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Hyde Park 
is here

Welkom in Hyde Park - een hypermodern stede-
lijk gebied onder de rook van Amsterdam. In deze 
architectonisch, duurzaam en autoluwe stadswijk 
in Hoofddorp komen meer dan 3.800 ruimtelijke en 
luxe appartementen en studio’s.

Hyde Park, gelegen naast alle uitvalswegen naar 
de grote steden, op loopafstand van NS-station 
Hoofddorp, op vier minuten van Schiphol en slechts 
twaalf minuten gelegen van de Zuidas. Vanuit hier 
ligt de wereld aan uw voeten. Zodra u de stadswijk 
Hyde Park binnentreedt, voelt en beleeft u de toe-
komstige internationale allure.

Hyde Park verbindt op een levendige wijze Hoofd-
dorp Station met het centrum. Het naastgelegen 
stadspark, de brede boulevards met restaurants, 
riante binnentuinen en zonovergoten dakterrassen 
zorgen voor rust en genot. Een totaal nieuw con-
cept, waar jong en oud, singles, stellen en gezinnen 
zich op hun gemak voelen. Een nieuw thuis.
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Bijzonder trots zijn wij op dit 20e nummer van het 
Hmore magazine. 

Door ondernemers gemaakt en dat is ook altijd 
het idee geweest toen Hmore begon. Een mooie 
club mensen met prachtige bedrijven en boeiende 
verhalen. Volgend jaar bestaan we 12,5 jaar en dat 
zal zeker niet onopgemerkt blijven! 
 
Hmore businessclub en dit magazine verbinden 
samen ondernemers, inwoners, bestuurders en 
de politiek. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar 
jonge ondernemers. In dit magazine staan zeer 
actuele verhalen die tegelijkertijd ook tijdloos zijn. 
Ondernemerservaringen keren altijd weer terug. 
In deze tijd is het nodig om af en toe meer 
verdieping te zoeken met jezelf, je collega’s en 
medewerkers en zeker ook met je privé omgeving. 
Onze actie Hartelijk Haarlemmermeer krijgt een 
vervolg bij de voedselbank en in de ziekenhuizen. 

Wij willen alle members, founders en betrokkenen 
van Hmore bedanken voor hun tijd en inzet.
Ik bedank ook ons team dat nu voor de 20e 
keer een geweldig magazine heeft gemaakt dat 
opnieuw onderscheidend is en echt waarde heeft 
in deze tijd.  

Als u na het lezen denkt, ik heb ook een mooi 
verhaal of ik wil graag een bijdrage leveren,  
dan kan dat zeker. Neem dan contact op met de 
redactie en het wordt vast een mooi vormgegeven 
artikel.

Een warme groet en veel leesplezier,  
Laurens Schenk
Namens de founders van Hmore

founder

het twintigste magazine 
boordevol actuele verhalen 

en ervaringen
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tegendraads ondernemen
ELISE VAN MELIS,

DIRECTEUR HAARLEMMERMEERMUSEUM DE CRUQUIUS

Lange adem 
‘Gaat het nog wel door?’, en ‘oh, ik moet het nog 
zien gebeuren’, of zelfs ‘dat gaat jullie toch niet 
lukken’. Het is maar een greep uit de reacties die 
we gevraagd en ongevraagd krijgen zodra we 
vertellen over de voortgang van de nieuwbouw bij 
het Cruquius Museum. Een hoop mensen blijken 
er geen fiducie meer in te hebben. Want: ‘… hoe 
lang zijn jullie er nu al niet mee bezig? Het duurt 
maar en het duurt maar! ‘
Tja, geef die sceptici eens ongelijk. Als ik er niet 
zo met mijn neus bovenop zat, zou ik hetzelfde 
denken. Wij willen een nieuw museum voor 
Haarlemmermeer. Maar dat stamp je niet in 
een keer uit de grond. De plannenmakerij duurt 
inmiddels behoorlijk lang. Natuurlijk voeren we 
regelmatig overleg met architecten, installateurs, 
bouwmanagement, kostendeskundigen, vorm-
gevers, de gemeente, Hoogheemraadschap van 
Rijnland enzovoort, enzovoort. En er is al zoveel  
over gesproken. Want of het nu ging om het ver- 
krijgen van de benodigde fondsen, over het ont- 
werp van het museumpaviljoen, over de  
samenwerking met de gemeente 

Haarlemmermeer of over de inrichting van het 
museum, we hebben ‘het publiek’ er steeds bij 
betrokken. Maar toch is er steeds weer die vraag: 
wanneer gaat die eerste paal nou eens de grond 
in?! Inderdaad, het is een kwestie van lange adem 
gebleken - en van vooral doorgaan, zoveel is mij nu 
wel duidelijk.  

Museum voor Haarlemmermeer
In 2024 is het zover. Dan heeft het Historisch 
Museum in de nieuwbouw bij het stoomgemaal 
een prachtig podium om de geschiedenis van 
Haarlemmermeer in relatie tot de oer-Hollandse 
strijd tegen het water in de schijnwerpers zetten. 
Daar kan het museum meer bezoekers ontvangen, 
de educatieactiviteiten uitbreiden en het cultureel 
ondernemerschap versterken. Vanuit ons nieuwe 
onderkomen willen wij het bijzondere verhaal van  
water, land en polder uitdragen. Een verhaal 
dat zonder overdrijving bijzonder kan worden 
genoemd. U kent dat verhaal natuurlijk! Waar eerst 
het gigantische Haarlemmermeer lag werd ruim 
170 jaar geleden nieuw land blootgelegd - dankzij 
toen ultramoderne stoomtechniek. Zo ontstond 
onze Haarlemmermeerpolder. Er kwamen echte 
pioniers die hier hun toekomst wilden opbouwen. 
Inmiddels is de polder met zijn eenendertig dorps- 
kernen uitgegroeid tot de belangrijkste economi-
sche regio van Nederland. Een regio waar 160.000 
mensen wonen, werken en recreëren en waar 
gigantische aantallen reizigers dagelijks gebruik 
maken van Luchthaven Schiphol. 

En toen was er de omgevingsvergunning 
Het eerste nieuwbouwplan dateert van 2006. 
Na vervolgontwerpen is het stoere ontwerp van 
architectenbureau Braaksma & Roos zonder een  
enkel bezwaar goedgekeurd. In september 2022 
maakten wethouder Marja Ruigrok en onderge-
tekende bekend dat de vergunning voor het 
nieuwe Museumpaviljoen naast Gemaal De 
Cruquius is verleend. 

Maar toch is er steeds weer die vraag: wanneer 
gaat die eerste paal nou eens de grond in?!
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now and then

Marja Ruigrok, wethouder Cultuur, legt het laatste deel van de puzzel van het museumpaviljoen. 
Van links naar rechts: Klasina Sluijter, Feline Perrenet, Geertje van Emmerik, Marja Ruigrok, Joop Slangen, de 
heer Ten Hove Jansen, Janneke Oldenbeuving, Lisa en José Lagerweij van Theehuis Cruquius, Mira Wennekes 
van Building for Tomorrow, Birgitte Commissaris en Elise van Melis.

Het was een feestelijk moment! Marja Ruigrok 
daarover: “Met deze nieuwbouw hebben we nog 
meer gelegenheid om het verhaal van het gemaal 
te vertellen, de overwinning op het water, en de 
oorsprong en onze geschiedenis”. 

Doorpakken
Op de winkel passen, opgeven bij tegenwind, of 
toegeven aan ongefundeerde kritiek, niet onze 
stijl. Dat nieuwe gebouw, dat nieuwe museum, 
dat komt er. U zult het zien! Dus reken erop dat de 
sceptici ongelijk krijgen. Wij pakken door en wer- 
ken keihard aan een zaak waar wij voor honderd 
procent achter staan. Tegendraads ondernemen, 
zo heet dat geloof ik in kringen van Hmore.

Wilt u ook bijdragen aan het museum voor 
Haarlemmermeer ?
Voor de financiering van het museumpaviljoen is een  
groot aantal toezeggingen van subsidiënten, fondsen 
en sponsoren binnen. Ook ontving het museum veel  
donaties van particulieren. De gemeente 
Haarlemmermeer onderschrijft de ambitie van de 
stichting en draagt fors bij aan de financiering van 
de nieuwbouw. De fondsenwerving voor de inrichting 
van het paviljoen, een nieuwe interactieve Nederland-
Waterkaart en voor de museumtuin loopt nog.  
Zie www.haarlemmermeermuseum.nl voor 
informatie over de nieuwbouw en partnerschap. 
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verbinding met  
activiteiten-belevenis  

op maat
EIGENAAR PBN, RICK SLABBERS, 

 WIL MENSEN IN VERVOERING BRENGEN
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business

Al ruim dertig jaar organiseert en begeleidt 
PBN sportieve evenementen op unieke locaties. 
Van weekenden kanoën en klettersteigen tot 
trainingsdagen waar bedrijven door sport en spel 
op elkaar leren bouwen en vertrouwen. Maar dat 
doet PBN heel anders dan anderen en dat valt op. 
Laat dat nu precies de omschrijving van de term 
tegendraads zijn!

Hmore founder Mieke Millenaar sprak voor Hmore 
met PBN-oprichter en eigenaar Rick Slabbers over 
onder andere over zijn visie en uitdagingen, de bij- 
zondere locaties, de gesegmenteerde marktbewer-
king en het onderscheidende personeelsbeleid, 
waarbij zijn tegendraadsheid als ondernemer in alle 
facetten naar voren komt.

Succes door zelfopgelegde criteria
‘Mijn doelstelling is mensen te verbinden door  
middel van de activiteiten’, vertelt Rick met enthou-
siasme. ‘Daarbij bieden we drie onlosmakelijke 
onderdelen vanuit ons bedrijf aan; een bijzondere 
locatie, het eten en drinken én de activiteiten. Een 
enkel dinertje is dus bij ons niet mogelijk. Dat is in- 
gegeven door onze visie dat ons aanbod moet vol-
doen aan door ons zelf opgelegde criteria. Het moet 
een evenement zijn waar je als deelnemer naar uit- 
kijkt, het moet uitdagend zijn en je in vervoering 
brengen. En je moet er iets van kunnen leren. Want 
hoe leuk het ook is om met een groep naar een film 
of sterrenvoorstelling te gaan, het blijft vaak een 
passieve bedoening. Je leert pas écht iets over 
elkaar en over jezelf, als je een actieve bijdrage 
levert. Dit, in combinatie met de voorpret, de locatie 
en het leermoment, creëert een belevenis die uniek 
moet zijn voor jou en je groep’. 
 
Uit de comfortzone
Op de vraag van Mieke, of de toevoeging van die 
activiteiten écht zo belangrijk is, antwoordt Rick 

lachend: ‘zelfs mijn eigen zoon, die alleen een borrel 
voor zijn medewerkers wilde geven, heb ik moeten 
overtuigen dat hij er activiteiten bij moest doen. 
Want alleen dan gebeurt er iets dat de groep samen 
ondergaat en verbindt. Alle deelnemers, vonden 
het achteraf waanzinnig met al die activiteiten en 
niemand sprak nog over de drankjes en het lekkere 
eten. Het is ook aan mijn klanten moeilijk uit te leg-
gen, dat een hapje, drankje alleen niet samenbrengt, 
maar dat er met activiteiten een gezamenlijke bele- 
venis ontstaat. Bedrijven vinden het moeilijk om 
daarvoor te kiezen, uit angst dat activiteiten door 
medewerkers niet leuk worden gevonden. Dan 
wordt vaak risicoloos voor alleen wat te eten en 
drinken gezorgd. Maar het is zo belangrijk, dat men-
sen iets samen gaan doen, hoewel het moeilijk is 
om ze uit de luie stoel te krijgen. Je moet mensen 
uitdagen, even uit hun comfortzone halen, om ze  
daarna meteen weer onder te dompelen met 
gezelligheid, heerlijk eten en een goede slaapplek.  
Afzien is bij onze activiteiten overigens geen doel. 
Maar het is best goed om jezelf eens tegen te 
komen. Daarom is het jammer dat mensen met 
bijvoorbeeld overgewicht juist een activiteit met 
sport afwijzen, omdat ze denken dat niet te kunnen. 
Maar bij ons hoeft je nooit een atleet te zijn’, aldus 
Rick. 
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Online is taboe
‘We hebben bewust de keuze gemaakt om niet on- 
line te gaan met onze activiteiten’, vervolgt Rick. 
‘Voor ons dus geen digitale escaperooms. Wij wil- 
len mensen fysiek bij elkaar brengen om ze met 
uitdagende activiteiten te verbinden op een bijzon-
dere locatie en prima eten en drinken. En dat kan 
dus niet online. Enkele anderen doen dat wel, 
omdat goede instructeurs bij fysieke activiteiten 
nu eenmaal duur zijn, moeilijk zijn te krijgen en te 
behouden. Wij hebben tegendraads juist besloten 
om te investeren in ons PBN-team. Dus halen we 
mensen binnen met een goede sport-gerelateerde 
opleiding en investeren in hun opleiding, kennis 
en de omgang met deelnemers. Een prima locatie 
met uitdagende activiteiten, valt of staat met een 
goede instructeur, die iedereen kan verbinden. Je 
hebt nu eenmaal menselijke ondersteuning, uitleg 
en interactie nodig. De juiste instructeur heeft 
invloed op het succes van de dag. Hij bepaalt hoe 
intens de beleving is. We hebben ooit gedacht om 
een promotiefilmpje te maken van onze locaties, 
zodat we de klant niet elke keer naar één van de 
locaties hoeven te brengen, maar dat werkt niet. 
Je moet de locatie ervaren. En eenmaal de locatie 
gezien, gaat een potentiële klant vrijwel altijd 
overstag’.  

Hoe lang doe je deze activiteiten al?
‘Ik ben gestart in 1984, er was een crisis. Als afge- 
studeerd ALO-sportdocent kon ik geen baan krij-
gen. Ik was opgeleid om les te geven op scholen. 
Ik wilde dat eigenlijk niet en begon op de ALO 
toen al weekendjes te organiseren met kanoën 
en klimmen. Wij wilden de mensen beter leren 
sporten door sportevenementen te organiseren. 
Maar dat bleek niet helemaal de markt. Mensen 
willen het wel, maar zijn vaak niet bereid om er 
veel voor te betalen. De sport in Nederland wordt 
daarom vaak aanzienlijk gesubsidieerd. In eerste 
instantie hadden we geen locaties, we waren een  

 
soort sport-cateringbedrijf. We gingen overal heen  
met onze spullen. In de Ardennen zijn we begon-
nen met klim-events en van het abseilen hebben 
we een activiteit gemaakt toen niemand nog wist 
wat dat was. In 1987 hebben we de eerste locatie in 
de Ardennen gebouwd; een clubhuis met slaap- 
huisjes erbij. Inclusief een stuk grond met eigen 
rotsen en grotten, waar we die activiteiten deden.  
De bouw van een tweede clubhuis met slaap-
huisjes met meer-persoons kamers volgde in 1999. 
Het bijzondere van zo’n 24-uurs evenement is, dat 
de deelnemer bij de overnachting de verbinding 
en sfeer onderling laat prevaleren, boven de 
privacy van een éénpersoons kamer. Een weekend 
Ardennen van 24 uur samen, is één van de beste 
programma’s die we hebben vind ik. Dan gebeurt 
er echt wat met de groep. Dan ervaar je belevenis. 
Het is daarbij niet alleen de activiteit, maar het 
kampvuur, het samen zijn, het in de natuur zijn 
doet écht iets met de groep’. 
 
