt
merk je totaal niet dat hij schakelt, perfect dus. Met een prijskaartje
van 100K is dit natuurlijk een bolide uit het hoge segment. Door
de hybride uitvoering is hij qua bijtelling wel interessant. Voor
mensen met een dergelijk budget gooit deze Volvo dan ook
zeker hoge ogen. Het enige minpuntje wat ik kan bedenken is de
navigatie en het is een prijzige wagen, maar dan heb je wel wat. Ik
ben eigenlijk helemaal geen Volvo rijder, al wordt er bij de Zweedse autofabrikant stevig aan de weg getimmerd! Ik geef deze
auto dan ook een 9 omdat hij me erg verrast heeft.
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		Tilleke Lippmann,

Adventure Communication
Peugeot 308

Een sportieve, charmante en compacte verschijning, deze
Peugeot 308. Het bedieningspaneel is intuïtief te bedienen,
het was dus makkelijk om alle mogelijkheden onder de knie te
krijgen. Het rijcomfort van de wagen wordt door verschillende
zaken bepaald: een verstelbaar stuur, elektronische
stuurbekrachtiging – wat deze Peugeot extra wendbaar maakt
– een soepele versnellingsbak en voor het inparkeren een
achteruitrijcamera. Allemaal functies die bijdragen aan een
prettige rijervaring. Voor een auto in het kleinere segment
heeft deze 308 een relatief grote bagageruimte, een golfset
past er dan ook prima in. Voor een weekendje weg met z’n twee
kun je ook gerust deze Peugeot inladen. Al met al een zeer
comfortabele en geavanceerde auto om sportief mee de weg op
te gaan. Pittig, wendbaar en geavanceerd. Het open dakje zorgt
voor veel licht. Vooral top als stadsauto of voor een weekendje
weg, een dikke 8 verdient hij dan ook zeker!

Lexus IS 300 hybrid

De mensen van Business Haaglanden hebben een mooie
dag georganiseerd, vol hospitality te midden van actieve
Haagse ondernemers. De tweede auto die ik mocht testen
was de compact vormgegeven en elegante Lexus. Het
bedieningspaneel in het dashboard in de IS 300 hybrid
is erg compleet en uitgebreid. Leuk om de verschillende
mogelijkheden te proberen zoals sleutelloos starten met de
startknop. Het is een auto met flink wat high tech aan boord. Ik
kon vrij gemakkelijk met de verschillende opties overweg, zoals
de radio en het audiosysteem. De navigatie bleek iets complexer
te bedienen. Het rijcomfort is prima, de buitenspiegels zijn
voorzien van geïntegreerde richtingaanwijzers, het stuur is
in hoogte te verstellen en de Lexus schakelt soepel. Door de
stuurbekrachtiging heeft hij een compacte draaicirkel en flink
wat power onder de motorkap maakt deze bolide fijn om in te
rijden. Voor een langere vakantie, een business trip maar ook
voor het wekelijkse potje golf is de bagage- en beenruimte
meer dan afdoende aanwezig. Ik geef de Lexus IS 300 hybrid met alle plezier een 8.
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		Rob Vollebregt,

Vollebregt Herenkleding
Subaru levorg

Als Audi Quattro rijder ben je natuurlijk niet snel meer onder de indruk van andere merken maar het is natuurlijk wél erg leuk
om een andere wagen langs de spreekwoordelijke meetlat te leggen. Deze Japanner heeft wat mij betreft minder uitstraling
dan de Jaguar maar de testrit vond ik plezierig en heeft mij positief
verrast. Ik zou er echter niet snel een kopen aangezien naar mijn
smaak de uitstraling iets te gedateerd is; het oog wil ook wat
uiteraard. Het bedieningspaneel, met onder meer de navigatie en
radio, is nu ook niet direct ‘my cup of tea’ maar ik besef mij dat dit
natuurlijk persoonlijk is. Qua binnenruimte komt de Subaru Levorg
goed uit de verf, dat is zeker. Conclusie; ik kan mij voorstellen
dat Subaru een grote schare fans heeft, het is een wagen die
waarschijnlijk appelleert aan een bepaalde smaak en voorkeur.
Het zou echter niet mijn keuze zijn, maar ben toch positief verrast.
eindcijfer 7.

Jaguar XE

Een leuke ervaring, zo een autotestdag georganiseerd door
Business Haaglanden. Interessante gesprekken met ondernemers
uit de regio gekoppeld aan een mooie lunch bij the Harbour Club
Kitchen. Je kunt je tijd ook op een slechtere manier besteden! Het
uiterlijk van de Jaguar is naar mijn mening goed geslaagd, een
feest om naar te kijken. Dat vertaalt zich ook in het interieur waarin
de navigatie goed werkt en overzichtelijk is in de bediening. En de
muziek knalt lekker uit de boxen, ook niet onbelangrijk natuurlijk.
Met mijn 191 cm lengte paste ik er prima in. De Jaguar XE is een
fijne auto met een mooie uitstraling die volgens mij zeker een 8,5
verdient.
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INFO UIT DE REGIO
Golfbaan Delfland: € 2500 voor Stichting Handicart
Op zaterdag 21 mei werd op Golfbaan Delfland tijdens de 18-holes
Maandwedstrijd gestreden voor Stichting Handicart. Naast de wedstrijd was er ook een veiling en diverse andere activiteiten voor dit
goede doel. Golfbaan Delfland heeft de dagopbrengst verdubbeld
waarmee de teller op € 2500 voor Stichting Handicart komt te staan.
Inmiddels heeft Rik Maaskant, directeur van Golfbaan Delfland de
bijbehorende cheque overhandigd aan Theo Mulder, consul voor
Stichting Handicart namens de golfbaan.

De Stichting is 30 jaar geleden opgericht met als doel tijdelijk of
permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te (blijven) beoefenen. Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts (buggy’s) aan
te schaffen en te plaatsen op golfbanen in Nederland, waaronder
Golfbaan Delfland. Winnaars van de wedstrijd vertegenwoordigen
Golfbaan Delfland op maandag 19 september tijdens de regionale
wedstrijd van de Stichting.
Wedstrijden op Delfland zijn overigens voor alle golfers, beginnend of gevorderd. Wedstrijdkalender en meer informatie over Golfbaan Delfland, vindt u op www.delflandgolf.nl

De eigenzinne marketingcampagne van GMW advocaten
GMW advocaten is een eigenzinnige marketingcampagne begonnen. De
campagne draait om een foto uit 1963 van de Amerikaanse fotograaf Steve
Schapiro. De vrouw op de foto draagt een bord met de tekst: “It’s got to be
somebody’s fault.”
Het gaat niet goed met de vrouw. Er moet worden ingegrepen, er moet een
oplossing komen.

De foto sluit aan bij wat GMW advocaten doet: het verzorgen van oplossingen voor cliënten in een juridisch steeds complexere maatschappij.
Of het nu gaat om zaken over arbeid, vastgoed, familie, nalatenschappen of
over bedrijven, GMW advocaten biedt voor haar cliënten de beste oplossing.
Daar komt kennis en creativiteit bij kijken. Met gespecialiseerde en betrokken advocaten. www.gmwadvocaten.nl

T: 070 - 338 74 40 / E: info@parkstaeteschilderwerken.nl / W: parkstaeteschilderwerken.nl

Leaseprijzen Autotestdag 2016 Business Haaglanden
						 Leaseprijs vanaf
Lexus IS 300 hybrid			

€ 599,-

Citroën Cactus				

€ 265,-

Volvo XC90					

€ 1.095,-

Peugeot 208				

€ 245,-

Jaguar XE					

€ 785,-

Opel Astra Sports Tourer		

€ 330,-

Peugeot 308 GTI				

€ 565,-

Toyota Prius Executive 1.8		

€ 465,-

Renault Megane				

€ 345,-

Audi A3 G-tron				

€ 585,-

Mercedes E-klasse			

€ 740,-

Mini Clubman 				

€ 415,-

BMW 330E Plug- in Hybride		

€ 635,-

Renault Talisman				

€ 499,-

Subaru Levorg				

€ 590,-

Leaseprijzen op basis van 60 maanden en 10.000 per jaar,
excl. vervangend vervoer

THINKING AHEAD
Weighpack is wereldwijd marktleider op het
gebied van innovatieve verpakkingsmachines
voor technische producten en bevestigingsmaterialen. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwerpen, bouwen, leveren en onderhouden
van weeg-, tel- en inspectiemachines en
complete verpakkingslijnen.
Weighpack staat garant voor continuïteit en
betrouwbaarheid. Ons motto is niet voor niets
‘Thinking Ahead’. Dat houdt in dat iedere nieuwe
machine automatisch de laatste ontwikkelingen
en innovaties geïntegreerd heeft. Dat doen we
al meer dan 40 jaar.

De Werf 24 - 26
2544 EK Den Haag
info@weighpack.nl

CB DESIGN
CB DESIG
N

CB DESIGN

www.weighpack.nl

CB DESIG
N

P.O. Box 50617
2505 LP Den Haag
Tel +31 70 3067100

www.cherbosdesign.nl

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

Edgar Wurfbain
Eerste klus

Eind jaren negentig kreeg Wurfbain zijn
eerste acteerklus: een rol in een tv reclame
van McDonalds. Van het verdiende geld
kocht hij een camera, want op de set van
het spotje was hij inmiddels aangestoken
door het ‘filmvirus’: dit was de wereld
waarin hij graag wilde werken als hij later
groot was, dat wist hij zeker. Voor de in
Leidschendam geboren ondernemer was
het toen al de vraag of zijn toekomst vóór
of achter de camera zou liggen. Op theaterschool Rabarber – en in de vele toneelvoorstellingen waarin hij tijdens zijn
schooltijd acteerde - belandde hij toch op
de eerste plaats in de spotlights. Later, na
een klein rolletje in Onderweg naar Morgen, kreeg hij een rol in de serie Goudkust, bij het toen piepjonge SBS6.

Van TV naar het witte doek

Na drie jaar Goudkust kwam de overstap
naar het witte doek en toen Wurfbain vond
dat hij meer de theorie wilde leren, vertrok hij voor drie maanden naar de bakermat van de film: Los Angeles, om daar de
workshop Hollywood Acting te volgen.
Bij terugkeer in ons koude kikkerlandje

volgden nog een aantal rollen in onder
andere GTST, Costa en verschillende
speelfilms maar besloot Wurfbain ook een
eigen productiebedrijf op te richten: Starsound Productions, dat nu alweer 15 jaar
flink aan de weg timmert vanuit de Haagse regio.

Omringd door zijn klanten

Met een geolied team van zeven medewerkers is hij kortgeleden in een nieuw
kantoorpand aan de Koninginnegracht
neergestreken. Bij Starsound Productions
is men gespecialiseerd in de verzorging
van beeld en geluid voor onder meer radio
& tv commercials, corporate stories en
congres registraties. En daar, met uitzicht
op de Malietoren en het Provinciehuis, zit
Wurfbain naar zijn gevoel precies op de
juiste plek, want op steenworp afstand van
zijn belangrijkste klanten: T-Mobile, de
Staten Generaal, Aegon, verschillende
ministeries en Shell.

Stichtingen

Naast klanten uit de zakelijke en publieke
sector maken ook veel stichtingen gebruik
van zijn diensten. Zo werkt Wurfbain al

Tekst: Philip Fokker

Na een aantal jaar voor de camera te hebben gestaan in onder meer Goudkust, GTST en speelfilms als
Het glinsterend pantser en Volle maan, besloot Edgar Wurfbain dat het tijd was om zijn andere passie te
volgen: ondernemen in de wereld van beeld en geluid, áchter de camera dus.
jaren met veel plezier samen met onder
meer de Missing Chapter Foundation van
prinses Laurentien. En daar raken wij
meteen aan een belangrijk aspect van de
werkzaamheden van Starsound Productions; want er moeten weliswaar centjes
worden verdiend maar dan wél graag met
een flinke dosis plezier! Als voorbeeld
geeft Wurfbain een kinderprogramma dat
hij met zijn team maakte en dat inmiddels
in 58 landen wordt uitgezonden. Natuurlijk is dat een fantastische mijlpaal, met
drie miljoen kijkers op zijn Youtubekanaal. Maar een e-mail van een onbekende
die vertelt dat hij zó geroerd was door een
filmpje van zijn hand dat hij besloot om
donor te worden, dat is toch het allermooiste compliment. En dat geldt voor alle
Starsound Productions medewerkers: op
ieder vlak proberen te excelleren en de
klant ontzorgen. Daar oogst je ongevraagde waardering mee heeft Wurfbain gemerkt en op zo’n moment loopt iedereen
op kantoor met een ‘big smile’ op hun gezicht. �

haaglanden business | nummer 3 | juni 2016

37

COLUMN

Hoe veilig is uw
wachtwoord?
Betsy Dijkstra

Markting Sales Director
Kick ICT

Een kind van 10 hackt met gemak wachtwoorden van Instagram gebruikers en wordt beloond door de directie van Instagram met 9000
euro. Tegen betaling kun je op fbhacken.nl een tool downloaden dat je
gemakkelijk toegang geeft tot een Facebook account van jouw keuze,
met 100% garantie!

sanders fritom
Uiteraard worden hackers steeds slimmer maar wij maken het de hackers ook wel erg makkelijk met onze verzonnen wachtwoorden zoals
password, wachtwoord, 123456 en abc123. En als je collega een baby
heeft gekregen, kun je grappend zeggen dat je zijn nieuwe wachtwoord al weet….
Wie een veilig wachtwoord wil dat toch goed te onthouden is, kan het
beste een hele zin nemen en van elk woord de eerste (of laatste) letter
gebruiken. ‘Esmsaozv’ staat voor ‘Een slim mens slaat acht op zijn veiligheid’. Als je zo veel mogelijk cijfers wilt gebruiken, wordt dat: ‘1sms8ozv’. Denk wel goed na over zo’n zin. Het blijkt dat 4 procent van de
mensen die dit trucje toepassen een spreekwoord, songtekst of filmtitel gebruikt. Dat kunnen hackers nog steeds raden.