Gesegmenteerde marktbewerking
En hoe komt PBN aan zijn klanten? Rick vervolgt: 
‘mond tot mond reclame is altijd het beste. Je moet 
in eerste instantie dan ook je werk heel goed doen,  
dat geeft stabiliteit. We doen veel marketing, geba-
seerd om mensen op de locatie zelf te krijgen

“Je moet de locatie ervaren. En eenmaal de 
locatie gezien, gaat een potentiële klant 

vrijwel altijd overstag.”
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Dan kunnen we alles laten zien, de sfeer laten 
proeven. Daarnaast namen we deel aan kostbare 
beurzen, adverteerden we soms toen print nog 
“in” was. Nu doen we veel online, heel sterk doel-
groepgericht. Daarbij werken we samen met een  
bedrijf, dat Twitter-data verrijkt, zodat we speci-
fieke (kleine) doelgroepen, op kwalitatief hoge 
manier zonder waste kunnen bereiken. Door deze 
sterk doelgroepgerichte benadering is er eigenlijk 
geen sprake meer van spam maar van nuttige 
doelgerichte informatie voor de ontvanger’. 

Veiligheid
Mieke Millenaar is vanuit haar eigen vakgebied 
verzekeringen, erg benieuwd naar de mate van 
veiligheid bij de activiteiten. ‘We investeren veel 
tijd en geld in veiligheid van de accommodaties’, 
benadrukt Rick. ‘Veiligheid staat hoog in ons 
vaandel. Wij zijn als bedrijf TÜV-gekeurd; grote 
internationale klanten vragen specifiek naar 
onze veiligheidsmaatregelen. Wij zijn het enige 
bedrijf dat hoogteactiviteiten voor deze bedrijven 

mogen doen. Zo zijn er op de accommodaties 
overal leuningen aangebracht. Onze instructeurs 
zijn goed getraind en opgeleid en we gebruiken 
eerste klas materiaal, dat zeer regelmatig wordt 
gecontroleerd. Veiligheid is bij ons gegarandeerd. 
Niemand vraagt ernaar bij het organiseren van 
een evenement. Op een enkele uitzondering na, 
is een opdrachtgever er nauwelijks mee bezig; 
wij vanzelfsprekend wel. Dat doen we al vanaf 
het prille begin, omdat onze roots liggen in de 
klim- en wildwater-activiteiten. Veiligheid is voor 
ons geen verkoopargument, maar wel één van de 
belangrijkste basisonderdelen in onze organisatie. 
 
Wat zijn Rick’s eigen uitdagingen?
‘Ik ben nu 60, werk heel graag. Maar denk wel na 
over wat ik nog wil gaan doen. Mijn doelstelling is, 
dat ik hier een heel mooi bedrijf wil vervolmaken. 
Dus we investeren in de locaties en zijn we fors aan 
het verbouwen. Ik wil gewoon hele mooie locaties 
hebben, waar mensen enorm veel plezier hebben 
en waar personeel het heerlijk vindt om te werken. 
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Ontwikkelen van nieuwe ideeën zoals de Boshut 
op de Veluwe of een Genieloods op het Forteiland, 
is enorm leuk werk. Ik krijg verder veel energie van 
mijn medewerkers, En die wil ik graag coachen, zo-
dat ze beter worden. Daar zit overigens geen groot 
wereldverbeteringsidee achter hoor’, lacht Rick.

Actief sport-gerelateerde medewerkers
Rick vertelt met passie over zijn medewerkers. 
‘Ze hebben hier allemaal een sterk sportieve 
achtergrond. Het zijn geen passieve activiteiten-
begeleiders. Ook qua personeel zijn we tegen-
draads; een groot aantal ondernemingen werkt 
met veel stagiairs. In ons bedrijf zijn er slechts 
enkelen omdat we vinden dat je ook de mensen 
moet hebben om een stagiair goed en deskundig 
te kunnen begeleiden; ze moeten in ons bedrijf 
kunnen leren. Dus hebben we hier slechts vijf  
stagiairs werken en geen vijftien.  
Nieuwe instructeurs leiden we op voor onze 
avontuurlijke activiteiten, we verstrekken BHV- en 
EHBO-opleidingen, maar het lesgeven moeten 

ze zelf al kunnen. Ze moeten ook veel energie 
hebben. We doen opleidingen veelal intern en  
geven ook workshops met ingehuurde specia-
listen. Mijn mensen moeten bovenal in staat zijn 
om te verbinden; het is meer dan op een fluitje 
blazen en zeggen hoe en wat de deelnemers 
moeten doen. Je moet lesgeven, leren, oefenen, 
begeleiden. Daarmee neemt het zelfvertrouwen 
van je deelnemers in de sport toe en wordt het 
veel leuker voor hen om te doen, omdat ze er 
bedrevener in raken’. 

En hoe vermaak je nu je 
eigenmedewerkers? 
‘Ik ben met hen gaan raften op de Zambesi-rivier, 
ik doe bobsleeën met ze, we duiken, doen veel 
mountainbiken. Binnenkort staat een weekend 
in de Ardennen met mountainbike-clinic, heli-
koptervliegen en grotten op het programma. 
Altijd dus met een activiteit, want die blijft 
hangen’, benadrukt de IJmuidense ondernemer 
glimlachend nog eens ten overvloede. 

PBN kent een viertal activiteitenlocaties:
• Ardennen: voor avontuurlijke activiteiten, natuur en Nordic-walking.
• Het Forteiland (IJmuiden): een historische locatie met mogelijkheid tot rondleiding, geschikt voor 

dagprogramma’s met teamopdrachten; een Sport & Spel-locatie.
• Nova Zembla; 100% sportlocatie met klimtorens, blow-karten, beachvolley in een sportdag-achtige 

setting.
• Grünau im Almtal: voor wintersport-activiteiten

Totaal ca. 850 evenementen per jaar,  
waarbij 124.839 grenzen zijn verlegd (aldus PBN).

Meer info: www.pbn.nl  -   mail@pbn.nl
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alleen met mooi drukwerk  
sla je die nieuwe klant aan de haak

Bijlmermeerstraat 8 T 023 - 554 23 70
2131 HG Hoofddorp info@drukkerijgroen.nl www.drukkerijgroen.nl
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Wat begon als een wild idee tijdens een studie, is uitgegroeid tot een concept dat zijn sporen meer dan verdiend heeft; Swapfiets. 
We springen achterop bij inkoper Barry Schipper die ons meeneemt in ‘the ride’ van de onderneming tot nu toe en de plannen 
voor de toekomst van dit innoverende en duurzame bedrijf. 

in de hoogste versnelling 
naar de top

MISSIE VAN SWAPFIETS WORDT OMARMD 

“Onze founders, Richard Burger, Martijn Obers en 
Dirk de Bruijn, zagen in 2014 tijdens het drinken 
van een biertje, studenten op veelal gammele, 
krakkemikkige fietsen voorbijrijden”, vertelt  
Barry. “ Dat moest anders kunnen, leek het de 
drie TU-studenten. Ze lanceerden het idee van 
een Swapfiets; voor een vast bedrag per maand 
krijgen klanten een altijd werkende fiets, al dan niet 
elektrisch. Op het oog traditioneel ogende fietsen 
die echter van hoge kwaliteit zijn en van alle 
gemakken zijn voorzien voor zowel de gebruiker 
als de mecanicien. Dat idee sloeg meer dan aan, 
de innovatieve startup groeide in relatief korte tijd 
uit tot een toonaangevende speler in de business. 
Inmiddels zijn de fietsen met de iconische blauwe 
voorband niet meer weg te denken het straatbeeld.”
 
Jong en dynamisch
“Er rijden nu al 285.000 Swapfietsen rond in 48 
steden in 9 Europese landen”, gaat Barry verder”, 
en dat aantal groeit nog steeds. Het is geweldig 
om in zo’n jong en dynamisch bedrijf te werken, 
daar krijg ik elke dag weer veel energie van. De 
onderneming is, in de vijf jaar dat ik hier werk, 
waanzinnig gegroeid, bijna elke dag zijn er wel 
weer nieuwe ontwikkelingen. Dat houd je scherp 
en stimuleert de gezamenlijke innovatiekracht. 
We bieden inmiddels vier fietsen aan: de Original 
(de traditionele opoefiets), een deluxe fiets en 
twee types elektrische fietsen. Waar studenten in 

eerste instantie onze bread and butter waren, zien 
we nu een verschuiving naar zowel middelbare 
scholieren als young professionals die net buiten 
het centrum van een stad wonen, en partijen als 
deliverydiensten die gebruik maken van onze 
services. Als de fiets bijvoorbeeld een lekke band 
heeft of een kapotte ketting, komt er binnen 48

“Er rijden nu al 285.000  
Swapfietsen rond  

in 48 steden  
in 9 Europese landen.”
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“onze Deluxe 7 fiets is 
voor 88% gemaakt van 
recyclebare materialen!” 

uur een fietsenmaker aan huis om hem hier te 
maken of ‘swapt’ ‘m voor een nieuw exemplaar. Die 
snelle service en dat gemak past blijkbaar erg in de 
wereld van nu, en daar gaan we dus heel ver in.”

Je hebt al genoeg, er is al genoeg
“Je kunt onze fietsen niet kopen”, zegt Barry, 
“omdat we vinden dat er al genoeg spullen op de 
wereld zijn. De ideale wereld is echt dichterbij 
als we met z’n allen afscheid nemen van de 
weggooicultuur; we zien ons product als een 
service en streven met Swapfiets een groter ideaal 
na dan ‘fietsen is toch al duurzaam’. In alles wat 
we doen streven we ultieme duurzaamheid in 
onze hele bedrijfsvoering na. Niet alleen voor 
onze klanten, maar ook in ons product, voor onze 
omgeving en vooral ook voor onze medewerkers. 
Praktische voorbeelden?  We hebben halve, open 
in plaats van hele, gesloten kettingkasten op onze 
fietsen, zodat reparaties veel gemakkelijker en 
sneller kunnen worden uitgevoerd. En al sinds 
2017 hebben we geen batterijverlichting op de 
original fiets meer, maar zit er een magneet in de 
spaken die door inductie de lamp voedt. Al onze 
kantoren en winkels draaien 100% op duurzame 
energie en onze Deluxe 7 fiets is voor 88% gemaakt 
van recyclebare materialen. Over 3 jaar, in 2025, 
willen we dat naar 100% hebben. Ook kijken 

we heel kritisch naar het verpakkingsmateriaal 
van onze fietsen. Waar reguliere fietsen in een 
grote kartonnen ‘enveloppe’ zitten en veel plastic 
bescherming bevatten, zit er bij onze fietsen alleen 
een klein karton om de voordrager. Is een flinke 
winst voor het milieu en scheelt ontzettend veel 
kosten, in- en uitpaktijd.  

Proud B Corp
Barry vervolgt: “We zijn er waanzinnig trots op dat  
onze inspanningen opvallen en dat Swapfiets als 
eerste merk in onze branche is uitgeroepen tot 
B Corp onderneming. Deze ondernemingen zijn 
pioniers die het voortouw nemen op het gebied 
van een duurzame, inclusieve en circulaire toe-
komst. Dat we deze erkenning hebben gekregen 
bevestigt dat we op de goede weg zijn en echt een 
verandering in de markt op gang brengen. De ambi-
tie voor de langere termijn is om onze ‘closed loop’ 
uit te breiden. Momenteel hebben we bijvoorbeeld 
een deal met onze bandenleverancier. Wij betalen 
een vast bedrag per maand voor een altijd werken-
de band. Als een klant een lekke band rijdt zijn de 
bijkomende lasten voor de producent. Ook gaat 
de band, als hij niet te repareren is, terug naar de 
verwerker. Daar wordt de band gerecycled. Op deze 
manier heeft een leverancier de mogelijkheid de 
band zo duurzaam mogelijk te fabriceren.”

Samenwerken met betrouwbare partners
“In alle samenwerkingen die Swapfiets heeft 
zoeken we naar stabiele, betrouwbare partners”, 
besluit Barry. “Zo’n partner is CTS GROUP ook voor 
ons. Zij zijn een van de partijen die ons helpen met 
onze logistieke uitdagingen. Ik ken de groep al 
jaren en we werken op een heel open, ontspannen 
en plezierige manier met ze samen. Daar zijn we 
blij mee!”
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‘onbeperkt  
kansen creëren!’
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 JE KUNT RALPH NIJHUIS, SENIOR WERK EN 
WERKGEVERSDIENSTVERLENING BIJ AM MATCH, NIET BLIJER 

MAKEN DAN ALS HIJ IEMAND WERK KAN BIEDEN DAT BIJ HEM OF 
HAAR PAST. HIJ VERTELT ONS MET VEEL PASSIE OVER DE KANSEN 

DIE AM MATCH VOOR IEDEREEN CREËERT. 

human

Een baan vinden is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend, ook niet in tijden van personeelste-
korten. Werk is meer dan alleen een bron van 
inkomsten, het geeft structuur aan je dag, je doet 
er allerlei sociale skills op en een baan geeft je 
het gevoel dat je ertoe doet.  
 
“AM match is een samenwerking van 
Haarlemmermeer en de omliggende gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 
Ons doel is om mensen, die door een beperking 
niet zelfstandig een baan kunnen vinden (of hou- 
den), aan betaald werk te helpen of ze te onder-
steunen bij baanbehoud. Dit werk kan bij ons 
intern zijn, maar onze voorkeur gaat uit naar een 
baan bij een regulier bedrijf. Dit doen we op basis 
van de Participatiewet, die sinds 2015 geldt. In dit 
sociale akkoord hebben de overheid en werkgevers 
afgesproken dat werkgevers banen beschikbaar 
stellen voor mensen die niet in staat zijn om zelf- 
standig het minimumloon te verdienen. Dat 
noemen we ook wel de Banenafspraak, waarin de 
Participatiewet heel concreet wordt. Het is ontzet- 
tend leuk om dagelijks aan de invulling van 
zulke wetgeving te werken. Een, misschien wat 
oneerbiedig gezegd, papieren tijger vertalen naar 
échte mensen, gevolg geven aan échte behoeften 
en wensen, dat is voor iedereen bij AM match 
telkens weer het streven.”

Verder kijken dan vandaag
“Werk vinden dat bij je past en waar je voldoening 
uithaalt is zo ontzettend belangrijk in een mensen- 

leven. Het is voor ons altijd weer uitdagend om 
de ideale match te vinden tussen bedrijven en de 
mensen die terug moeten én willen keren in het 
arbeidsproces. Het aantrekken van bedrijven die 
net als wij verder kijken dan vandaag, dat is niet 
altijd makkelijk.  

Als werken bij een regulier bedrijf nog niet moge-
lijk is dan biedt AM match zelf ook werk We heb- 
ben drie disciplines. In de groenvoorziening en 
schoonmaak hebben we een redelijk stabiele 
basis van opdrachtgevers die langdurige partner-
ships met ons aan zijn gegaan, maar in de verpak-
kingstak kunnen er zeker nog partners bij. Voor 
onze verpakkingsafdelingen in Hoofddorp en 
Amstelveen zoeken we nog opdrachtgevers  die 
ons structureel en consistent van orders voorzien. 
De werkzaamheden op deze afdelingen variëren 
van in- en ompakwerk tot licht montage/produc-
tiewerk dat vooral handmatig wordt gedaan. Als 
er voor de productie ondersteunende apparaten  
of machines nodig zijn, bekijken we samen met 
de opdrachtgever wat we hierin aan oplossingen 
kunnen bieden.