Benelux 24-uurs Distributie, Warehousing,
Internationaal groupage transport
335329 Sanders Fritom A4 adv Motorblad.indd 1

Om de hackers toch nog (even) voor te blijven, hier een paar tips:
•
gebruik in ieder geval 8 tekens, het liefst meer en alles door elkaar
•
gebruik minimaal 2 gekke tekens (!@#$%^&*)
•
gebruik voor iedere site een ander password
•
scramble je (favoriete) wachtwoord op alfabetische volgorde
•
gebruik b.v. rot13.com daarmee vervang je iedere letter door een
letter die 13 plekken verder in het alfabet staat
•
via leetspeak (1337.me) worden letters omgezet in cijfers
Het blijft lastig om alle verschillende wachtwoorden te onthouden en
het is gevaarlijk om ze allemaal maar ergens te laten slingeren. Hulp is
onderweg als we de technische blogs mogen geloven. Er wordt hard
gewerkt aan mogelijkheden zoals inloggen via een selfie, je oorschelp
en je stem. Ooit komt er namelijk een tijd waarin kinderen ons uitlachen omdat we vroeger wachtwoorden verzonnen. En onthielden. Of
juist vergaten. En dat we dan een herinneringsvraag moesten beantwoorden en dat we geen idee hadden wat ons lievelingsboek was.

Aangesloten bij:
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•

Vrolijk Technical Services

•

Vrolijk Special Cleaning

info@vrolijk-ts.nl

info@vsc-schoonmaak.nl

Platinaweg 19
2544 EZ Den Haag
T 070 404 48 26
F 070 404 48 30
E info@vrolijkdiensten.nl
I www.vrolijkdiensten.nl

Ik wens u een zonnige en veilige zomer!
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the best logistic solution!
www.sandersfritom.nl

Lunch à lungo

De Waterreus

32

De Waterreus mag zich na de geslaagde verbouwing met recht een Strandrestaurant noemen. Want deze witte parel aan de kust hoeft zijn “tent” niet meer op te slaan aan het einde van de zomer; u kunt er
het gehele jaar terecht, ook voor zakelijke arrangementen.

Locatie: 9

Voor de enige strandtent die permanent op
het strand mag staan is het mooi meegenomen dat er in de periode november tot en
met februari gratis voor de deur kan worden geparkeerd. Gasten die met tram 11
besluiten het etablissement aan te doen
zitten na drie minuutjes lopen vanaf de
halte al aan een heerlijke versnapering. En
oh ja, moeten wij u nog vertellen dat De
Waterreus aan het mooiste strand van Nederland ligt?

Interieur: 7,5

Laten wij eens met iets geks beginnen: De
toiletten. Deze zien er niet alleen fris uit
met mooie Scheveningse prints op de deuren, ze zijn ook nog eens rolstoel toegankelijk, net als het restaurant zelf overigens. De blinderingen voor de ramen aan
de binnenzijde kunnen worden gekanteld,
wat wel zo fijn is op een warme zomerdag. Ook in het gedeeltelijk glazen dak
wordt het licht gebroken door blinderingen, een goede oplossing. Met het meubilair zit het ook goed, buiten fijne stoelen,
hier en daar een ouderwetse ligstoel en
banken met zachte kussens om in weg te
zakken. Binnen is het fijn en comfortabel
aanschuiven in het ruime, lichte restaurant.

Menu:7,5

Het klassieke triootje van Hollandse garnalen, Schotse zalm en IJsselmeerpaling
en de garnalencocktail waren beiden van
prima kwaliteit. Geserveerd met een cocktailsausje en witte toast en gedecoreerd
met een mooi kwart eitje, stukje sla en
tomaat, deed het ons uitzien naar het hoofdgerecht. De uitgever van dit magazine
koos voor de ribeye van Litouwse rund
terwijl zijn tafelgenoot de vangst van de
dag - heilbot filet in dille saus - bestelde.
De ribeye was goed medium gebakken en
aan de dunne kant. Dit laatste is een compliment want het kwam de smaak en de
‘zwaarte’ van het gerecht ten goede.
Beiden werden geserveerd met fijn knapperige gegrilde groenten. Zeekraal en
dunne reepjes wortel maakten de heilbot
af; allemaal verse ingrediënten, waarvoor
hulde. De geschonken Braziliaanse Pinot
Grigio verdient ook een pluim en was
heerlijk van smaak. De redacteur van
dienst lijdt aan een milde Dame Blanche
verslaving en aangezien deze op de dessertkaart staat bij De Waterreus moest zij
ook nog even worden geproefd. Voor een
Italiaans ijs fetisjist was deze witte dame
geen openbaring maar gewoon goed: prima roomijs, flinke dot slagroom en chocolade saus die niet té zoet van smaak is.

Kortom: Strandrestaurant De Waterreus ook voor (zakelijke) arrangementen en
workshops - staat niet alleen permanent te
schitteren aan het Scheveningse strand.
Hij staat ook permanent op onze lijst van
horecagelegenheden waar het goed toeven
is.

Bediening: 8

De bediening is erg vriendelijk en gastvrij.
Er zijn dames aan het werk die alleen de
drankjes verzorgen en anderen die alles
afweten van het menu. Onze aanvullende
vragen werden goed beantwoord en zelfs
onze bijdehante opmerkingen wisten de
dames met een flinke dosis humor te pareren, helemaal top dus.

Score à lungo 32
Geef uw score op onze website
www.business-haaglanden.nl
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Aandacht loont

Maak kennis met Theodoor Gilissen, de specialist in private banking. Ook
voor de regio Den Haag en Rotterdam. Waar uw private banker de tijd
neemt én heeft om u echt te leren kennen.
Aandacht loont. Theodoor Gilissen wordt uitstekend beoordeeld door
haar cliënten en de onafhankelijke experts van vermogensbeheer.nl en
beleggingsmatch.nl.
Onze specialisten staan voor u klaar op de Veerkade 5a in Rotterdam.
gilissen.nl/aandachtloont
010 713 75 00

Serious Money. Taken Seriously.

20151218_Cashmagazine.indd 1

17-12-2015 15:03:52

Leontien Smith,

20-jarig jubileum
COMMUNICATIEVAK

31 mei hebben ruim honderd relaties, opdrachtgevers, vrienden en familie Leontine Smith verrast met een surpriseparty bij SPARK (Hilton The
Hague) ter ere van haar twintig jarig jubileum in het communicatievak.
Middels een persoonlijke videoboodschap werd Leontine een warm hart
toegedragen. In mei 1996, 20 jaar geleden, is Leontine Smith haar carrière begonnen bij Winkelman en van Hessen waar zij tot 2001 heeft gewerkt. Daarna is Leontine twee jaar werkzaam geweest als Corporate
Communications Manager bij ICT-bedrijf KB3. Haar ondernemersbloed
begon echter te stromen waarna zij in 2003 besloot om haar eigen communicatieadviesbureau te starten.
Smith Communicatie is reeds 12,5 jaar een landelijk opererend Public
Relations en communicatieadviesbureau, met een sterke basis in haar
vestigingsplaats Den Haag. Vanuit de strategie van de opdrachtgevers
worden complete (online) marketingcommunicatieplannen ontwikkeld
en uitgevoerd, waarbij de mix van PR, online strategie en live communication centraal staat. Dit met als resultaat dat Smith Communicatie een
hoge ‘track record’ heeft in het realiseren van zichtbaarheid voor haar
opdrachtgevers. Het bureau werkt onder andere voor de Koning Willem
I Stichting, Europeana (BigArtRide), HIMSS Europe (eHealth Week), Hilton The Hague, Food Truck Festival TREK, de Pier in Scheveningen, Marketing Tilburg en de Gemeente Den Haag.
Voor meer informatie: www.smith-communicatie.nl
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‘Ik houd niet van verliezen.’

42
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Foto Arenda Oomen

PROFIEL

winstgevend te krijgen, want de potentie
is er zeker. En ik houd er niet van om te
verliezen.’
Basis voor de groei van de ERB-merken
is een slim vestigingsbeleid met een
scherp oog voor de rentabiliteit van
winkels. ‘Hierbij ondervinden wij ook
positieve gevolgen van de crisis. De
huurprijzen staan onder druk, zeker in
de kleinere steden. Scherpe onderhandelingen leiden tot forse huurverlagingen.
Ook de huisvesting van onze merken in
één gezamenlijk pand in Diemen levert
een stevige besparing op.’

Wehkamp

Online verkoop wordt steeds belangijker
voor de modebranche. ‘Een aantal jaren
geleden werden onze bankiers en
adviseurs nerveus. Ook wij moesten vol
inzetten op internetverkoop; het was nu
of nooit. Toch hebben we ons niet gek
laten maken. We zijn relatief laat online
ingestapt maar hebben daar geen moment

‘Ik heb behoefte
aan prikkels,
ben continu op
zoek naar nieuwe
ervaringen’
spijt van gehad.’
Bij online succes draait het volgens Kahn
om een goede propositie, om sterke
merken. ‘Dat wij die hebben, blijkt uit de
samenwerking met Wehkamp. Eind 2013
startte het online warenhuis met de
verkoop van Coolcat, MS Mode en
America Today. Het succes overtrof onze
stoutste verwachtingen. De merken zijn
samen goed voor tien procent van alle
modeomzet van Wehkamp.’

Behoefte aan beleving

De verdere groei van online verkoop is
een belangrijke pijler onder de expansie
van ERB. Toch gelooft Kahn heilig in de
toekomst van de winkelstraat. ‘Klanten
hebben behoefte aan beleving. Zij willen
kleding kunnen ervaren, aanraken,
passen. Vaak wordt vergeten dat het
winkelpersoneel een prominente rol

speelt bij die beleving. Uit onderzoek
blijkt dat medewerkers in de winkel de
belangrijkste externe impuls zijn voor
klanten. Veel belangijker dan bijvoorbeeld BN-ers die onze kleding dragen.
Dergelijke prikkels zijn een paar minuten
later alweer vergeten. Maar iemand die
in de winkel voor een prettige sfeer
zorgt, je niet lastig valt maar wel op het
juiste moment klaarstaat om te helpen,
die maakt het verschil.’ De gewenste
dosering van aandacht blijkt cultureel
bepaald. ‘Waar Nederlanders terughoudendheid prettig vinden, verwachten
klanten in veel andere landen juist een
meer proactieve houding van het winkelpersoneel.’

Curvy bodies

De groeiambitie van Kahn’s concern is
vervat in een rond getal. ‘Stip aan de
horizon is een omzet van 1 miljard euro.
Momenteel is dat ruim 600 miljoen, dus
er is nog genoeg werk aan de winkel.
Toch verwacht ik de beoogde mijlpaal te
kunnen bereiken zonder acquisities. In
elk land zijn er kinderen, tieners, studenten en dames met curvy bodies; doelgroepen die wij met onze collecties
bedienen. Door de nu nog vooral nationale merken internationaal uit te bouwen,
is een forse groei mogelijk. Think global,
act local is daarbij het devies. Zowel met
fysieke winkels als via internet.’
Op dit moment hebben de ERB-merken
samen ruim 600 winkels. ‘Verwachting is
dat de online omzet op termijn 20% van
het totaal uitmaakt. Dit betekent dat voor
de beoogde miljard euro nog zo’n 200
nieuwe winkels nodig zijn. Met het
huidige groeitempo kost dit zes tot acht
jaar.’

In de voetsporen

Naast de expansie is ook de overdracht
aan de volgende generatie een prominent
aandachtsveld voor Kahn. ’Een van mijn
zoons werkt al voor Coolcat en is doorgegroeid tot inkoopmanager. Zijn tweelingbroer volgt een MBA in de VS en
komt daarna ook hier in dienst. Het ziet
ernaar uit dat beide jongens in mijn
voetsporen treden. Dat zou geweldig
zijn.’
Vooralsnog staat Kahn zelf nog met veel
plezier aan het roer van ERB. ‘Het geeft
veel voldoening om je eigen lot te kun-

LUISTER NAAR JE KLANTEN

De rol van Roland Kahn binnen
ERB verandert. ‘Operationele taken draag ik meer en meer over.
Ik focus vooral op de strategie
en initieer nieuwe dingen. Verder
geniet ik ervan mijn ervaring over
te brengen op jongeren. Binnen
het bedrijf, maar ook daarbuiten.’ Kahn geeft regelmatig les
over ondernemerschap, onder
meer aan Nyenrode. ‘Het contact, de interactie met studenten
houdt mij geestelijk jong.’
Welk advies heeft Kahn voor ondernemers die – net als hij bijna
veertig jaar geleden – voor zichzelf beginnen in de modebranche? ‘Vind een plek in de markt
door je met ziel en zaligheid in
te zetten. Wees nieuwsgierig en
luister naar je klanten. En blijf dit
doen, ook als het bedrijf groeit.
Dan kun je dat niet meer alleen.
Dus is het zaak om voldoende
mensen om je heen te verzamelen die ook over dat vermogen
beschikken.’
nen bepalen door leiding te geven aan
een organisatie die ertoe doet. Een
bedrijf dat welvaart creëert voor 6.500
medewerkers en waarvoor wereldwijd
nog eens 40.000 mensen plus tal van
toeleveranciers actief zijn.’ Kahn realiseert zich terdege dat zijn rol allesbehalve vrijblijvend is. ‘Als leider moet ik in
staat zijn om mij aan te passen aan de
steeds sneller veranderende omstandigheden. Houd ik dat tempo niet meer bij
dan schaadt dat het bedrijf en de medewerkers. Die verantwoordelijkheid neem
ik zeer serieus.’
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l i T e r AT U U r
KETS DE VRiES OVER
MiNDFulNESS
Door Manfred Kets de Vries

Door Joost van de Griendt

Bij besluiten geeft meestal de mondige, dominante meerderheid de doorslag. Maar voor echt
draagvlak is het zaak dat ieders stem gehoord
wordt. Deep Democracy is een wijze van besluitvorming waarbij ook de wijsheid van de
minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. Jitske Kramer, uitgeroepen tot
trainer van het jaar 2013/2014 is gelicenseerd
Deep Democracy-opleider. Deze methode is
door Myrna Lewis ontwikkeld in het ZuidAfrikaanse bedrijfsleven na de apartheid. Kern
van Deep Democracy is dat wanneer de dialoog
met de minderheid achterwege blijft, deze
mensen zich onmachtig en niet-gehoord voelen.
De kans is groot dat zij besluiten bewust of
onbewust zullen saboteren. Door de potentie
van de hele organisatie te benutten, ontstaat
duurzame besluitvorming.