“Werk vinden  
dat bij je past  
en waar je  
voldoening  
uithaalt is zo  
ontzettend  
belangrijk in  
een mensenleven”
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Sociaal werk heeft ten onrechte nog steeds het 
imago van mensen die de hele dag -even gechar-
geerd- wasknijpers in elkaar vouwen. Maar dat is 
echt heel erg achterhaald, onze mensen kunnen 
veel meer! Tuurlijk, er werken mensen bij ons die 
met heel veel passie de hele dag een sticker op een 
product plakken. Maar we bieden ook goed opge-
leide mensen, die bijvoorbeeld door psychische 
problematiek uit het arbeidsproces zijn geraakt, 
weer perspectief. We willen mensen door mid- 
del van betaald werk echt verder helpen. Onze 
mensen zijn heel divers en hebben hele uiteen-
lopende achtergronden. Het kan gaan om een 
burn-out tot autisme en van een lichamelijke 
beperking tot iemand die na het speciaal onderwijs 
de stap naar een reguliere baan niet zelfstandig 
kan maken. Of iemand die structureel begeleiding 
nodig heeft en in een beschutte situatie het best 
gedijt. En dat kun je niet altijd meteen aan iemand 
zien overigens, ik zeg wel eens ‘het kan ook je 
buurman zijn’. Iedereen kan door wat voor reden 
dan ook ondersteuning gebruiken, wat ons betreft 
verdient iedereen kansen.”

Werkgevers met lef, visie en 
doorzettingsvermogen
“Bij de behoefte aan structuur en overzicht die 
onze doelgroep heeft, passen opdrachtgevers die 
dat duidelijke en repeterende werk kunnen bieden 
én bereid zijn om daar een eerlijke prijs voor te 
betalen. Goedkope ‘handjes’ leveren is niet wat we 
doen. Werkgevers die een respectvolle relatie met 
ons en onze medewerkers aan willen gaan en die 
dat voor een wat langere termijn, zo’n twee tot vijf 
jaar, kunnen doen, zijn meer dan welkom.  

Bij het creëren van banen bij onze relaties bege-
leiden we de werkgever, net als onze werk- 
nemers, op een professionele manier en met 
allerlei adviezen. Want we merken toch nog steeds 
dat er soms in barrières wordt gedacht in plaats 
van in kansen of mogelijkheden We bieden bij-
voorbeeld op het gebied van subsidiëring en 
financiële regelingen (denk aan verschillende 
vormen van loonkostenregeling) ondersteuning. 
Ook wordt er creatief naar de invulling van perso- 
neelsvragen gekeken. Misschien is iemand niet 
geschikt voor de hele functie, maar wel voor een 
gedeelte ervan. Door de functie in stukken te hak-
ken (het zogenaamde ‘job-carven’ of functiecreatie) 
ontstaan er vaak hele interessante mogelijkheden. 
Juist ook voor de andere medewerkers van je 
bedrijf. Zo kun je iedereen laten doen waar ze écht 
goed in zijn en waar mensenplezier in hebben. 
Daarbij kun je ook   rendement en duurzaamheid 
toevoegen. Als je een specialist het specialistische 
laat doen en de rest over laat aan anderen, scheelt 
dat vaak in kosten. Sterker nog, vaak kom je als 
onderneming nog in aanmerking voor subsidie 
ook! Het geeft meer ruimte voor de vakmensen, 
het motiveert, je voldoet aan de eerdergenoemde 
wet-en regelgeving, het ziekteverzuim wordt vaak 
minder doordat taken beter worden verdeeld én 
het geeft je een goed gevoel. Wat mij betreft een 
absolute win-win situatie.”
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Hulp bij het ‘hoe’
“Onze rol ligt ook heel erg in het boven water 
krijgen van de talenten en (on)mogelijkheden van 
de mensen die bij ons komen. Vragen als ‘waar ben 
je goed in’ of ‘wat vind je leuk om te doen’ zijn in de 
meeste gevallen nog nooit gesteld en de antwoor-
den op die vragen nog niet helder. Je kunt je voor-
stellen dat niet weten wat je kwaliteiten zijn en 
wat écht bij je past ervoor zorgt dat je niet altijd de 
juiste keuzes op dit gebied maakt. Als je denkt dat 
je makkelijk luchtverkeersleider kunt worden of als 
je juist denkt dat niets bij je past, is het heel lastig 
iets passends te vinden. Mensen komen daardoor 
soms bij ons binnen met een ellenlang cv, en als 
je niet beter zou kijken zou je kunnen denken ‘oh, 
da’s een jobhopper’. Terwijl er dus vaak een hele 
andere reden aan ten grondslag ligt. 
Door onze mensen na binnenkomst te trainen, 
intensief te begeleiden tijdens een traject van een 
aantal weken, er op allerlei manieren voor ze te zijn 
en ze te laten ervaren wat ze in zich hebben, stijgt 
hun eigenwaarde enorm. Het is zo ontzettend gaaf 
om te zien wat je kunt bereiken als je mensen uit- 
daagt. In de aankomende periode worden er bij 
ons in Hoofddorp, voor De Wijnzaak, weer duizen-
den kerstpakketten door onze medewerkers 
samengesteld. Daar gaan dan zo’n tien tot twintig  
 

 
producten per pakket in, en als je dan ziet wat dát 
doet! Mensen leren samenwerken met elkaar, 
verantwoordelijkheid nemen, begrip voor elkaar 
krijgen…dat er eigenlijk maar zulke kleine elemen-
ten nodig zijn voor zo’n resultaat, blijft me telkens 
weer in positieve zin verbazen. Het zou dan ook 
mooi zijn als we nog meer van dergelijke opdracht-
gevers langdurig aan ons weten te binden om 
mensen gericht te kunnen laten ontwikkelen en  
eventueel naar de arbeidsmarkt te laten uit-
stromen.”

Meer dan maatschappelijk verantwoord
“De coronaperiode heeft er bij onze doelgroep 
onevenredig ingehakt, durf ik te stellen. Door hun 
specifieke problematiek heeft het wegvallen van 
werk en structuur veel onrust veroorzaakt. Het 
blijkt lastig deze situatie weer om te buigen. Er is 
een hoop werk weggevallen wat niet zo makkelijk 
weer terug te halen is, werkgevers lijken huiverig. 
Terwijl het bij het resultaat van je onderneming 
vaak niet alleen gaat om geld, maar juist om de 
mensen die het verschil maken. Ook als die 
mensen een wat dikkere handleiding hebben, 
kunnen ze heel goed bijdragen aan het succes van 
een onderneming. 

business

“door ze te laten  
ervaren wat ze in  

zich hebben, stijgt hun  
eigenwaarde enorm.”
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Iedereen heeft het regelmatig over ‘maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen’ en vaak wordt dan 
alleen aan zonnepanelen of een warmtepomp 
gedacht. Of kopjes voor de koffie in plaats van 
plastic bekertjes. Maar inclusief personeelsbeleid 
zou ook zeker een onderdeel van dat MVO-beleid 
moeten zijn. Die Participatiewet regelt zich niet 
vanzelf en als ondernemer wil je je focussen op dat 
wat ertoe doet; je onderneming. Dan is AM match 
graag de partij die je heel concreet ontzorgt op het 
gebied van het aannemen van mensen met een  
arbeidsbeperking. Voorbeelden van succesver-
halen zijn er inmiddels gelukkig genoeg en die 
delen we met heel veel plezier met anderen.”

Hulp bij zwaar weer 
“De problematiek die mensen die bij ons werken 
ervaren gaat vaak verder dan alleen moeilijkheden 
hebben met het vinden van een baan. Er zijn soms 
schulden, gezondheidsproblemen of relationele 
moeilijkheden. Dan kijken wij natuurlijk niet vanaf 
de zijlijn toe, maar gaan actief op zoek naar addi- 
tionele hulp. Zeker in deze tijden van allerlei crises 
zien we hoe fragiel de situatie onder sommige 
groepen met een relatief laag salaris is, daar maken 
we ons oprecht zorgen over. Daarom zorgen we er-
voor dat onze interne maatschappelijk werker zijn 
ogen en oren goed openhoudt, maar betrekken we 
ook de keten van zorgverleners om ons heen regel- 
matig bij issues. Vaak zijn die instanties, zoals 

stichting Ons Tweede Thuis, al in beeld, maar we 
staan altijd open voor samenwerking. Een baan is  
dan wel de basis, maar die basis moet wel goed 
blijven. Het is ook in ons belang dat de kring rond-
om onze medewerker op alle vlakken gesloten 
blijft, dus daar doen we graag moeite voor.”

Maatwerk in werkgeluk
“Ik werk al sinds 1985 met mensen met een 
beperking, ik zeg wel eens gekscherend dat ik niet 
beter weet. Sinds 1999 heb ik ervaring in de wereld 
van re-integratie en jobcoaching, da’s inmiddels al 
een hele tijd. Ik ben er ingerold en heb een hele 
grote klik met het metier. Verbinden en wederzijds 
begrip kweken voelen als mijn grootse kracht, en  
die kan ik heel goed kwijt hier bij AM match. 
Maatwerk in werkgeluk bieden, zo voel ik het. En 
dat ik daarbij in mijn rol dienstverlener ben en 
geen zorg-of hulpverlener, dat past mij als een jas. 
De commerciële spil zijn, de Haarlemmerolie als 
het ware, tussen onze werknemers en werkgevers 
en beide partijen boeien en binden, daar word ik 
oprecht blij van. Ik gedij heel goed op het snijvlak 
van zakelijk en sociaal. De ervaring van een leuke 
baan, het gevoel van erbij horen, een betekenis-
volle bijdrage leveren in de maatschappij en aan 
het gezamenlijke resultaat van de onderneming 
waar je werkt, dat gun ik iedereen!” 

“inclusief personeelsbeleid zou 
ook zeker een onderdeel van 

dat MVO-beleid moeten zijn.”
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Holland’s No.1 in Housing

www.househunting.nl

HouseHunting Regio Schiphol is al meer dan vijf jaar toonaangevend in het  zoeken 
naar woonruimte voor langere tijd voor buitenlandse werknemers van grote
internationale bedrijven (expats). Is uw vrije sectorwoning prima onderhouden, 
gemeubileerd/gestoffeerd en op korte tijd beschikbaar? Dan komen wij graag met
u in contact om alle mogelijkheden te bespreken. 

• Betrokken • Betrouwbaar • Vakkundig • Transparant

Dé expert in het 
bemiddelen en verhuren 

van uw woning aan expats

Uw HouseHunting Specialist
Pieter Jan de Baat

Uw woning ook geschikt? Neem dan snel contact op!

Planetenweg 5 • 2132 HN Hoofddorp
Van Heuven Goedhartlaan 13 D • 1181 LE Amstelveen
Telefoon 023 556 31 13
pjdebaat@househunting.nl
househuntingmakelaardij
househuntingnl
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Als directeur van Paerel Investment, een 
investeringsmaatschappij in Amsterdam en van 
dochteronderneming YourGift Cards, is verbinden 
dagelijkse kost. En niet zonder succes is gebleken, 
want zijn netwerk is behoorlijk aan het groeien. 
“Dit kan ik natuurlijk niet alleen!”, zegt Toon. 
“Hier heb je ook andere verbinders uit diverse 
netwerken bij nodig.”

“YourGift Cards is als investering van Paerel  
Investments, een handels- en investeringsmaat-
schappij aan de Herengracht in Amsterdam, begon-
nen. Omdat ik de ambitie heb om met de giftcard in 
de zakelijke markt leidend te zijn, besloot ik een aan- 
tal jaren geleden mijn aandeelhouderspet te verwis-
selen voor die van directeur en impact aan ons pro- 
duct toe te voegen. Die ambitie heeft steeds meer 
vorm gekregen en ik ben enorm trots op de naams-
bekendheid die ons merk nu heeft. En dat ook rijks-
overheidsorganen voor ons kiezen, zodat de impact 
steeds groter wordt!” 

Tegendraads ondernemen
Het thema van deze uitgave van het Hmore 
magazine is: Tegendraads ondernemen. Kan dit 
altijd? Toon is van mening dat dit telkens weer een 
afweging is die je maakt bij een situatie op korte 
termijn en een visie op de lange termijn. Een mooi 

voorbeeld is dat bij YourGift Cards waar op korte 
termijn business moet worden gedaan, simpel 
gezegd cadeaukaarten verkopen, maar op de lange 
termijn is de visie om de wereld een stukje beter 
te maken. Dit doet YourGift met een donatiebonus 
systeem en dat is uniek in de cadeaukaartenbranche. 
Het tegendraadse is dat YourGift op de verkoop van 
cadeaukaarten, wat eigenlijk wisselen is van geld in 
een fysieke of digitale cadeaukaart, een extra bedrag 
schenkt om te doneren. “Dit doet bijvoorbeeld een 
bank niet, maar wij wel!”, zegt Toon trots.

Het is ook geen korting maar daadwerkelijk een 
bonus die gedoneerd gaat worden aan een door de 
koper van de cadeaukaarten gekozen goed doel of 
maatschappelijke instelling. Een bijzondere con-
structie waar overtuigingskracht en lef voor nodig is.

Payter, betaalterminals
Een volgend voorbeeld van een andere participatie 
van Paerel Investment is Payter. Dit is een bedrijf dat 
in 2006 is opgericht en zich bezig hield met mobiel 
betalen. Innovatief en toen nog niet op de markt. 
Met een geslaagde pilot in 2007 waar zo’n 1.000 
consumenten werden voorzien met een Nokia 65 
telefoon met een NFC chip. Op deze telefoon was 
een wallet (digitale portemonnee) gedownload 
met 50 euro om mobiel te kunnen betalen in de 

“zoek elkaar op 
 en werk samen”

TOON VAN DOOIJEWEERD HEEFT DEZE SLOGAN GELEEND VAN EEN 
GOEDE VRIEND UIT HET HAARLEMMERMEERSE NETWERK.  

HET GAAT HEM OM VERBINDEN VAN MENSEN, BEDRIJVEN EN BUSINESS. 
EN DIT KOMT ALLEMAAL SAMEN IN DEZE SLOGAN.
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Rotterdamsekoopgoot bij een groot aantal aange-
sloten winkels waaronder Albert Heijn. Dit was een 
groot succes en het was één van de grootste pilots 
op dit gebied in Europa.

Goed gezien dus, want technisch werkt het… maar  
wel te vroeg in de markt om uit te rollen. De 
Rabobank was dezelfde periode groot aan het adver-
teren met Rabo Mobiel en ook zij constateerde dat 
het momentum er gewoon nog niet was. “Binnen 
Paerel stelden wij toen de vraag of we de stekker 
eruit moesten halen of een keuze maken wat wij 
met contactloos betalen zouden doen”, zegt Toon. 
“We zijn doorgegaan en hebben met het toenmalige 
management de keus gemaakt om een slimme 
betaalterminal te ontwikkelen voor met name de 
Vending machines. Hier zijn we in een niche gestapt 
en met succes.”
 
Nu is Payter een belangrijke speler in de markt van 
betaalterminals in binnen- en buitenland.  
De betaalterminals kom je tegen op onder andere 
scholen, ziekenhuizen, parkeergarages en benzine-
stations.
 
Arts en Zorg
Ook in de zorgsector investeert Paerel in diverse 
disciplines waaronder in huisartsenpraktijken onder 
de naam Arts en Zorg. Een bijzonder mooi bedrijf 
waar innovatie in de zorg een belangrijke rol speelt. 

Zo is ook door hen DocLine ontwikkeld dat voor 
patiënten digitale zorg kan leveren, maar het bezoek 
aan de huisarts blijft ook gewoon een mogelijkheid. 
DocLine is in 2019 in een pilotfase gestart en kreeg 
in de Corona periode de kans om ook daadwerkelijk 
digitale zorg te leveren. “In deze Corona periode 
heeft dit type zorg zich wel kunnen bewijzen”, 
zegt Toon. Arts en Zorg is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot één van de grootste eerstelijnszorg 
organisatie van Nederland.  

Zo blijft Paerel kijken naar innovatie en wat de 
wereld een stukje beter maakt. Daarbij helpt het om 
soms tegendraads te ondernemen, maar met een 
visie op de lange termijn.