Fokker ging in maart 1996 failliet. Neêrlands
voormalige industriële trots herbergde een
enorme hoeveelheid talent en ervaring. Opgeteld maar liefst
100.000 manjaren,
aldus de schatting
van Joost van de
Griendt. Al die medewerkers betraden
de arbeidsmarkt. In
Doorgevlogen wordt
duidelijk hoe het
ruim dertig voormalige managers en directeuren van Fokker
is vergaan. Waar kwamen zij terecht? Welke
ervaring kwam vooral van pas tijdens hun carrière na Fokker? En welke invloed hadden zij
op de Nederlandse economie via hun nieuwe
werkgevers? Met deze interessante invalshoek
schreef Van de Griendt – zelf bijna tien jaar
werkzaam bij Fokker – een lezenswaardig
boek, met lessen die ook voor jonge managers
van waarde kunnen zijn.

200 pag. ISBN 978-90-5871-932-4.
Thema. € 24,95.

Herken je dat? Dat mensen ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen? Dat een democratisch genomen besluit door bijna
de helft van je team niet loyaal wordt gesteund? Dat het resultaat sneller was bereikt als je ook had
geluisterd naar je medewerkers die niet altijd het hoogste woord hebben?
Dan is dit hét boek voor jou!
Deep Democracy is geschreven voor mensen zoals jij, die conflicten willen oplossen, verschillen willen
benutten, en vervolgens duurzame besluiten durven te nemen. Die met elkaar en niet voor elkaar
denken. Die samen vechten voor de hoogst haalbare oplossing.

‘De nieuwe generatie leiders beseft steeds meer dat echt luisteren noodzakelijk is voor kwalitatief
goede besluitvorming. De vraagstukken van deze tijd vragen om reflectie, samenwerking, diversiteit en
synergie. Deep Democracy is een prachtige vorm om de potentie van groepen maximaal te benutten.
Om minderheidsstandpunten serieus te nemen, samen te leren […]. Jitske Kramer schrijft op heldere en
praktische wijze hoe deze vorm kan worden toegepast. Een must read voor iedere leider, begeleider en
teamcoach.’
Prof. dr. Yvonne Burger, postgraduate opleiding Executive (Team) Coaching, Vrije Universiteit Amsterdam
‘Niets is zo dodelijk als alle neuzen dezelfde kant op. Je kijkt alleen naar elkaars achterhoofd. Tegenspraak
is de enige manier om tunnelvisie te voorkomen. Het is daarom de lastige kunst om comfort te voelen bij
een geluid dat haaks staat op je zelfingenomen mening.’
Jaap van ’t Hek, interim-manager, organisatieadviseur, coach, docent. Schreef samen met Leike van Oss
ONveranderbaarheid van organisaties en Ondertussen in de organisatie.

Jaco van der Schoor, Mensen in Bedrijf, auteur van Hoera! Een conflict, Teams van de toekomst en Leve het
verschil!
Jitske Kramer is corporate antropoloog. En auteur van Normaal is anders en Wow! Wat een verschil. Ze is
gelicenseerd Deep Democracy opleider, drijvende kracht achter Human Dimensions en mede-oprichtster
van de Academie voor Organisatiecultuur.

JITSKE KRAMER

‘Deep Democracy is meer dan een instrument. Het is een taal en een visie op samenwerken. In mijn werk
als teamadviseur gebruik ik Deep Democracy om besluitvormingsprocessen te versnellen, maar zeker
ook om genomen besluiten rijker en meer gedragen te maken. […].’

JITSKE KRAMER

230 pag. ISBN 978-90-8226-690-0.
Scriptum. € 22,95.

DE WIJSHEID VAN DE MINDERHEID

Deep Democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt
meegenomen in het meerderheidsbesluit. De Lewis-methode van Deep Democracy is in de periode na de
apartheid ontwikkeld in het Zuid-Afrikaanse bedrijfsleven en wordt op dit moment in meer dan twintig
landen in de wereld toegepast. Het biedt praktische handvatten en technieken om met uitersten om
te gaan. Niet vanuit de gedachte dat we dwarsliggers moeten manipuleren en verleiden om zonder al
te veel morren het genomen besluit te volgen. Maar vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten
ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren.

239 pag. ISBN 978-94-6220-084-5.
Academic Services. € 29,95.

DOORGEVlOGEN

Door Jitske Kramer

DeEP DEMOCRACY

Manfred Kets de Vries is een internationale autoriteit op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Hij schreef talloze
artikelen en 14 boeken, waaronder de
bestseller ‘Leiderschap ontraadseld’. In
zijn jongste boek legt Kets de Vries de
nadruk op de psychodynamische benadering bij coaching, met speciﬁeke aandacht
voor mindfulness. Die helpt coach en gecoachte om de achterliggende aanleiding
voor leiderschapsstijlen en het functioneren van leiders
binnen een organisatie te begrijpen. Vorming in
de jeugd en genetische aanleg
zijn daarbij van
grote invloed.
Begrip van gedragspatronen en
hechtingsstijlen
brengt de gewenste verandering binnen handbereik. Zowel voor het
individu als de organisatie waar hij of zij
deel van uitmaakt.

DEEP DEMOCRACY

DE WIJSHEID
VAN DE MINDERHEID

HET ENiGE BOEK OVER MERKEN DAT JE NODiG HEBT
Door Michiel Maandag en Liisa Puolakka

Merken zijn voor veel mensen de ankers in deze steeds sneller veranderende tijd. Zonder merk kun je niets verkopen
of aanbevelen, stellen merkadviseur Michiel Maandag en coauteur Liisa Puolakka. Zij is directeur designresearch en
-strategie bij het Londense ChauhanStudio en voormalig hoofd van Nokia’s global brand identity. Het enige boek over
merken dat je nodig hebt geeft op laagdrempelige wijze inzicht in alle aspecten die komen kijken bij het creëren van
een sterk merk. Van naam, logo en kleurgebruik tot de noodzaak om consistent te communiceren. En de boodschap te
blijven herhalen. Praktijkvoorbeelden werken verhelderend. Net als de conclusie dat alle merken uiteindelijk zullen
verdwijnen. Noem daarom je bedrijf anders dan het merk.
160 pag. ISBN 978-94-6126-093-2.
Haystack. € 16,95.
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bedrijfsprofiel

Bubberman Dakbedekking
stevent af op jubileum
Platte daken, puntdaken, daken in alle
vormen en maten, Hank Bubberman behandelt ze allemaal. Zelf gaat hij het dak
niet meer op. Althans, dat zegt zijn assistente, Mariska Thakoersing. Waar de big
boss zelf is, is een raadsel. Buiten. Dat is
geen probleem, Mariska had gerekend op
de komst van Business Haaglanden. Mevrouw Bubberman is er ook. Het kantoor
bevindt zich een trap op in het pand aan
de Frijdastraat in de Rijswijkse Plaspoelpolder. Dit is het kloppend hart van het
dakbedekkinsgbedrijf. Hier kunnen bedrijven, makelaars, vve’s en iedereen met
een dak boven het hoofd afspraken maken. Bubberman legt, repareert, onderhoudt, renoveert zelfs èn inspecteert allerlei soorten daken. Aan de muur een
herinnering aan het trainingskamp van
Ado Den Haag in Marbella en een kleurige foto van een dagje paintbal. Volgend
jaar zullen er vast foto’s van het jubileumfeest bijkomen. “Het bedrijf bestaat volgend jaar 25 jaar,’’ laat zijn vrouw weten
als wordt gevraagd hoe lang de onderneming bestaat.