Verbinden
Nog even terugkomend op de kop van het artikel 
 “Zoek elkaar op en werk samen”. Dit is een slogan 
van Gerco Tolsma die na MeerBusiness Haarlem-
mermeer regio Schiphol nu een nieuwe netwerk 
organisatie heeft opgezet genaamd BusineZ. “Gerco 
is één van de voorbeelden voor mij hoe je mensen 
met elkaar kunt verbinden en laten samenwerken”, 
zegt Toon en besluit “naast dat het goed is voor de 
zakelijke contacten heeft het ook vriendschappen 
opgeleverd”. Een mooi bewijs dat netwerken loont!

business

“Tegendraads  
ondernemen, maar 
wel met een visie op 
de lange termijn”
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Pittig peertje

Een hartverwarmend najaars feestje 
Dit is een typische cocktail die precies smaakt zoals de naam het zegt: Spiced pear. Deze 
heerlijk zoete, licht pittige en kruidige cocktail is een heerlijke herfstcocktail. De combinatie 
van ingrediënten creëert een heerlijk hartige en aromatische smaak in de cocktail die je doet 
associëren met herfst. De pure smaak van de verse peer zorgt voor de heerlijke zoete smaak, 
naast de kruidige smaak van de spiced rum, kaneel en het Ginger beer.

4 peren, door de helft gesneden, zonder pitten
4 eetlepels honing
3  eetlepels ahornsiroop 
1/2 theelepel kaneel
1/8 theelepel nootmuskaat
1 eetlepel vanille
3  eetlepel water
3 blikjes gekoelde Ginger Beer
30 ml Spiced Rum (Captain Morgan) per glas
Garnering: takjes rozemarijn en wat kaneel

Verwarm de oven voor op 190 graden om de Perencompote te maken. Meng in een kleine 
kom ahornsiroop, 3 eetlepels honing en ¼ theelepel kaneel. Haal de gesneden peren door 
het mengsel en leg ze met de voorkant naar beneden in een ovenschaal. Bak gedurende 25 
minuten en laat ze daarna goed  afkoelen.
Voeg in een blender de peren toe met ¼ theelepel kaneel, nootmuskaat, vanille en water en mix 
tot het vloeibaar is. Koel minimaal twee uur of maximaal 4 dagen. (Dit levert 12 ons perenpuree 
op.) Als je klaar bent om te serveren, combineer dan 1/4 - 1/c kopje van de perencompotemix, de 
Spiced rum (30 ml per glas) en het Ginger beer. Als je per glas wilt serveren, combineer dan 1-2 
eetlepels van de perencompotemix en mix met de Spiced rum en het Ginger Beer.
Garneer met een takje rozemarijn en extra kaneel. Proost!
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FOOD AND DRINKS
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Ingrediënten kip saté:
1 teentje knoflook
1 theelepel gember siroop
1 eetlepel sinaasappelsap
 2 eetlepels sojasaus
1 eetlepel sesamolie
300 gram kipfilet

Ingrediënten cashewnoten saus:
150 gram cashewnoten
3 eetlepels bruine suiker
2 eetlepels soja saus
Ketjap Manis
mespuntje sambal
400 ml melk

Kip saté
Maak een marinade van de knoflook, gembersaus, 
sinaasappelsap, sojasaus en sesamolie. Snij de kipfilet 
in kleine blokjes en laat ze tenminste 30 minuten 
marineren. Rijg ze aan een saté prikker.
Bak ze af in de koekenpan (of grillpan als je die hebt).
 
Cashewnoten saus
Maal de cashewnoten fijn. Meng de gemalen noten 
met de bruine suiker, sojasaus en melk en breng 
langzaam aan de kook, terwijl je roert. Laat de 
cashewnoten saus zachtjes indikken. Voeg naar 
smaak sambal toe.
Doe 2 eetlepels saus onderin een  klein glaasje.
Steek het kip spiesjes erin. Serveer meteen als ze nog 
lekker warm zijn..

WAT ‘HAPPEN’ WE BIJ EEN COCKTAILPARTY?

KIP SPIESJES MET CASHEWNOTEN SAUS

Een cocktailparty is niet per definitie een ‘party’ voor de zomer. In alle seizoenen kun je een cocktailparty geven. 
Pas je cocktails, muziek, hapjes en feestelijke outfit erop aan en niets staat je in de weg om een gezellige en vooral 
smakelijke avond te hebben. Een cocktailparty op kerstavond met vrienden of een nieuwjaars”borrel”met de 
familie; steek het eens in een ander jasje met een feestelijk cocktailparty. Hierbij wat tips voor heerlijk hapjes 
die je goed kunt voorbereiden, geen ingewikkelde kookkunsten vereisen en die net even anders zijn. Voor meer 
informatie over de receptjes kijk dan op byandreajanssen.nl. Veel plezier en ‘feest’ smakelijk!
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Ingrediënten:
4 plakjes bladerdeeg
3 rode uien
teentje knoflook
100 ml port
1,5 theelpel tijm
2 eetlepels suiker
100 gram spekjes
100 gram brie
 
Verwarm de oven voor op 210 graden Celsius. 
Bak in een klein beetje olie de uien tot ze glazig 
zijn. Voeg dan ook de knoflook toe en roerbak 30 
seconden mee. Schenk de Port erbij en voeg ook 
de tijm en suiker toe. Roer goed door en laat 10 
minuten op laag vuur sudderen.
In een tweede pan bak je de spekjes tot ze krokant 
zijn. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Snij elk 
plakje bladerdeeg in vieren en leg de plakjes op 
de bakplaat. Met een vork prik je gaatjes in het 
bladerdeeg, zodat de lucht kan ontsnappen bij het 
bakken. Leg op elk plakje bladerdeeg een lepel 
gekarameliseerde ui, wat spekjes en een klontje 
brie. Bestrooi, naar smaak, met peper. Na 20 
minuten in de oven warm serveren.

Ingrediënten:
20 dadels
 75 gram Roquefort
10 plakjes bacon 

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.
Snij de dadels voor de helft in en haal de pit eruit.
Pak een blokje Roquefort en vul de dadel. Halveer 
de bacon en draai de bacon om de dadel.
Als je klaar bent leg je de dadels op de bakplaat.  
Zet 5 minuten in de oven tot de kaas gesmolten en 
de bacon knapperig is. Serveer warm.

 
Ingrediënten Cranberry compote
 500 gram cranberries
150 gram bruine suiker 
150 ml port - ½ citroen sap
Ingrediënten Amuse
2 eetlepes Cranberry compote
50 gram gerookte eendenborstfilet
30 gram rucola

Deze amuse maak je in een paar minuten klaar als 
je de cranberrycompote van tevoren hebt gemaakt.
De compote is, in een afgedekte pot, 5 dagen 
houdbaar in de koelkast. 
Doe de ingrediënten voor de cranberry compote in 
een pan en breng aan de kook. Laat alles koken tot 
de cranberry’s gebarsten zijn (ongeveer 10 
minuten ). Laat afkoelen naar kamertemperatuur. 
.
Amuse van Eend
Doe wat rucola op een lepel of in een schaaltje.
Pak de eendenborstfilet en smeer daar een 
theelepel cranberry compote op.
Rol de eendenborstfilet op en leg per lepel 2 
rolletjes op de rucola. Eet smakelijk! 

HAPJES MET BRIE, SPEKJES EN 
GEKARAMELISEERDE RODE UI 

FOOD AND DRINKS

DADELS MET ROQUEFORT 
EN BACON

AMUSE VAN EENDENBORSTFILET, 
CRANBERRY EN RUCOLA 
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Ondernemen gaat om lef hebben, doorgaan waar 
anderen stoppen, partnerships aangaan en je 
kansen grijpen. Ook als het wat langer duurt. Als 
dat tegendraads ondernemen is, is Gerrie daar 
naar eigen zeggen mee geboren.  

“Als klein jongetje verzuchtte mijn moeder al 
regelmatig dat ik tegendraads was en altijd mijn 
eigen pad liep. Dat ben ik eigenlijk altijd blijven 
doen, zeker als het om mijn leven als ondernemer 
gaat. Ik heb altijd mijn eigenwijze kijk gehad op 
hoe ik zaken aanpak. In de 30 jaar dat ik nu met 
Transcontinenta bezig ben, heb ik altijd getracht 
anders te denken dan anderen. Want ik ben ervan 
overtuigd dat je je alleen dán kan onderscheiden.” 

Niks kat uit de boom
“We willen onze passie voor fotografie met de hele 
wereld delen, en dat doen we door een groot aantal 
gerenommeerde en toonaangevende merken op 

dat gebied te distribueren. Niet alleen camera’s, 
maar ook accessoires als flitsers en lenzen. 
Bij de selectie van een merk wordt altijd goed 
gekeken of het bij ons en de bedrijfsfilosofie past. 
Dat zo’n zoektocht tijd kost, merkte ik al snel na de  
start van Transcontinenta. Een Aziatisch merk 
sprak mij aan en we mochten een pitch doen, heel 
gaaf. Hoewel ze een goed gevoel bij ons hadden, 
waren we naar hun mening nog niet bekend ge- 
noeg om ze te mogen vertegenwoordigen. Balen 
natuurlijk. Maar op zo’n moment komt dat tegen-
draadse in me helemaal naar boven. Ik vroeg een 
vriend met een reclamebureau een moodboard te 
maken. Met daarop hoe het eruit had gezien als we 
het wél waren geworden. Toen ik het merk tijden 
later op een beurs in Amerika trof, liet ik ze het 
betreffende board zien.

‘geduld hebben en kansen 
zien, dat is de essentie’

ONDERNEMEN GAAT OM LEF HEBBEN, DOORGAAN WAAR ANDEREN 
STOPPEN. GERRIE GEIJSSEN VAN TRANSCONTINENTA NEEMT ONS 

ENERGIEK MEE IN ZIJN VISIE. 
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business

“Blijkt mijn  
tegendraadse  
karakter uiteindelijk 
mijn kracht!” 

Inmiddels vertegenwoordigen we het merk in 
verschillende Europese landen…waarmee ik maar 
wil zeggen dat je je nooit uit het veld moet laten 
slaan en altijd creatief moet blijven.

Langdurige partnerships
“Om als onderneming betrouwbaar en stabiel te 
zijn moet je investeren in langdurige relaties, je 
doet het tenslotte uiteindelijk allemaal samen. We 
werken vanaf de start van onze onderneming al 
samen met dezelfde partners als een accountant, 
de bank en een aannemer. Dat is fijn, dan heb 
je een band met elkaar en hoef je elkaar weinig 
uit te leggen. Zo’n band heb ik ook met Edwin 
Beentjes van CTS GROUP. Inmiddels doen onze 
medewerkers de dagelijkse business, maar wij 
hebben nog steeds aan een half woord genoeg en  

weten elkaar nog altijd snel te vinden. Transport 
is de derde kostenpost binnen mijn bedrijf, daar 
moet je op kunnen rekenen. En dat kunnen 
we gelukkig. Het mooie van zo’n langdurige 
samenwerking is dat je alle golven van voor- en 
tegenspoed samen hebt bevaren. Daardoor is er 
wederzijds begrip als het even niet zo lekker gaat 
en kun je successen op een prettige manier met 
elkaar delen. Dat Transcontinenta en CTS GROUP 
in Nieuw-Vennep gevestigd zijn, is ook fijn. Ook al 
ga je zakelijk de hele wereld over, je weet wat er in 
de buurt speelt.”

Verrijking van jezelf en je leven
“Inmiddels ben ik 66. Van mijn financieel adviseur 
krijg ik wel eens de vraag ‘of ik niet aan mijn 
pensioen moet denken’. Daar lach ik dan even hard 
om en ga weer door. Ik werk niet, ik ondernéém, 
met ontzettend veel plezier. En daar hangt voor 
mij geen ‘houdbaarheidsdatum’ aan, integendeel. 
Zo zijn we onlangs weer aan de gang gegaan met 
een grote verbouwing.  
Het is fantastisch om te ervaren hoeveel mooie 
vriendschappen ik over de hele wereld heb 
opgebouwd en hoeveel ik van al die verschillende 
mensen en culturen heb geleerd. Mijn onder-
nemerschap heeft mijn leven echt verrijkt, ik had 
het voor geen goud willen missen. Blijkt mijn 
tegendraadse karakter uiteindelijk mijn kracht!” 
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Fabian Nagtzaam – thans directeur bestuurder 
van de Supportersvereniging Ajax – heeft tien 
jaar rondgelopen in Haarlemmermeer. Voor 
MKB Nederland was Fabian de aangewezen 
persoon voor ondernemers in Haarlemmermeer. 
We blikken eerst even terug op die voor hem 
bijzonder leuke en leerzame tijd.

Wat een spirit in de polder
‘In aanloop naar dit gesprek heb ik veel herin- 
neringen aan die tijd opgehaald’ vertelt Fabian 
enthousiast. ‘Ik heb zoveel gedreven en interes-
sante mensen ontmoet in die periode’. De opzet 
van het HOP (Haarlemmermeers Ondernemers 
Platform) was een van de zaken die Fabian samen 
met andere ondernemersvertegenwoordigers op 
initiatief van toenmalig wethouder Arthur van Dijk 
heeft opgezet. Een maandelijks overleg met ver- 
tegenwoordigers van alle ondernemersvereni-
gingen, VNO-NCW, gemeente en MKB. Dit platform 
is zeer succesvol gebleken en nog steeds een goede 
basis van input en informatie overdracht. ‘Er zat 
toen een fijn college waar je echt stappen mee kon 
zetten. Maar ik heb ook erg leuke herinneringen 
aan alle gesprekken die ik heb gevoerd met onder-
nemers. Wat een spirit zit er in die polder’ besluit 
Fabian.

Van MKB naar Ajax supporters
Op de vraag; vanwaar de overstap naar de Ajax 
supporters vereniging?, was het antwoord heel 
duidelijk. ‘MKB Nederland ging de focus meer op 
landelijke projecten leggen en volgens mij zit de 
kracht juist regionaal. Ondernemers die elkaar 

zoeken en vinden, lokale clubs sponsoren en 
begaan zijn met de maatschappelijke omgeving. 
Daar moet je juist beginnen. Toen daarbij de vraag 
kwam of ik er iets voor voelde om de Ajax suppor-
tersvereniging te gaan leiden, heb ik eerst nee 
gezegd. Mijn vrouw zei terecht dat Ajax mijn grote 
passie is en zij heeft me ervan overtuigd het te  
doen’ lacht Fabian. En met succes want nu vijfen-
half jaar verder staat de vereniging als een huis en 
is Ajax Life één van de grootste verenigingen in 
ledenaantal van Nederland.

Hij kijkt me de hele dag aan
Bij binnenkomst in zijn kantoor naast de Arena val-
len vier dingen meteen op. Het prachtig gekleurde 
schilderij van Johan Cruijff (gemaakt door kunst- 
schilder Marcus) en de drie boeken in zijn raam-
kozijn. Het boek van Uri Coronel, voormalig 
bestuurslid van Ajax en drijvende kracht achter de 
verhuizing van De Meer naar de Arena. Het boek 
van Louis van Gaal – de trainer en de totale mens 
- en uiteraard het boek van Johan Cruijff - Mijn 
verhaal, staan ernaast. ‘Coronel was een verbinder, 
had een hele sterke visie en hij was een bijzonder 
goede match voor Ajax. Ik bewonder hem zeer’, 
legt Fabian uit. ‘Het schilderij kreeg ik van een 
goede vriend toen ik privé door een lastige periode 
ging. Ik ben er extreem blij mee; zijn ogen zijn zo 
realistisch geschilderd, hij kijkt me de hele dag aan. 

samen sterk achter de club!
VOOR DIT INTERVIEW GING HMORE EVEN BUITEN DE POLDER 
 OP BEZOEK BIJ EEN OUDE BEKENDE VAN HAARLEMMERMEER;  

FABIAN NAGTZAAM 
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sports

Mijn eerste jaar als directeur hier was meteen het 
zwaarste. Op de eerste dag tekende Huntelaar en 
kort daarna gebeurde het vreselijke drama met 
Appie Nouri. Hij kreeg tijdens een oefenwedstrijd 
een hartstilstand en heeft daar ernstige en blijvende 
hersenschade aan overgehouden. Dat zijn moeilijke 
tijden en gelukkig heb ik een geweldig team waar 
ik mee kan lezen en schrijven’ zegt Fabian. ‘Mijn 
deur staat altijd open en mijn team kan de hele dag 
binnen lopen met vragen, opmerkingen of ideeën. 

Gedwongen huwelijk
Wij zijn altijd bezig om de Ajacieden dichter bij de 
club te brengen en daar hebben we allerlei middelen 
voor. De vereniging is helemaal zelfstandig maar je  
moet het wel zien als een gedwongen huwelijk met 
Ajax. In de afgelopen vijf jaar is het ledenaantal ge-
groeid van 90.000 naar 140.000 leden! Groter dan 
alle politieke verenigingen en vele malen groter dan 
de verenigingen van bijvoorbeeld PSV & Feijenoord.

Wat we daar allemaal voor doen?
Ajaxsupporters delen hun clubliefde. Samen win-
nen, samen verliezen en samen juichen. Omdat 
alles met elkaar te delen hebben we een prachtig 
magazine dat al 30 jaar bestaat en gretig gelezen 
wordt door jong en oud. Het magazine Ajax Life 
komt tien keer per seizoen en iedere editie is gevuld 
met interviews, reportages, opinies en verhalen 
over de historie van de club. De Ajax Kids club 
organiseert enorm veel leuke sportieve – vaak gratis 
– evenementen zoals de Kids Tour en Voetjebal. 
Heerlijk om al die kinderen zo enthousiast bezig te 
zien. Zeker in een tijd waarin kinderen maar al te 

vaak achter beeldschermen zitten. Voor de kleinere 
fans hebben we vier keer per jaar een clubblad “De 
Ajaciedjes” vol met verhalen, weetjes en puzzels.

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit van een 
directeur van zoveel supporters?
Ha, lacht Fabian, geen dag hetzelfde. ‘Het is altijd 
een creatief proces en we zijn voortdurend bezig 
nieuwe dingen te bedenken. Toen het magazine 25 
jaar bestond, hebben we alle 25 spelers van het jaar 
opgezocht op de plek waar ze nu spelen en wonen, 
om te vragen hoe het gaat. Super gaaf is dat gewor- 
den’, vertelt Fabian enthousiast. ‘Toen we het 
30-jarig  jubileum vierden, hebben we een fantasti-
sche sleutelhanger ontworpen met aan de ene kant 
het oude logo en aan de andere kant het nieuwe 
logo. Het werd als cadeautje opgestuurd aan alle 
leden; het was een limited edition en niet te koop. 
Dat soort acties worden gewaardeerd en dat zijn ook 
dé manieren om je supporters aandacht te geven.  
Ik begin ’s ochtends altijd eerst alle nieuwskanalen 
te lezen, het is erg belangrijk dat ik overal van op de 
hoogte ben. De downside daarvan is soms wel de 
uitgesproken en respectloze berichten op de social 
media. Wij praten daar vaak over binnen het team. 
Ik ben van mening dat je altijd in gesprek moet blij- 
ven, probeer je ook eens in te leven in de ander. Ook  
voetballers, trainers en coaches zijn mensen. En je  
staat achter je club, ook als het even wat minder  
gaat. Het is echt jammer dat mensen zo ongenuan-
ceerd hun mening de ether in slingeren. Meestal 
is het beste om het te negeren maar uitingen van 
discriminatie of racisme pakken we altijd aan’.

“Dat soort acties wordt erg  
gewaardeerd en dat zijn ook dé manieren 

om je supporters aandacht te geven.”
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We hebben nog wat praktische vragen voor Fabian.
 
Hoe vaak komt een stadionverbod voor en 
hoelang duurt het?
Op dit moment zijn er ongeveer 1.200 landelijke 
stadion verboden en dat is twee keer zoveel als 
vorig seizoen. Het ligt natuurlijk aan het vergrijp 
hoelang het duurt. Soms zijn er verzachtende 
omstandigheden en daar wordt dan wel rekening 
mee gehouden. Volgens de KNVB is de verdubbe- 
ling veroorzaakt doordat er vaker vuurwerk wordt  
afgestoken, doordat er meer met bekers en voor-
werpen wordt gegooid en doordat mensen vaker 
het veld bestormen.

Jullie reizen altijd met elkaar in bussen 
naar de uitwedstrijden. Wat zijn daar de 
belangrijkste redenen voor?  
Sommige supporters moeten bijvoorbeeld eerst 
naar Amsterdam om daarna af te reizen naar AZ,  
terwijl ze om de hoek wonen. Dat gebeurt voor- 
namelijk uit veiligheidsoverwegingen en dat wordt 
door de lokale overheid bepaalt. Het is meestal 
beter om de supporters stromen te managen en te 
voorkomen dat er schermutselingen zijn voor de 
wedstrijd begint. Ook na afloop is het altijd beter  
om de supporters van de beide clubs niet te dicht  
bij elkaar in de buurt te laten komen. Daar hebben 
we allemaal de voorbeelden van gezien. En boven-
dien is het super gezellig in de bus en geeft het een 
enorme saamhorigheid.

Waarom zijn de wachttijden zolang voor een 
seizoenskaart?
‘Ja die vraag krijgen we vaker’, grijnst Fabian. Ajax 
is erg populair en de club verkoopt jaarlijks ruim 
42.000 seizoenskaarten. Er zijn maar heel weinig 
mensen die opzeggen dus de wachttijd is lang op  
dit moment.

Wat kost een lidmaatschap van de supporters 
vereniging?
‘Dat is maar € 28 per jaar dus wat let je om lid te 
worden? Ik nodig iedereen uit. Je krijgt dan ons 
mooie magazine, voorrang op de losse kaartverkoop 
en nog heel veel andere voordelen’ besluit Fabian 
met een grote glimlach. 

www.ajaxlife.nl
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In 1997 opgericht door Aalsmeer en 
Haarlemmermeer om efficiëntie te behalen in 
afvalinzameling en straatreiniging. Nu, 25 jaar 
later, heeft Meerlanden zich ontwikkeld tot een 
maatschappelijke onderneming die producten, 
afval- en grondstoffen inzamelt, verwerkt, 
hergebruikt en recyclet. Energie en warmte levert. 
Zich bezighoudt het integraal beheer van de 
openbare ruimte. En zich inzet als partner van 

acht gemeenten en 3500 bedrijven in de regio 
Haarlemmermeer-Amstelland, Kennemerland en 
Duin- en Bollenstreek voor een circulaire regio. 
Inmiddels met ruim 500 medewerkers, van wie 
ca. 100 met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Een mooi resultaat. We blikken met algemeen 
directeur Angeline Kierkels terug, maar vooral 
ook vooruit op de circulaire ambities van 
Meerlanden. 

EEN INTERVIEW MET ALGEMEEN DIRECTEUR  
ANGELINE KIERKELS VAN MEERLANDEN 

al 25 jaar in de  
beweging vooruit! 
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Allereerst gefeliciteerd met jullie jubileum 
Angeline! Hoe ben jij zelf bij Meerlanden terecht-
gekomen en wat spreekt je zo aan bij dit bedrijf?
Dank je wel voor de felicitaties! 
Na 10 jaar interim management wilde ik duur-
zamer verbonden zijn aan een organisatie. Maar 
dan wel een organisatie met maatschappelijke 
impact. Ik zeg altijd; onze sector is de sector van 
de toekomst. We dragen bij aan de versnelling 
naar een duurzame, circulaire en inclusieve 
samenleving.
De grote thema’s van circulariteit, energietransitie 
en klimaatadaptatie spelen een rol bij alle activi-
teiten die we doen. Of het nu gaat om afval- en 
grondstoffenbeheer en duurzaam beheer van de  
openbare ruimte, of advisering aan bedrijven, 
gemeenten en bewoners.
Door onze vele activiteiten hebben we functies 
en taken op verschillende doe- en denkniveaus. 
Daarbij werken we met een diverse samenstelling 
van mensen qua achtergrond, etnische identiteit, 
enzovoort. Wij bieden ook werk aan mensen die 
moeilijker aan een baan komen. Soms door ze te 
laten re-integreren en klaar te stomen voor een 
volwaardige baan binnen of buiten Meerlanden. 
Door coaching on the job, bijvoorbeeld in onze  
kringloopwinkel. En door aangepaste werkplekken 
en werktijden toe te passen indien nodig.  Zo pro-
beren we voor iedereen een veilige werkomgeving 
te bieden. Maar ook om meer vrouwen aan te 
trekken voor uitvoerende functies. Kijk naar het 
werk als chauffeur op een inzamelvoertuig. Dit kan 
een vrouw ook prima doen. Het is niet meer zo 
fysiek als vroeger. Daar zet ik me graag voor in! 

Wat is een andere grote verandering geweest in 
de afgelopen 25 jaar? 
Dat we afval zijn gaan zien als grondstof. Ook 
de afvalstromen uit de openbare ruimte, zoals 
bermgras of snoeihout. We stimuleerden altijd al 
afvalscheiding direct aan de bron, bij inwoners en 

bedrijven. Onze overtuiging is dat je zo de hoogste 
kwaliteit en kwantiteit in gescheiden afvalstromen 
krijgt. Voor iedere stroom kunnen we vervolgens 
de meest duurzame recyclemethode en tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten kiezen. De 
afweging om dit zelf te doen of in samenwerking 
hangt af van verschillende factoren. Als het regio-
naal en economisch gezien mogelijk is, we kunnen 
werkgelegenheid bevorderen, het aantal transport-
bewegingen verminderen én we hebben vol-
doende expertise in huis, dan is onze voorkeur  
dit zelf te doen.

Heb je hier voorbeelden van? 
Ja, we hebben een eigen energiefabriek waarin we 
van GFT zes nuttige producten maken. Eén daar-
van is groengas, dat we invoeden op het net van 
Liander. En waar onze voertuigen vervolgens op 
rijden. Een ander voorbeeld is e-waste. Dit wordt 
door ons gedemonteerd en gesorteerd zodat we 
het hoogwaardiger kunnen laten recyclen bij onze 
partners. Hierbij kijken we steeds meer wat de  
markt vraagt Je ziet dat producenten graag 
gebruikte onderdelen weer willen hergebruiken. 
Zo krijg je een beweging van aanbodgericht naar 
meer vraag gestuurd. Ook voor reststromen uit de  
openbare ruimte zoeken we innovatieve oplos-
singen, zoals verkeersborden van bio composiet, 
samengesteld uit gras en riet. 
De bouw van een nieuwe grondstoffenhal op ons 
terrein komend jaar moet een flinke impuls geven 
aan de kwaliteit van die grondstofstromen. Daar- 
naast onderzoeken we momenteel of we in het 
havengebied van Amsterdam een recyclingfabriek 
voor luiers kunnen realiseren.

“een grote verandering is  
dat we afval zijn gaan  

zien als grondstof.”
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Meerlanden doet dus al veel. Gaat het snel 
genoeg volgens jou? 
Als we de landelijke circulaire doelstellingen 
voor 2030 en 2050 willen halen zijn er nog veel 
innovaties en initiatieven nodig. We zitten nu nog 
in een transitiefase en staan pas aan het begin van 
de circulaire economie. Sommige initiatieven zul- 
len de laboratoriumfase niet ontstijgen en som- 
mige wel. Dat maakt deze tijd dan ook zo uitda-
gend en spannend! Een integrale aanpak levert 
hierbij het meeste succes op. En in ketens denken. 
Van producent tot consument dien je stappen te 
zetten in verduurzaming. Als een producent een  
verpakking gebruikt die uiteindelijk niet te recy- 
clen is, maar alleen verbrand kan worden, dan is 
dat niet wenselijk. In de ontwerpfase moet al goed 
nagedacht worden over hergebruik en recycling. 
Dan kan afval weer het begin van iets moois zijn.

Wat is jouw ambitie voor de komende jaren? 
Verdere stappen zetten met instellingen, bedrijven, 
gemeenten en inwoners, en concreet werken aan 
een duurzame en circulaire samenleving. De weg 
daarnaartoe is er één van dapper doorzetten, crea-
tief zijn, verbindingen zoeken en geloof hebben 
dat het gaat werken. 
Twee jaar geleden heb ik met vijf andere bedrijven 
stichting Circulair West opgericht. Inmiddels zijn 
hierbij meer dan veertig bedrijven aangesloten, 
inclusief de provincies Noord- en Zuid-Holland  
en een aantal gemeenten.

 
 
We werken hier samen aan projecten dwars door 
sectoren heen. Zo leren we wat circulair werkt en  
wat niet. Door concreet samen te werken ontwik-
kelen en delen we met elkaar kennis. Deze 
kennis kunnen we verder vertalen naar circulaire 
productieprocessen, bedrijfsvoering, producten 
en diensten. Dit doen we simpelweg door niet 
alleen over circulariteit te praten, maar gewoon 
het te doen. En dat raad ik iedereen aan, want elke 
verandering begint bij een eerste stap, en dat doe 
je vooral samen: “Samen sneller circulair!”
meerlanden.nl
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skip de winterdip!

NU HET TOERISME WEER OP VOLLE TOEREN IS, REIZEN WEER VEILIG 
VOELT EN DE RESTRICTIES IN VEEL LANDEN ZIJN OPGEHEVEN, MAKEN 

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN OVERUREN. DE LAATSTE TREND OP HET 
GEBIED VAN REIZEN: DE WORKATION! 

natuur, cultuur, heerlijk eten én hard 
werken; ga op workation in Cyprus
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Workation?
Wat is een workation? Oud-Venneper Lukas Foks 
legt het uit. “Ik vertrok begin 2021 voor drie maan-
den naar Zuid Afrika om een business plan te 
schrijven mijn eigen agency op het gebied van PR 
en influencer marketing op te richten. Sindsdien 
heb ik flitsbezorger Getir in Nederland middels PR 
op de kaart gezet, hielp ik een hotelplatform met 
hun marketingstrategie en werk ik nu voor merken 
Zalando en Dr Martens.
Meermaals per jaar plan ik een workation. De naam 
zegt het al, het is een kruising tussen working en 
vacation – liefst in een inspirerende omgeving. 
Tijdens zo’n workation sta ik extra vroeg op, om 
’s ochtends en begin van de middag zo productief 

mogelijk te zijn. De namiddag en avond reserveer 
ik om te genieten van al het moois dat de betref-
fende locatie te bieden heeft of om kennis te  
maken met andere ondernemers. Mijn opdracht-
gevers bevinden zich veelal in Nederland, maar ik 
hoef daar niet het hele jaar rond fysiek aanwezig 
te zijn om hen te voorzien van ijzersterke 
marketingcampagnes.”

Door covid is thuiswerken genormaliseerd, en 
steeds meer werkgevers bieden hun medewerkers 
aan om een maand of langer in het buitenland te  
werken. Voor ondernemers die geen vaste stand-
plaats nodig hebben is werken op afstand nog 
makkelijker. Met name sinds de opheffingen van 
de corona restricties is een significante stijging te 
zien in de interesse in remote working en 
workations (bron: Google Trends). Veel bestem-
mingen die op lijken te krabbelen na de corona 
crisis investeren in Digital Nomad Visa’s en zetten 
hun marketingbudgetten in op workations. Zo ook 
Cyprus. Lukas bezocht het eiland begin van deze 
herfst, om er te genieten van het heerlijks dat het 
land heeft te bieden, terwijl hij zijn opdrachtgevers 
op afstand verzekerde van de nodige influencer 
marketing- en pr campagnes. 
 