Trots

De dames gaan de daken niet op. Maar ze
bekijken het dakwerk wel met veel plezier, want een heel aantal projecten zijn

toch echt werken waar de mannen trots op
mogen zijn. “In de Molenstraat in Den
Haag bijvoorbeeld,’’ zegt Mariska, “hebben ze historische, monumentale panden
in hun originele staat teruggebracht.’’ De
assistente houdt zich bezig met alles in het
bedrijf en weet precies welke werkzaamheden waar worden uitgevoerd. “De
Molenstraat was een groot renovatieproject waar ze twee weken aan hebben gewerkt. Er moesten leien daken worden
gelegd. Het resultaat is echt heel mooi
geworden.’’ Bubberman refereert aan een
project in het Statenkwartier. “Daar staat
een pand waar de aannemer een hele etage
er op heeft gezet. Maar de nieuwbouw
moest natuurlijk wel in de staat van het
pand komen. Zinken dak, natuur leien!
Elke keer als ik erlangs rijd, kijk ik naar
dat dak, zo mooi vind ik het.’’ (Statenlaan). Een dak is niet zomaar ‘een dak’,
blijkt uit het gesprek. Wie wat vaker omhoog kijkt kan veel ontdekken. Duizenden
soorten dakpannen bestaan er, gemaakt
van verschillende klei of beton. Geglazuurde dakpannen die op uiteenlopende
manieren zijn afgewerkt liggen er en er
bestaan ventilatiepannen, nokpannen, teveel om op te noemen. Daarnaast zijn er
leidaken, zinken daken en bitume daken.
Pardon? “Bitumen is een soort dakleer,

voor platte daken,’’ legt Mariska uit. Zijn
vrouw maakt duidelijk dat het doet denken aan asfalt dat uitrolbaar is. “Je föhnt
het materiaal erop. Vroeger werd er nog
wel gebrand, maar wij doen dat niet
meer.’’ Bubberman voert ook inspecties
uit. Dat is iets waarvoor hij wèl zelf het
dak op gaat, zegt Thakoersing. De expert
ziet direct in welke staat een dak verkeert.
“Hij kijkt bijvoorbeeld naar de voegen, de
aanhechting, is er houtrot? Hij ziet dingen
die jij en ik niet zien,’’ zegt zijn vrouw.
Lekkages handelt het bedrijf binnen 24
uur af, mits het weer het toelaat. En daken
isoleren kan Bubberman ook. “Daarvoor
kun je in Den Haag subsidie aanvragen bij
de gemeente,’’ zegt de assistente. Informatie hierover is te vinden op de website van
de gemeente Den Haag. �
Bubberman Dakbedekking BV
Frijdastraat 24C
2288 EZ Rijswijk
T 070 390 59 52
E info@bubbermandakbedekking.nl
I www.bubbermandakbedekking.nl

Tekst: evelyne lammerding fotografie: bubberman

Hank Bubberman heeft volgend jaar een jubileum te vieren. Zijn bedrijf Bubberman Dakbedekking
bestaat dan 25 jaar.

U I TA G E N D A
Den Haag Sculptuur 2016 - Brasil, Beleza

Tentoonstelling donderdag 26 mei 2016 - zondag 21 augustus 2016 Lange Voorhout
Museum Beelden aan Zee tovert het Lange Voorhout elke
zomer om in een openluchtmuseum dat iedereen in eigen
tempo en op ieder gewenst moment, dag en nacht, gratis
kan bezoeken. Op één van de mooiste lanen van Europa
kun je langs bijzondere beelden van gerenommeerde
beeldhouwers en jonge, talentvolle kunstenaars slenteren.
In 2016 draait de tentoonstelling om hedendaagse beeldhouwkunst uit Brazilië.

Museum Beelden aan Zee
Museum Harteveltstraat 1, Den Haag
Verscholen in de duinen van Scheveningen, als een parel in het zand, ligt museum Beelden aan Zee. Het museum is in 1994 gesticht door het verzamelaarsechtpaar
Theo en Lida Scholten en richt zich exclusief op de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst.
Beelden aan Zee is een particulier museum, gedragen
door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en structureel ondersteund door een vereniging van vrienden.
In relatie met het artistieke beleid organiseert het museum tal van andere culturele activiteiten waarmee het
zich in het internationale klimaat van Den Haag een bijzonder plaats heeft verworven.

tasty comedie: DE NIEUWE HOTSPOT OP DE PIER IN SCHEVENINGEN!
De ultieme avond uit: waar zou die volgens jou uit bestaan? Na een drukke werkweek even totaal tot rust komen met uitzicht op zee? Bijkletsen met vrienden en
familie? Genieten van overheerlijk hapjes die een prachtig diner vormen? Elkaar
aankijken terwijl de tranen van het lachen over de wangen glijden?
Volgens ons zijn al deze elementen tezamen het unieke recept voor een onbezorgde avond uit. Op zee met een panoramisch uitzicht, omlijst met live-muziek,
treden voor jou de allerleukste nationale en internationale comedians op en geniet je van een 4-gangen diner. Zo kom je weer even helemaal bij van het drukke
bestaan…
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32, 5
Lunch à presto....

The Clipper
The Clipper: wie kent het niet? Al meer dan een halve eeuw ontvangt de brasserie in het beroemde Haagse Benoordenhout haar gasten. Veel Haagse burgemeesters gebruikten The Clipper zelfs als stamkroeg. Nu kunnen onder andere ook
de medewerkers en bezoekers van het nabijgelegen Internationaal Strafhof zich in The Clipper laten verrassen.

Locatie: 7,5

Na dertig jaar heeft de brasserie een nieuwe eigenaar gekregen. Jos Seits, een charmante Haagse die van alle markten thuis
is, zal vanaf woensdag 16 december samen met haar zoon Alex en dochter Tessa
de Mol gasten ontvangen in het volledig
verbouwde en fris ingerichte lokaal aan
het Willem Royaardsplein in het chique
Benoordenhout. Alex is al zes jaar in The
Clipper werkzaam en kent de gasten als
geen ander. ‘Daarom willen we het karakter van de brasserie behouden,’ aldus moeder en zoon. En Tessa is ook geen onbekende. Vroeger heeft ze ook in de
brasserie gewerkt. The Clipper beschikt
over een groot terras en is daarom ook
prima buiten toeven. Zowel met auto als
openbaar vervoer prima te bereiken.