“Met name buiten het vakantie hoogseizoen is het 
perfect om een working trip te plannen. De kosten 
zijn lager en de plek van bestemming is aanzienlijk 
rustiger. In Cyprus is het zelfs in november gemid-
deld nog boven de 20 graden Celsius. Prima 
temperatuur dus om de pre-winterdip te skippen. 
Het wordt niet voor niets ‘het zonnigste eiland van 
Europa’ genoemd.”
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places to be

“Met name buiten het  
vakantie hoogseizoen is 
het perfect om een  
working trip te plannen.”

Vanaf maart is het qua temperatuur goed ver- 
toeven op Cyprus, hoewel het er de zomer-
maanden erg heet kan worden. Je vliegt al 
vanaf 120 euro retour naar het eiland dat twee 
luchthavens (Larnaka & Paphos) rijk is. Cyprus 
biedt de ideale mix van strand, cultuur, natuur, 
geschiedenis en optioneel nachtleven. De 
gemakken voor digital nomads, ondernemers 
die het internet gebruiken om hun werk 
locatie-onafhankelijk uit te voeren, zijn ideaal: 
het mediterrane klimaat, relatief gunstige 
prijzen voor eten, drinken en verblijf en de 
lokale bevolking spreekt goed Engels. De 4G  
netwerkverbinding in de steden is zeer goed 
en de meeste koffietentjes en cafe’s zijn voor-
zien van  uitstekend wifi. 

41



Limassol: Cypriotische strandstad die 
inspeelt op wensen van remote workers
“Je merkt dat de steden in Cyprus steeds meer 
inspelen op de behoefte van de internationale 
reiziger. De horeca cultuur is meer en meer 
ingericht op remote workers, met inspirerende 
flexplekken en betaalbare cappuccino’s.” vertelt 
Lukas. “De eerste dagen van mijn reis verbleef 
ik in Limassol. Deze op een na grootste stad van 
Cyprus doet zowel klassiek als kosmopolitisch 
aan. Wolkenkrabbers en moderne architectuur 
wordt afgewisseld met een charmant oud-
historisch centrum. Limassol biedt alles wat de 
modern-knowledge worker van vandaag nodig 
heeft. Er verschijnen steeds meer hippe cafés en 
koffietentjes waar zich ’s ochtends groepjes met 
internationale ondernemers verzamelen achter 
hun laptop onder het genot van vers geurende 
havermelk cappuccino’s. En de stad kent een 
aantal aantrekkelijke stranden om de namiddag  
op door te brengen wanneer de deadlines van  
die dag zijn behaald.”
 
Onze Limassol tips:
• Een late, uitgebreide lunch bij Dionysus 

Mansion nabij de historische haven van 
Limassol is een absolute aanrader! Het wordt 
door velen aangeschreven als een van de 
beste toegankelijke restaurants van de stad. 

Ze serveren de heerlijkste lokale gerechten en 
de prachtige binnentuin van het restaurant 
oogt als een magische oase van rust. 

• De haven van Limassol is niet alleen een 
belangrijke schakel tussen Europa en het 
Midden-Oosten, maar ook een vriendelijk 
ogende ontmoetingsplek met prachtige 
schepen en moderne restaurants. Wandel 
over de 13 kilometer lange promenade die 
start in de haven en wordt omringd door 
palmbomen terwijl vrachtschepen en 
plezierjachten voorbij kabbelen. 

• Het vegan restaurant Elysian is de uitvalsbasis 
voor veel flexwerkers. Start hier je dag met 
plant based pancakes, of brunch met een 
broodje vegan gyros terwijl je je e-mails van 
die dag wegwerkt. 
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Ontsnappen aan de stadse drukte in het 
Troodos gebergte
Wil je ’s weekends de drukte van de stad Limassol 
ontvluchten? Overweeg dan een weekend weg 
naar het Troodos gebergte, waar het traditionele 
Cyprus, prachtig en slaperig, de perfecte uitvals-
basis is voor natuur en cultuur. Bezoek een van 
de wijngaarden, prachtige kloosters en gezellige 
dorpspleinen. Of beklim Cyprus’ haar eigen berg 
Olympus voor een adembenemende hike.  

“Ik verbleef mijn eerste weekend in Omodos, een 
sprookjesachtig dorpje in het Troodos gebergte 
waar niet veel anders te doen is dan cultuur- 
snuiven en verrukkelijk, klassiek Cypriotisch eten. 
Typisch voor Cyprus zijn de mezedes, een zeer 
gevarieerde vorm van tapas waarbij je tafel wordt 
volgeplaatst met tot wel dertig lokale delicatessen, 
begeleid met vers gebakken pitabrood. Denk aan 
schalen vol olijven, tzatziki, Griekse salade, feta, 
octopus in rodewijnsaus, kalamari, gehaktballetjes 
in tomatensaus, gerookte Cypriotische worstjes, 
souvlaki of kleine stoofpotjes. Ontstress en zit uren 
aan tafel onder het genot van een fles lokale wijn, 
zoals de Cyprioten dat doen volgens hun motto 
‘siga, siga’ - vrij vertaald naar ‘op het gemak’.”

Het Timios Stavros klooster, dat zich middenin het  
stadje Omodos bevindt,  is zeker een bezoek 
waard. Het klooster wordt ook wel het Heilige 
Kruisklooster genoemd omdat het, naar verluidt, is 
gebouwd boven een grot waar  men ooit een groot 
kruis vond. Via AirBNB of Booking.com zijn buiten 
het hoofdseizoen voor een goede prijs prima 
appartementen in het stadje te boeken. Of verblijf 
in een bergvilla buiten het centrum, waar je 
wakker wordt met magische uitzichten.

“de cyprioten doen dat  
volgens hun motto ‘siga, siga’  
- op het gemak.” 

places to be
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Populair Paphos: 
Een andere populaire kustplaats in Cyprus is het 
stadje Paphos, gelegen in het Zuidwesten. Paphos 
heeft een eigen vliegveld waar je vanaf Eindhoven 
en Schiphol direct naartoe kunt vliegen. 
Gedurende het hoogseizoen bruist het van het 
toerisme dat de havenstad met name bezoekt voor 
zon, zee, strand en uitgaan. Maar er is meer: Agora, 
de prachtig felgekleurde markthal van Paphos 
trekt koopgrage bezoekers van heinde en verre. 

 
En de haven, met haar gezellige terrasjes leent zich 
perfect voor een romantisch diner tijdens zons- 
ondergang. In het noordwesten van de stad vertel-
len de imposante Koningstombes verhalen uit een  
ver verleden. Wandel door de archeologische vind- 
plaats die door UNESCO is uitgeroepen tot wereld-
erfgoed en ervaar hoe de aristocraten uit het 
Paphos van de vierde eeuw voor christus afscheid 
namen van hun geliefden. 
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places to be

Ook voor remote workers heeft Paphos voldoende 
te bieden. “Paphos is ideaal voor hen die off-season 
wat meer rust verlangen”, stelt Lukas. “De digital 
nomad community hier is klein, maar hecht en 
komt samen in de vele koffiezaakjes en flexcafe’s 
die de havenstad rijk is. Ik sprak in het hippe, 
vegan café Meraki Market af met de Oostenrijkse 
Maximilian die in sales werkt. Hij verkoopt social 
media software-oplossingen op de internationale 
markt, en kan overal vandaan werken – zolang er 
maar internet en een laptop is. Maximilian vertelde 
me over de hechte vriendengroep die elkaar in 
Paphos helpt aan nieuwe opdrachten en wekelijks 
met elkaar spart over het verder ontwikkelen van 
hun business. En dat één van zijn vrienden een 
milieuvriendelijk schoonmaakmiddel heeft ont-
wikkelt dat binnenkort de Nederlandse markt 
wil betreden en daar mogelijk mijn hulp bij kan 
gebruiken. Dit kan nog wel eens uitmonden tot 
een erg lucratieve workation!” 
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geen mantelpakjes-
secretaresses bij SWDV 

VOOR HET THEMA “TEGENDRAADS ONDERNEMEN” GEEFT SWDV 
ADVOCATEN GRAAG HET WOORD AAN DE PERSONAL ASSISTANTS. 

Bij dit kantoor werken geen secretaresses in de 
traditionele zin van het woord. Dus jullie lopen 
niet in een mantelpakje op kantoor en zitten met 
het kladblok aan het bureau van jouw advocaat 
zijn of haar instructies af te wachten? 
“Doe me een lol, zeg”, reageert Wendy Goulooze, 
onder hartelijk gelach van de andere personal 
assistants. “Gelukkig niet! Je kunt hier echt jezelf 
zijn en niet alleen qua keuze van kleding.”

Werken met, niet werken voor
“Iedereen is anders en dat is prima,” vult Soraya Oass 
aan. Hoe wordt het werk dan gedaan bij SWDV? “We 
werken als een team, niet alleen als PA’s maar ook 
met de advocaten. Als PA ben je goed op de hoogte 
en betrokken bij de dossiers. Dat maakt het werk 
interessant. Iedere p.a. heeft haar eigen toko (lees: 
is vast aanspreekpunt voor een aantal advocaten), 
maar we weten van elkaar waar we mee bezig zijn, 
zodat jouw werk wordt opgevangen door collega’s 
als je er een keer niet bent.”  

Soraya Oass is senior PA van de sectie bestuursrecht 
bij SWDV. Zij startte in 2005 als secretaresse bij 
Smithuijsen Advocaten en is van daaruit doorgegroeid 
naar haar huidige functie. Soraya is de spil van de 
sectie. Zij weet van ieder dossier wat er speelt, kent het 
antwoord op alle vragen over de procedureregels bij 
de verschillende gerechtelijke instanties en is daarmee 
ook vraagbaak voor de rest van kantoor als het om 
procedures gaat. 

Korte lijnen en lage drempels
Annelies Alblas: “De lijnen zijn kort. Dat werkt heel 
prettig. Niet alleen in de directe samenwerking 
met Wendy, maar ook met de advocaten met wie 
ik samen werk. Ook met Kees Kras, die vanuit 
Purmerend werkt en één dag in de week naar 
Hoofddorp komt, verloopt de samenwerking 
gesmeerd. We weten wat we aan elkaar hebben en 
hoe we het voor de klant het beste kunnen regelen.” 

Annelies Alblas werkt al bijna 22 jaar in de advoca- 
tuur. Zij startte bij Winters & De Vries in de arbeids- 
en strafrechtpraktijk. Daarna maakte zij via onder-
nemingsrecht en bestuursrecht de switch naar de unit 
Insolventie / Ondernemen. Nu regelt zij als senior PA 
naast haar werk voor de curatoren in de faillissemen- 
ten ook alles organisatorisch voor deze units én is de 
vaste p.a. voor twee ondernemingsrechtadvocaten.
 
Wendy vervolgt: “Alles is hier bespreekbaar. De 
drempels zijn laag en we kunnen altijd bij iedereen 
binnenstappen, ook bij het bestuur. Sinds augustus 

business
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2020 werken we in het nieuwe pand. Het bestaat 
grotendeels uit glas, zowel intern als extern. Je ziet 
elkaar zitten en kan zo goed inschatten wie het druk 
heeft, bij wie je binnen kunt lopen, wie er wel wat 
hulp kan gebruiken, enz. We lunchen ook met het 
hele kantoor tegelijk aan lange tafels. Zo spreek je  
ook de advocaten met wie je niet samenwerkt. 
Praten over dossiers doen we eigenlijk niet bij de  
lunch, hoewel een mooie overwinning in een proce-
dure natuurlijk wel wordt genoemd.” 

Wendy Goulooze is 15 jaar geleden zonder enige 
secretaresseopleiding in drie maanden ingewerkt bij 
Winters & De Vries om Annelies te vervangen tijdens 
haar zwangerschapsverlof. Volgens haar eigen zeggen 
heeft zij alles geleerd van Dick (Winters) en Dick (de 
Vries). Zij is nu senior PA en ondersteunt samen met 
Annelies Alblas de 3 curatoren bij alle faillissementen. 
 
Mijn mening doet er toe
Mila Lemmens springt daar op in. “Ik heb niet het 
idee dat ik hier niets mag zeggen, omdat ik de 
jongste ben. Ik vind het fijn dat mijn mening hier er 
echt toe doet.”  

Mila Lemmens is in 2021 in het laatste jaar van haar 
studie HBO rechten gestart als junior PA bij SWDV 
voor 3 dagen per week. Inmiddels is haar studie 
afgerond en werkt zij fulltime als vaste PA voor een 
viertal advocaten in de unit Arbeid/Ondernemen.  

“Aan het begin van mijn studie had ik nooit gedacht 
dat ik op een advocatenkantoor zou gaan werken! 
Vanuit mijn opleiding had ik echt het traditionele 
beeld van de advocatuur: stijf, saai en hiërarchisch. 
Hier is het echt anders. De sfeer is veel losser, alle  

advocaten zijn even vriendelijk en er is aandacht  
voor elkaar. De maandag start voor alle ondersteu-
ning bij de receptiebalie. Daar praten we een kwar- 
tiertje bij over het weekend en wat ons komende 
week te wachten staat. Iedereen kan daar even haar 
verhaal kwijt”. “Die persoonlijke betrokkenheid van 
collega’s, ook bij privéomstandigheden is fijn”, zegt 
Soraya. “Je neemt privé niet mee naar je werk, maar 
we vieren het samen als er wat te vieren valt en 
delen het ook als het niet goed gaat. Als je collega’s 
weten wat er aan de hand is dat je niet lekker in je 
vel zit, is dat vaak al voldoende om de scherpe kant-
jes eraf te halen. We zorgen hier goed voor elkaar.” 

Soms moet je de advocaten achter de  
vodden zitten
Judith Sallehart beaamt dat. “Ik kom van een 
advocatenkantoor waar er een boven (advocaten) 
en beneden (ondersteuning) was. Ook bij het oude 
Smithuijsen waar ik ook al samen heb gewerkt met  
Soraya, was er meer sprake van hiërarchisch werken. 
Hier is dat duidelijk anders. Als PA zorg je ervoor dat 
jouw advocaten hun handen vrij hebben om het in-
houdelijke werk voor de klant te doen. Dat betekent 
in het dagelijks leven dat ik het voortouw neem in  
de planning en ervoor zorg dat alles op tijd de deur  
uitgaat. Daar hoort bij dat je jouw advocaten soms  
echt achter de vodden moet zitten. Niet alle advoca-
ten zijn even goed in plannen,” lacht ze.  

Judith Sallehart werkt sinds begin 2022 bij SWDV 
Advocaten, maar heeft haar sporen als PA. in de advo-
catuur ook al ruimschoots verdiend. Judith is in 2000 
gestart als secretaresse bij Smithuijsen Advocaten en 
werkte ook daar al samen met enkele collega’s van 
SWDV. Judith regelt alles voor de vastgoed-sectie.

“We regelen met de PA’s zelf de  
bezetting op kantoor, de verdeling 
van het werk en de extra projecten”
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Past “Tegendraads ondernemen” bij SWDV? 
“Ik merk wel dat het beeld dat mensen van buitenaf 
hebben over de advocatuur in ieder geval niet past 
bij hoe we het bij SWDV doen, daarin zijn we in ieder 
geval al tegendraads”, zegt Wendy. Annelies: “Anna 
en Chris zijn direct en eerlijk in hun communicatie 
ook over hoe het gaat met kantoor. We zitten niet 
alleen letterlijk in een glazen huis, maar doen ons 
niet anders voor dan we zijn en dat hoeft ook niet, 
want we doen het goed.” 
Wendy: “Het zit ‘m ook in flexibiliteit, gekoppeld 
met eigen verantwoordelijkheid. Omdat het bestuur 
flexibiliteit biedt in bijvoorbeeld werktijden en graag 
ziet dat je je eigen verantwoordelijkheid pakt, ga je  
daar ook zorgvuldig mee om en geef je die flexibi-
liteit ook terug. Niemand hier vindt het erg om even 
wat af te maken na werktijd of om een keer eerder 
te beginnen als dat nodig is. We hebben laatst nog 
met vier PA’s op eigen initiatief op zaterdagochtend 
een enorm dossier in een spoedzaak opgepakt. 
Dat zijn uitzonderingen hoor, maar als het nodig is, 
gaan we ervoor. We hebben keihard samen gewerkt, 
maar daarna weer met een voldaan gevoel van het 
weekend genoten.” 
Het valt op dat jullie het hebben over “wij” als jullie 
het hebben over SWDV. “Ik denk daar eigenlijk niet 
eens bij na”, zegt Annelies. “Dat klinkt wat klef, maar 
zo is het absoluut niet. Natuurlijk lopen we wel eens 
te mopperen of enorm gestrest door kantoor, maar 
dat hoort erbij. We fiksen het altijd wel en dat is 
inderdaad een “wij”, lacht ze. 

“Ik denk dat Chris en Anna dat wij-gevoel ook 
belangrijk vinden” zegt Mila. Er worden regelmatig 
borrels en uitjes georganiseerd door kantoor. Judith 
en ik gaan bijvoorbeeld volgend jaar mee met het 
wintersport-uitje van kantoor.” “We hadden eerst 
wat twijfels, maar zijn door alle vaste wintersport-
gangers overgehaald om toch mee te gaan, erg  
leuk!”, zegt Judith om vervolgens aan de anderen te 
vragen: “Het kantoorpand getuigt ook van tegen-
draads ondernemen toch? Van aardappelschuur 
naar modern eigen kantoorpand?” De andere PA’s 
beamen dat volmondig. “Iedereen die voor het  
eerst het pand betreedt, staat echt even met de 
mond open. Je ziet het silhouet van de schuur mooi 
terug, maar het is een modern pand dat precies aan 
al onze wensen voldoet,” vult Mila aan. 
 
“Ik denk dat het tegendraads ondernemen ook zit 
in het zien van kansen, die pakken en daar risico in 
durven te nemen” zegt Soraya tot slot. “Bijvoorbeeld 
in de mogelijkheden zien tot groei. Of het nou gaat 
om persoonlijke groei, groei van de praktijk of kan- 
toor. Als je zelf iets wilt, word je door kantoor ge-
steund om dat te bereiken. Zelfs als dat betekent dat 
iemand op gegeven moment dan uitvliegt om iets 
nieuws te gaan doen, wordt dat gezien als groei en 
van harte door kantoor gegund. Dat vind ik wel 
mooi en ook iets tegendraads hebben.”
 

“Het kantoorpand getuigt ook van  
tegendraads ondernemen.  
Van aardappelschuur naar modern kantoorpand”

business
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art of making

Around the world people unknowingly adjust to  their loved ones, close friends or collegues, which can 
reflect in appearances. I love those similarities in coats, shoes, pants, prints, hairstyles, movements and 
-of course- the bags! Since 2008 I have a trained eye for these remarkable couples and I try to capture 

them whenever I can and wherever I am. www.corinezijerveld.com.

#matching bags & backs
PHOTOSERIES ‘MATCHING BAGS-BACKS’

BY CORINE ZIJERVELD                                                     
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Nieuw-Vennep Zuid en Spoorzicht liggen vlakbij 
elkaar en huisvesten ruim 500 bedrijven. Het 
zijn zeer gewilde locaties met Schiphol naast de 
deur en uitvalswegen naar alle grote steden in de 
Randstad. Om meer efficiency en kostenreductie 
te realiseren, slaan de bedrijvenparken de handen 
ineen in de “Stichting Veilige Bedrijvenparken  
Haarlemmermeer”. Gedacht werd aan schaalwinst 
op inzet van gebiedsbeveiliging en een gezamenli-
jk KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).
Activiteiten op het gebied van (georganiseerde) 
criminaliteit, overlast en vandalisme op de betrok- 
ken bedrijvenparken vragen de gezamenlijke 
aandacht. 
Het is van cruciaal belang dat er eenduidige 
afspraken zijn met politie en gemeente over de 
monitoring van de actuele cijfers en de daarmee 
verband houdende beleidsopvolging van ontwik-
kelingen op het gebied van criminaliteitspreventie 
en handhaving op de betrokken bedrijvenparken.
Beter overleg en aandacht voor afstemming van de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit, overlast 
en vandalisme kan zodoende effectiever en effi-
ciënter worden georganiseerd. 

Veilige bedrijvenparken
In 2021 heeft Spoorzicht samen met Businesspark 
Nieuw-Vennep Zuid het KVO behaald. Het keur-
merk veilig ondernemen zorgt voor continuïteit 
in overleg met politie, brandweer en gemeente. 
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade 
en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk 
in de weg zitten. In het KVO maken ondernemers 
samen met de gemeente, politie en brandweer en 
eventuele andere partijen afspraken om overlast, 
criminaliteit en onderhoud en beheer op het bed-
rijventerrein aan te pakken. In 2023 moet dit KVO 
weer verlengd gaan worden.

Voorkomen is beter dan genezen
De criminaliteitscijfers betreffende inbraak dalen in 
Nederland het snelst op KVO-gecertificeerde bed-
rijventerreinen. Mede als gevolg van de jarenlange 
inzet op publiek-private samenwerking op lokaal 
niveau. De gezamenlijk gemaakte en uitgevoerde 
actieplannen zorgen voor investeringen in betere 
beveiliging. De schade die het bedrijfsleven jaar- 
lijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt 
door deze en andere maatregelen fors verminderd. 
Het KVO heeft direct effect op het veiligheids-
gevoel van ondernemers, werknemers en burgers. 
Maar ook is er vaak een structurele verbetering 
van de samenwerking tussen ondernemers en  
andere partijen te zien. BIZ Nieuw-Vennep  
centrum is ook aangehaakt in dit overleg en 
wellicht kan het centrum in 2023 ook mee in dit 
gezamenlijke “Vennepse” KVO.”

samenwerken aan  
veiligheid

VOORZITTERS VAN DE BEDRIJVENPARKEN SPOORZICHT EN NIEUW-VENNEP 
ZUID ZIJN SINDS 2018 EEN SAMENWERKING AANGEGAAN OM INFORMATIE 

TE DELEN OVER ONDERWERPEN ALS VEILIGHEID EN EFFICIENCY.

Behind the scenes
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Voor Almar Bouwman en Stephan Spillenaar 
van Schenk Makelaars is het zo duidelijk als wat; 
ook in hun vak gaat het om mensen. Tuurlijk, 
je hebt kennis en expertise nodig, maar als je 

je openstelt, de juiste vragen stelt en heel goed 
luistert, kom je uiteindelijk tot de beste invulling 
van de vastgoedwens van je klant. Ze vertellen 
bevlogen over hoe ze dat in de praktijk doen. 

‘eerst de klant, dan het pand’
PURPOSE CASE-BEDENKER MATTHIJS BOBELDIJKLEGT UIT
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“Het is heel lekker om te werken in een gebied dat 
je als je broekzak kent”, start Stephan. “Of  het nou 
gaat om de kavels, de gebouwen of de mensen, 
Haarlemmermeer kent voor ons weinig geheimen. 
Doordat we zo lokaal geworteld zijn weten we als 
geen ander wat er speelt en door onze netwerken 
spelen we kort op de bal; de connectie met partijen 
als de gemeente en ontwikkelaars is goed. We 
houden ons met veel plezier dagelijks bezig met 
advisering bij aan- en verkoop van bedrijfsmatig 
onroerend goed. Daarnaast zijn we ook sterk in  
regionale aan- en verhuur en taxaties van bedrijfs-
matig en particulier vastgoed en (landbouw)
gronden. We zijn letterlijk van alle markten thuis, 
er is in ons full-service kantoor eigenlijk niets dat 
we niet aankunnen. Want uiteraard beschikken we 
over alle benodigde accreditaties en certificaten om 
ons werk naar behoren te kunnen doen.”

Ook ‘wonen’ in de portefeuille
Almar vertelt: “Sinds de komst van Cees Steur bij 
Schenk Makelaars kunnen we ook particuliere 
taxaties verzorgen. Cees heeft als zelfstandig 
makelaar een schat aan ervaring in Halfweg-
Zwanenburg opgebouwd en is een goede bekende 
in Haarlemmermeer. Het is fijn om van zijn exper-
tise gebruik te maken, hij is enorm breed inzetbaar. 
Van particuliere woningen tot het waarderen van 
groot-zakelijk vastgoed, je kunt voor alles bij hem 
aankloppen. Met de transitie van bedrijfsmatig 
vastgoed naar particuliere woningen is de expertise 
van Cees ook van onschatbare waarde. Samen 
kunnen we die veranderingen heel goed managen, 
dat is heel prettig.”

Nog een expertise: managen van vastgoed
“Ook in vastgoedmanagement zijn we een sterke 
partij”, vervolgt Stephan. “We realiseren ons heel 
goed dat oplossingen voor vastgoedvraagstukken 
niet in beton gegoten zijn. Is verbouwen van het 
bestaande vastgoed verstandig of kan er beter 
worden herontwikkeld? Of is het toch het beste  
om compleet nieuw te bouwen? Afhankelijk van  
iemands wensen, verwachtingen en mogelijk-
heden gaan we in gesprek en onderzoeken we de  
opties die er zijn. Daarbij kijken we natuurlijk ook 
heel goed naar externe factoren zoals wet- en regel-
geving, bestemmingsplannen, ontwikkelingen in  
de markt en de besluitvorming van (lokale) over-
heden. De optie die op het eerste gezicht het meest 
aantrekkelijk lijkt is niet altijd het meest renderend, 
is onze ervaring. Soms komen we tot hele verras-
sende oplossingen. In onze dienstverlening gaan 
we  heel ver; we nemen ook zaken als aanbeve-
lingen bij een bodemonderzoek tot advies bij juri-
dische vastgoedzaken mee. Of we bespreken de 
casus met gemeenten en overheden, stellen het 
programma van eisen op, selecteren een architect 
of vragen vergunningen aan.”

Netwerk is onze kracht
Almar gaat verder: “Bij Schenk Makelaars zijn we 
inderdaad niet van de korte klap, het snelle scoren 
of een vluchtige transactie. ‘Eerst de klant, dan het  
pand’ is niet voor niets een veel gebezigde uit- 
spraak bij op ons kantoor. Het gaat in onze dienst-
verlening echt om de mens achter de stenen en 
niet andersom. Anders dan bij sommige andere 
partijen in onze branche, of misschien wel tegen 

“We realiseren ons heel goed 
dat oplossingen voor  
vastgoedvraagstukken niet  
in beton gegoten zijn.”
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alle vooroordelen in, zijn we van de lange adem. 
We durven ook ‘nee’ te zeggen als we vinden 
dat dat in het belang van onze klant is. Al onze 
medewerkers zijn al lang bij het kantoor werkzaam 
en bewegen zich in ook in de vele netwerken die 
Haarlemmermeer rijk is. Dan moet wat je zegt ook 
kloppen bij wat je doet, je krijgt er letterlijk last 
van als je gebakken lucht verkoopt. Ons netwerk 
hebben we in de afgelopen 20 jaar zorgvuldig 
opgebouwd, dat moet je koesteren.” 

Blijf bij jezelf
Almar besluit: “We zitten midden in 
Haarlemmermeer en staan stevig met onze poten 
in de klei. Met andere woorden; we zijn nuchter, 
hebben een no-nonsense mentaliteit en weten 
heel goed waar we vandaan komen. Bij ons is 
er geen plek voor ‘ballengedrag’, dat straffen 
we genadeloos af, haha, we hebben een groot 
zelfreinigend vermogen. Dat ‘bij jezelf blijven’ 
helpt enorm in de toch wat onzekere tijd waarin 
we momenteel leven. Ik bedoel, we dachten met 
de coronapandemie de grootste crisis uit onze tijd 
wel te hebben gehad. Niet wetende dat er door een 
oorlog op Europees grondgebied een energiecrisis 
volgde, in een periode dat we in Nederland al met 
een de stikstofproblematiek moesten dealen. 
Onze flegmatieke inborst en ruime ervaring in 
de branche helpt dan mee om zaken te blijven 
overzien en niet in de paniek te schieten!” 

“Bij ons is er geen plek voor  
‘ballengedrag’, dat straffen we  
genadeloos af. we hebben een groot 
zelfreinigend vermogen.”  
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MASTER TOTAALINRICHTING:  
BRENGT INTERIEURDROMEN TOT LEVEN

grenzeloze  
woon-inspiratiebron voor de 

sfeergevoelige consument

Al ruim 20 jaar maakt Master Totaalinrichting 
interieurdromen waar voor de zakelijke- en de 
particuliere klant. De ruim 2000 m2 showroom, 
is een complete en grenzeloze inspiratiebron 
bij de oriëntatie op vloeren, wand- en raam- 

decoratie, meubels en woonaccessoires. Niet 
alleen voor de zakelijke markt, maar juist ook 
voor de sfeergevoelige consument. Waarbij full-
service wordt geboden van de eerste oriëntatie 
tot en met de oplevering en plaatsing. 
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Uiterst actuele showroom
Judith Bertoen, vanaf de oprichting van Master  
werkzaam als interieuradviseur, vertelt vol enthou-
siasme over de laatste assortimentsontwikkelingen 
en nieuwste woonideeën en trends. ‘In onze show-
room hebben wij de nieuwste en meest actuele 
collectie van wandbekleding, woonaccessoires en 
meubels in 1001 kleuren, stoffen en materialen. Het 
is te veel om op te noemen’. Judith nam Hmore 
mee voor een wandeling door de inspiratievolle 
showroom. ‘We hebben heel veel prachtige behang-
boeken, een nieuw assortiment chique Voluspa 
geurkaarsen in unieke kleuren, handgemaakte 
lampen van By Eve, maar ook een exclusieve 
meubellijn van topontwerper Erik Kuster; de 
Metropolitan Luxury’, vertelt Judith trots. ‘Eric is 
een Nederlands ontwerper in de breedste zin van 
woord. Hij ontwikkelt specifiek voor het woon- 
interieur stoelen, tafels, banken, maar ook de verf- 
lijn Shades. Master verkreeg een exclusief dealer-
ship voor de verkoop van designmeubelen van 
Kuster’.  

Woontrends
‘Er zijn dit najaar twee belangrijke trends te zien’, 
legt Judith uit. ‘De ene is Hotel Chique;  glanzend, 
warm, bruinachtig en crème-tinten, geheel in de  
stijl van Metropolitan Luxury, de lijn van Eric 
Kuster. Daarnaast is er de Scandinavische Japans-
achtige trend; rustig, licht, zachte tonen, natuur, 
houten materialen, licht en luchtig allemaal. Maar 
ook kleinere stromingen zijn zichtbaar zoals een 

eclectische met bonte kleuren en gekke items bij  
elkaar. Kleinere richtingen zijn gebaseerd op antro-
posofische ontwerpen met sterke kleuren. In onze 
showroom zijn alle sfeervoorbeelden aanwezig, al 
dan niet op onze moodboards’.

Behang wordt wanddecoratie
‘Behang heeft een sterke ontwikkeling meege-
maakt’, vervolgt Judith. Het is verworden tot wand-
decoratie, waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn. 
Er is wandtextiel en zelfs geluiddempend behang 
voor een betere akoestiek. We voeren een enorme 
behangcollectie van topmerken als ARTE, Elitis, 
Casamance, Zoffany, HOW, Sanderson en MOOOI. 
Sommige klanten kunnen zelfs uren inspiratievol  
in onze talloze behangboeken bladeren. Basis is dat 
we ook op wanddecoratiegebied voor de particu-
liere klant dé inspiratiebron willen zijn. Maar wand- 
decoratie gaat verder dan behang. Voor elke wand 
is een oplossing: de ene wand is geschikt voor 
behang, een andere niet. De keus is enorm, we heb- 
ben leren wandbekleding, wandbekleding van 
hout, metaal, maar ook mooie vakkenkasten, waar-
mee de wand praktisch en decoratief kan worden 
aangekleed. 
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En wat dacht je van je wand bekleden met stof, 
fluweel, alpecablad, bananenblad, riet, vinyl, folie 
met kurk? We denken graag net een stap verder, 
out of the box, Daarom komen we vaak ongevraagd 
met nieuwe ideeën, tips, suggesties. Maar altijd een 
integraal advies. Klanten die binnen komen voor 
behang, vragen we altijd naar de omstandigheden, 
het soort ruimte waar het behang moet komen en 
of het aansluit bij rest van je interieur’. 