Interieur: 8

Het interieur heeft een complete metaformose ondergaan. Ik heb me laten vertellen
dat alleen de voorpui nog origineel is. Het
interieur is fris, modern en warm tegelijk
met veel oog voor detail. Houten tafels
met leren bankjes en stoere lampen. De
kleuren zijn neutraal, opgefleurd met leuke bloemetjes en robuuste windlichten op
tafel. Ook het terras buiten is geheel in
sfeer en ziet er gezellig uit.

Menu: 8

De nieuwe eigenaren hebben de ‘bestsellers’ op het menu laten staan en dit zijn de
befaamde kalfslever en sliptongetjes.
Maar er is meer. Voor de vroege vogels is
er vanaf negen uur ’s morgens een eenvoudig maar smakelijk ontbijt. Bij de
lunch kan men er terecht voor luxe broodjes met fijn beleg, een salade of kopje
soep. Tijdens de borrel aan de sfeervolle
bar worden flessen wijn ontkurkt. Jos
heeft gezonde voeding hoog in het vaandel. ‘We hebben een voorliefde voor verse
groente en fruit, en we werken graag met
producten als avocado, groene asperges en
papaja. Wie wil kan met yoghurt, muesli
en vers fruit ontbijten, maar voor de liefhebber is er natuurlijk ook koffie met
croissants.’ Wij namen de proef op de som
en werden verrast met een amuse: een
blini met zalm en crème fraîche. De blini
zelf gemaakt en een topkwaliteit zalm.
Dat begint goed. Ik koos voor de lauwwarme geitenkaas salade met walnotenhoning. Heerlijk van smaak, lekkere dressing niet teveel sla, maar verder wel goed
gevuld. Alle ingrediënten goed in verhouding. Mijn tafelgenoot koos voor het
broodje gerookte kip met rode pesto (ook
weer vers gemaakt). De kip wordt in eigen
keuken gerookt en dat proef je er zeker
aan af. De kip is heerlijk mals. Gewoon

een kakelvers, lekker broodje. Als afsluiter werden we verwend met een zelfgebakken taartje. De kok maakt elke dag
zelf taart. Dit keer was het een aardbeientaartje en werkelijk om je vingers bij af te
likken!

Bediening: 9

Over de bediening meer dan lof. Oog voor
detail, gastvrij en uiterst vriendelijk. Ze
denken met je mee en zijn zeer flexibel.
Do I have to say more?
Score à presto 32,5
Geef uw score op onze website
www.business-haaglanden.nl
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De passie van Maykel Piron (Armada Music)

‘Ik krijg nog steeds een kick
als ik onze muziek hoor’
als het gaat om dance is Nederland internationaal toonaangevend. armada Music neemt in dit
muzieksegment een prominente positie in. Het label ondersteunt een fors deel van ’s werelds
populairste dj’s en beheert een grote catalogus. De meeste omzet komt inmiddels uit digitale
distributie. armada-CeO Maykel Piron maakte van zijn hobby zijn beroep. ‘als 8-jarig jochie werd
ik gegrepen door elektronische muziek. Die passie is nooit meer verdwenen.’
teKst HaNs HaJÉe FOtOGRaFie JaCOb VaN ROZelaaR

Samen met Armin van Buuren en David
Lewis startte Maykel Piron in 2003 Armada
Music. ‘In de beginperiode hebben we in
hoog tempo muziekrechten aangekocht.
De timing was perfect. De cd-verkoop stond
enorm onder druk en veel maatschappijen
wilden van hun catalogus af.’ Armada lanceerde ook artiesten en na de eerste hit As
the Rush comes (Motorcycle) begon de bal
steeds harder te rollen. Anno 2015 werken
honderd mensen bij Armada en het gelieerde
Cloud 9 Music. Met verschillende werkmaatschappijen en ruim dertig sublabels
beheert het bedrijf rechten, brengt muziek
uit en verzorgt met Chased Management het
management van talenten als Andrew Rayel,
Sandro Silva en Mark Sixma. Bij Armada
zelf is natuurlijk Armin van Buuren een
prominent boegbeeld. De focus ligt bij
Armada Music op dance. Binnen Cloud 9 en
daaraan verbonden bedrijven zoals Artist &
Company staan ook mainstream-artiesten als
Nick & Simon onder contract.

Geen remmende
voorsprong

Onder Pirons leiding won het bedrijf tal van
vakprijzen waaronder vijf jaar achtereen de
International Dance Music Award voor
Best Global Record Label. Ook het ondernemerschap van de CEO werd meermaals
bekroond. Piron ontving De Veer – een prestigieuze onderscheiding, uitgereikt door
Buma Cultuur – en kreeg drie maal een
IDMA voor Beste Record Label Promoter.
‘Cruciaal is dat we van begin af aan vol
ingezet hebben op digitale muziekdistributie. Er was geen remmende voorsprong door
een historie met “oude” dragers als vinyl en
cd’s.’ Was downloaden aanvankelijk de
manier om muziek digitaal aan te schaffen,
steeds meer mensen ontdekken de mogelijkheden van streaming. ‘Dit jaar leveren
streams voor het eerst meer inkomsten op
dan downloads. Die ontwikkeling zet zich
versterkt voort.’

Niet consequent

Sommige artiesten klagen over de lage vergoeding voor gestreamde muziek. ‘Dan hebben zij
waarschijnlijk een verkeerde deal met hun
maatschappij,’ stelt Piron. ‘Portals als Spotify
en Apple Music dragen een fors deel van wat
zij ontvangen af aan de contenteigenaar. Ook
via YouTube wordt veel muziek bekeken. De
afdrachten liggen daarbij echter veel lager dan
bij de grote streamingportals. Artiesten die

muziek hiervan verwijderen uit onvrede moeten consequent zijn en hun content ook van
YouTube halen. Maar dat doen ze niet.’ Door
de opkomst van streamen wordt volgens Piron
de illegale verspreiding van muziek sterk
teruggedrongen. ‘Streamen is relatief goedkoop
en enorm gebruiksvriendelijk; je kunt luisteren
waar en wanneer je wilt. Waarom zou iemand
dan nog illegaal kopiëren of downloaden?’

NIET TE KOOP

De performance van Armada valt

op. Een aantal keren meldden zich

potentiële kopers. Maar al werd
een substantieel bedrag geboden,

Armada is volgens Piron niet te

koop. ‘Integendeel: we staan juist
open voor uitbreiding van onze
activiteiten door kleine of grote

Ongekende
mogelijkheden

overnames. Goede content en

Voor artiesten is streamen een uitkomst.
‘In het vinyl- en cd-tijdperk moest je als

maatschappij leuren bij de grote buitenlandse
distributeurs. Een beperkt aantal mensen
bepaalde welke artiesten werden ingekocht.’
Hoe anders is het nu. ‘Digitaal is al onze
muziek wereldwijd te zien en te beluisteren –
24 uur per dag. Dit biedt ongekende mogelijkheden.’ Voorwaarde is wel dat muziek gevonden wordt in het enorme aanbod. ‘Onze

‘Muziek wordt vaak
ontdekt door jonge
mensen’
artiesten moeten zoveel mogelijk zichtbaar
zijn. Daar zorgen we onder meer voor door
promotie bij bekende dj’s. Die hebben zowel
on stage als off stage – door hun eigen radioshows – veel invloed.’ Kanalen op YouTube en
playlists op bijvoorbeeld Spotify worden steeds
belangrijker. Daarvan beheert Armada er een
aanzienlijk aantal, zowel met een brede selectie
als voor specifieke dancegenres. ‘Op die
manier bereiken we met onze muziek een
miljoenenpubliek.’

goede mensen zijn altijd welkom.’

vanuit Amsterdam aan. Dat gaat prima in de
huidige digitale wereld. Eigen kantoren zijn
zeker een optie maar moeten wel iets toevoegen.’ In de verdere toekomst lonken voor
dancemuziek nog onontgonnen markten als
India en China. ‘In dat laatste land zorgt de taal
voor een drempel. Ook zijn auteursrechten er
amper beschermd. Al treden onze dj’s regelmatig in China op, we zijn vooralsnog terughoudend met het promoten van muziek. Maar dat
het er ooit van gaat komen, staat vast.’

Voldoening

Armada stopt veel energie in het aantrekken
van talentscouts. ‘Muziek wordt vaak ontdekt
door jonge mensen. Die volgen trends en
vinden nieuwe artiesten met potentie voor ons.’
De basis voor Pirons muzikale ondernemerschap is ook op jonge leeftijd gelegd. ‘Al op
m’n achtste werd ik getriggerd door elektronische muziek. Met platen en tapedecks maakte
ik mijn eigen mixen.’ De passie die toen
ontkiemde, werd alleen maar sterker. ‘Ik prijs
me gelukkig dat ik van mijn hobby mijn beroep
heb kunnen maken. Natuurlijk geeft het daarbij
extra voldoening als je inspanningen ertoe
doen. Ik krijg nog steeds een kick als ik onze
muziek ergens hoor.’ �

Onontgonnen markten

Door de digitale distributie is voor Armada nog
letterlijk een wereld te winnen. ‘Een aantal
jaren geleden is de VS als speerpunt gekozen,’
zegt Piron. ‘Een enorm land waar we inmiddels
goed de weg kennen. Freelance promotors
brengen er onze muziek onder de aandacht.’
Met succes; een substantieel deel van Armada’s
omzet komt uit de VS. Volgend target is Engeland, waar Armada onlangs met Are You With
Me van Lost Frequencies een eerste nummer
1-hit noteerde. ‘Ook deze activiteiten sturen we
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De mooie en de gevaarlijke
kant van vrijwilligerswerk

Als betrokken ondernemer heeft u
misschien ook een bestuursfunctie
op u genomen om de plaatselijke
sportclub te helpen. Of u helpt een
goed doel door uw vrije uren aan het
bestuur te geven. Want veel zakenmensen zetten hun specifieke vaardigheden graag in om lokale of grote, nationale initiatieven te steunen.
Iets waar zij echt achter kunnen
staan. En dat is niet alleen mooi, het
is vaak ook hard nodig. Want veel
clubs, verenigingen en stichtingen
kunnen niet zonder vrijwilligers functioneren. Maar er schuilt ook een gevaar in…

Nieuw bloed
Het bestuur is samengesteld uit enthousiaste en kundige mensen. Maar
vaak is het moeilijk om nieuwe mensen te vinden die zitting willen nemen in het bestuur. Vooral de jongere garde houdt deze boot graag af.
Toch moet u goed in de gaten houden welke termijnen er in de statuten
vermeld staan. Hoe lang is een bestuurstermijn? En kan iemand wel of
niet herbenoemd worden? Als u de
procedures hiervoor niet precies
volgt, kunnen de gevolgen voor u,
zowel als bestuurslid als privé, groter
zijn dan u nu misschien kunt overzien.
Maar wat moet je? Als er niemand
anders opstaat als bestuurslid, blijf je
zitten. Want je hart gaat uit naar de-

Vers bloed in het bestuur na verlopen termijnen is dus belangrijk voor
de bestuurders zelf maar ook voor
de continuïteit van de stichting of de
vereniging.

Belangenverstrengeling

Michaël Lentze,
Notaris en
Registermediator,
Ellens & Lentze, Notariaat
en Mediation
ze vereniging. En iemand moet het
doen… Toch?
Stel echter dat er iets fout gaat met
de financiën, dan kunnen de bestuursleden in bepaalde gevallen
persoonlijk aansprakelijk worden gehouden, bijvoorbeeld omdat de procedure met betrekking tot de zittingstermijnen niet is nageleefd. En
uw goede wil en alle vrije uren die u
in de club heeft gestoken, komen u
dan wel heel duur te staan.

Een ander gevaar is dat van belangenverstrengeling. Er zijn duidelijke
regels voor het aanvragen van offertes en het uitbesteden van werk. Dus
als de vereniging iets laat uitvoeren
en de opdracht gunt aan het bestuurslid dat toevallig een bedrijf
runt in die branche, dan kan hij door
zijn dubbelrol alle leden van het bestuur in financieel gevaar brengen.

Vrijwilligerswerk fris houden
Zorg er dus voor dat de bestuurstaken en -termijnen duidelijk zijn en
dat er met enige regelmaat nieuwe
bestuurders aantreden. Laat ook de
statuten waar nodig aanpassen en
leef ze na!
Want we kennen allemaal de verenigingen en stichtingen die door vrijwilligers worden gedragen. En dat is
fantastisch! Maar door het bestuur
zo zuiver mogelijk te houden wordt
uw vereniging of stichting nog beter!

now
open!

The Harbour Club Kitchen
|
Dr. Lelykade 5 - 13 | Scheveningen T +31(0)70 - 891 32 24

www.theharbourclubclub.com

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016
VAN 11.00 - 21.00 UUR

FOKKER TERMINAL DEN HAAG
Schrijf u nu in als exposant voor de
Business Beurs Haaglanden en zorg dat
uw bedrijf niet ontbreekt op deze unieke
dag voor ondernemers uit de regio
Haaglanden. Netwerken met beslissers
uit het hogere segment van het
bedrijfsleven! Vraag vrijblijvend een
offerte aan via info@rtrevents.nl of
070-346 72 17
www.businessbeurshaaglanden.nl

@BBHaaglanden

Nieuwe
locatie

DIVERSITEIT AAN
THEMAPLEINEN - TOTAALPAKKET
WAARIN U VOLLEDIG WORDT
ONTZORGD - 15 APARTE
SUBRUIMTES VOOR WORKSHOPS
& PRESENTATIES - UITSTEKENDE
PARKEERGELEGENHEID EN
BEREIKBAARHEID - EXCLUSIEVE
NETWERKBORREL

BusinessBeursHaaglanden