Verlichting
‘Nieuw zijn de handgemaakte lampen van By Eve’, 
vervolgt Judith. “We nemen die vaak als accessoire 
op in een interieurontwerp. Daarbij bekijken we 
altijd of de lamp qua grootte en lichtopbrengst  
geschikt is en past bij de rest van het interieur.  
Ook met verlichting selecteren we leveranciers, 
die goed passen bij datgene wat aansluit bij de 
belangrijkste woontrends. Daarom is ook Maretti 
opgenomen. De klant kan bij hen de uitgekozen 
lampen bekijken. 

‘Personal’ karpetten
‘Karpetten zijn weer in’, aldus Judith. ‘Ze zijn bij  
Master in elk gewenst formaat volledig naar eigen 
wens te vervaardigen uit o.a. de bestaande tapijt-
collecties. Je kan met diverse mooie merken zelf je 
karpet samenstellen, proefjes laten maken, kleuren 
en structuren samenstellen, kiezen uit een bouclé 
of een hoge, langharige of lage pool in vele soorten 
garens. De variatie is eindeloos. Een karpet geeft 
een intiemere sfeer in huis. Het bakent decoratief 
de zitruimte af, zodat dit een geheel wordt; een 

eiland in de ruimte. We werken ook met ronde en 
organische vormen, deze  karpetten geven een 
eigentijds en ruimtelijk effect aan de zithoek’. 

Reuze keuze raamdecoratie 
‘Nee, we zijn geen gordijnwinkel, waar stoffen aan 
de rol worden verkocht’, lacht Judith. Bij Master 
kom je eerder voor de ontwikkeling van ideeën,  
die we aan de hand van talloze voorbeelden kun-
nen laten zien en laten voelen. We voeren een zeer 
grote collectie gordijnstoffen van de bekendste 
merken zoals JAB, Chivasso, Carlucci, Baumann, 
Casamance, Zimmer and Rohde, Kendix, Kvadrat, 
ROMO, Mart Visser, Indivipro en Kobe). Bij een 
definitieve keuze, meten we alles in op locatie, 
bespreken we met de klant, hoe we denken dat 
het gaat hangen en maken dit zo visueel mogelijk. 
Persoonlijke begeleiding is daarbij belangrijk. We 
hangen daarom de gordijnen of vitrages ook zelf 
graag op. Naast de enkele plooi en de vlinderplooi 
is een nieuwe trend de wave plooi, waarbij het 
gordijn onder de rail komt te hangen. Daarvoor heb 
je dan wel een mooie rails nodig, die als sieraad aan 
het plafond perfect past bij de andere details in je 
huis, zoals de stoelpootjes of de greepjes aan je  
kastdeurtjes. Dat geeft rust in de ruimte. We voeg-
den onlangs ook een opvallende raamdecoratie 
toe aan ons assortiment, die verder gaat dan het 
geijkte, zoals Fractions, waarbij twee panelen met 
een vormpje of figuurtje ten opzichte van elkaar 
verschoven kunnen worden, zodat je op speelse 
wijze heel decoratief meer of minder licht kan 
toelaten’.
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“Ik voel me altijd  
verantwoordelijk voor 
de keuze van de klant.”  

Master’s Choice;  
kwalitatief hoogwaardig private label
‘Ik heb nóg een nieuwtje’, vertelt de enthousiaste 
Judith. ‘Dit jaar is gestart met een eigen label 
‘MASTERS CHOICE’. Een collectie samengesteld 
uit meerdere vooraanstaande merken en product-
groepen. Het doel is een complete eigen lijn 
producten op te zetten die naadloos aansluit op de 
wensen van onze klanten. Hiervoor selecteerden 
we passende producten en productgroepen met 
een goede prijs/kwaliteit verhouding en het juiste 
onderscheidende vermogen. Als eerste zijn wij 
gestart met een lijn Masters Choice PVC vloeren; 
een eigentijdse lijn met actuele kleuren en des-
sins, maar ook met een grote veelzijdigheid aan 
toepassingen. De keus is ruim. Van eigentijds 
tegeldessin tot een moderne ‘houten’ vloer of de 
zeer gewilde visgraat. Een tweede eigen lijn zijn 
kasten op maat. Denk daarbij aan een mooi zwe-
vend meubel voor audio en video, een functioneel 
wasmachinemeubel met een optimale hoogte van 
de machines, een maatwerk schuifdeur of draai-
deurkast, of een inloopkast op maat; de wens van 
velen. Het is een eigen nieuwe modulaire lijn maat 
werkkasten voor een kwalitatief hoogwaardige op- 
lossing tegen een interessante prijs. Op dit moment 
werken we om de Masters Choice collectie verder 
uit te breiden met meer producten/product-
groepen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan  
een eigen serie gordijnen, raamdecoratie en bij- 
voorbeeld ook karpetten op maat.

Deskundig en vakkundig
‘Onze medewerkers zijn allen interieur-
professionals’, legt Judith uit. ‘We hebben onze  

 
eigen interieur- en mode-adviseurs. Interieur-
architecten en stylistes, die over gedegen vak-
kennis beschikken om de klant te ontzorgen. 
Van het eerste idee tot de aflevering, plaatsing of 
montage. We maken graag hun dromen waar met 
een gedegen totaaladvies. We houden vanaf het 
begin rekening met de wensen, ideeën, gevoelens 
en leefomstandigheden van de klant. Zijn ze 
modern, klassiek, behoudend, jong of ouder. Zijn  
er kinderen of huisdieren? Zo kunnen we met alle 
praktische zaken rekening houden. In de uit-
voeringsfase kunnen we met onze vakmensen ook 
voor de klant behangen, schilderen, zitmeubels 
opnieuw bekleden en vloeren leggen’. 

Van een huis een thuis maken
‘Master is geen winkel vol met kant-en-klare 
interieurs zoals bij een gewone meubelwinkel’. 
Dialoog, inventariseren van wensen en aanreiken 
van ideeën staan voor ons centraal. Dat geldt voor 
mensen die hun interieur willen restylen, gaan 
verhuizen of alles nieuw ingericht willen hebben. 
Ik leg ze alle mogelijkheden uit, vraag wat de klant 
mooi vindt of juist niet. Ik zoek de verdieping met 
de klant en probeer te filteren, waarbij ik me altijd 
in dialoogvorm verplaats in de klant. Als we alles 
hebben geïnventariseerd, maak ik desgewenst alles 
visueel  met een 2D- of 3D ontwerp, compleet met 
voorbeelden van kleuren, materialen en stoffen. Ik 
adviseer altijd over de voor- en mogelijke nadelen 
en raad soms ook dingen af. Want ik geef graag een 
eerlijk, praktisch en technisch onderbouwd advies. 
Daarom voel ik me altijd verantwoordelijk voor de 
juiste keuze van de klant’. 

living
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H E T  C U L T U U R G E B O U W

Het Cultuurgebouw
PRESENTEERT GRAAG LOKALE EN 

NATIONALE KLAPSTUKKEN

Filmhuis Pier K Nieuw-Vennep
Filmhuis Pier K Nieuw-Vennep is een gezellige 
en culturele ontmoetingsplaats voor bewoners 
van Nieuw-Vennep en omgeving. Iedereen is op 
vrijdagavond welkom om bijzondere, mooie, 
grappige en aangrijpende films te bekijken. Elke 
laatste vrijdag van de maand wordt de filmavond 
afgesloten met live muziek in het Pier Kafé. Voor de 
programmering zie www.pier-k.nl
Kaartje €9,15
De prijs voor 65’ers en CJP’ers is €7,50.

Kinderkunstdagen in de kerstvakantie
In de schoolvakanties organiseert Pier K een aantal 
dagen vol creativiteit en gezelligheid voor kinderen 
in de leeftijdscategorie 6-12 jaar. In de kerstvakantie 
is het thema: Superhelden. Wie is jouw favoriete 
superheld? Lunch en snacks zijn inbegrepen
Dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 januari 2023
€ 35,00 losse dag
€ 94,50 voor drie dagen

Galerie De Meerse - New Art Mania
De galerie duikt in de wereld van NFT’s, digitale 
mode en avatars. Zijn Non Fungible Tokens de 
nieuwe hoop voor de digitale kunstenaar? Heeft 
iedereen er over vijf jaar een hangen, thuis in de 
Metaverse?  
Met werk van Niels Broszat, Rutger van der Tas, 
THE FABRICANT, Looty, Noortje Stortelder, Isis van 
der Knaap, Daniel Martin, Michiel van der Zanden, 
Sabato Visconti, Trevor Jones, Ytje Veenstra e.a.
Gratis toegang

www.hetcultuurgebouw.nl 
www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl 
www.pier-k.nl 
www.duycker.nl 
www.podiumarchitectuur.nl 
www.demeerse.nl



Weinachtskonzert Wenen * New York * Parijs 
Dinsdag 20 december 20:15 uur
Een héérlijke operettereis!
De Nationale Operette luidt 2022 feestelijk uit met 
het Weinachtskonzert met pareltjes uit de Weense 
operette, maar ook juweeltjes uit het Amerikaanse 
en Franse operetterepertoire, waarbij de cancan 
natuurlijk niet mag ontbreken. Highlights uit de 
bekendste musicals zullen ook de revue passeren.
Prijs: € 35,- incl. drankje

Stefano Keizers -  Hans Teeuwen 
Vrijdag 16 december 20:15 uur
Zijn trilogie aan voorstellingen werd lovend 
ontvangen door de pers. Hij is veel op tv en werd 
de publiekslieveling van de kijkcijferhit Het 
Perfecte Plaatje. Niemand lijkt meer om Stefano 
Keizers heen te kunnen. En dat komt goed uit. 
Want hij is weer terug in De Meerse met zijn derde 
voorstelling: HANS TEEUWEN.
Prijs: € 20,25 incl. drankje

culture

PODIUM 
DUYCKER

HELP! A Beatles Tribute
Zaterdag 3 december / 20:30 uur / € 18
‘HELP! A Beatles Tribute’ is één van de bekendere 
tributeshows ter wereld. De band bestaat uit 
toegewijde muzikanten, die de muziek van The 
Beatles perfect weten te benaderen. Wat deze groep 
bijzonder maakt is hun ongeëvenaarde oog voor 
detail. Door middel van originele kostuums en de 
kenmerkende instrumenten doet HELP! de tijden 
van The Beatles herleven.

Band of Friends speelt Rory Gallagher
Donderdag 17 november 2022 / 20:30 uur / € 19,50
Toen de Ierse blues muzikant Rory Gallagher in 
1995 overleed liet hij een collectie van elf platen na. 
Maar vooral veel herinneringen aan energieke blues 
concerten. Band of Friends is een viering van zijn 
leven en zijn muziek.

THEATER
DE MEERSE



oekrainse verhalentafel
BURGEMEESTER MARIANNE SCHUURMANS-WIJDEVEN  
BRACHT AFGELOPEN JULI EEN WERKBEZOEK AAN DE  

STICHTING HOLLAND - OEKRAÏNE. 

De Hulptransporten van de stichting vinden 
doorlopend voortgang. Op dat moment werd het 
19e Oekraïne transport voorbereid. Op de werf 
aan de Rijnlanderweg 1182 worden dagelijks 
hulpgoederen aangeboden en geselecteerd. Reden 
voor een kennismaking en tevens werkbezoek 
voor de burgemeester. Behalve dat zij de vele 
vrijwilligers een hart onder de riem wil steken, wil 
zij zich laten informeren.

Voorzitter Dick Nijssen staat klaar voor ontvangst. 
En verzorgt een rondleiding langs pallets vol hulp-  
goederen, waaronder tenten, houdbaar voedsel, 
medische bedden, ziekenhuisapparatuur, pijn- 
stillers, verbandmateriaal, infuusvloeistof, bloed- 
stollende middelen, veiligheidshelmen, schone  
en warme kleding. Om tot een zo volledig moge-
lijk beeld te komen, wordt de burgemeester 
uitgenodigd bij de Verhalentafel. Om te luisteren 
naar de belevenissen van beladers en chauffeurs. 
Onvermoeibare helden met vaak meer dan 25 jaar 
ervaring. Zij hoorde de intrieste reisverslagen aan. 
Zoals de baby die in een luier aan een muur 
gespijkerd zat. En bij aanraking toch een lachje liet 
zien, hetgeen indertijd tot bekering heeft geleid van 
een vrijwilliger. Of de douanier die bij paspoort-
controle dramatisch naar zijn voorhoofd wees. 

Reeksen treurige getuigenissen van risicovolle 
avonturen passeerden: colonne rijden in desolate 
landschappen, afzien, primitieve overnachtingen, 
vijandige regio’s, narrow escapes en vooral wachten 
en nog eens wachten. Naar huis bellen zonder ver-  
binding te krijgen verhoogde gevoelens van een-
zaamheid. Gelukkig waren er soms ook meer glo- 
rieuze momenten: blije kinderen, ziekenhuis-
patiënten of ontvangsten door hoog geplaatsten.  
 
Voorzitter Dick Nijssen memoreerde een monster 
konvooi: terwijl op zijn werf de laatste wagens 
werden geladen zag hij turend over de velden 
richting A4, de eerste truck rijden, gevolgd door een 
aanzwellende vloot twintigtonners.
Diep onder de indruk verliet de burgemeester de 
werf. De Stichting heeft niet alleen goederen, maar 
ook geld nodig. Budget om de diesel te betalen. 
 
Sponsoren? Bel met voorzitter Dick Nijssen  
06-53 66 87 17 of kijk op www.holland-oekraine.nl.
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heroes

De geschiedenis - een kort signalement 
De kranslegging n.a.v. van de kernramp, in 
Tsjernobyl 1986, typeert de opstelling en humani- 
taire hulp van de later in 1993 opgerichte Stichting 
Holland Oekraïne. Hoofddorper Joep Huttinga 
begon vroeg jaren 90 met het organiseren van 
hulpgoederen transporten naar Kreszow, geboorte-
dorp van zijn vrouw. Opslag, sorteren en verpakken 
gebeurde in huiskamers, onder de naam “Actie 
Polen”. Huidige voorzitter Dick Nijssen, sponsorde 
Eenmaal thuis troffen ze voorbereiding van een 
grootse actie met vervoer door 15 trekker/trailer 
combinaties, met bestemming Polen en Oekraïne. 
Enkele weken later overleed, voorzitter Joep 
Huttinga. Dick beloofde het werk voort te zetten. Per 
notariële akte werd de stichting Polen Oekraïne in 
1993 opgericht. 

Sindsdien stuurt de Stichting konvooien met nood- 
zakelijke hulpgoederen naar armlastige zieken-
huizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, 
scholen en sociale diensten in Oekraïne. In totaal 
zijn er door de jaren heen meer dan 720 trailer 
vrachten geleverd. Voor al deze inspanningen ont-
ving de stichting in 2021 een onderscheiding van 
President Zelensky. Op verzoek van de Rotary Club 
Reeuwijk en het Amsterdams VU Medisch Centrum 
bracht de stichting in het jaar 2000 honderden 
ziekenhuisbedden en medische apparatuur naar 
de Krim.  3000 km vol onbegaanbare wegen, geës- 
corteerd door zwaar bewapende politie. Daar bleek 
dat hoe verder van de Pools/Oekraïense grens , hoe 
groter de armoe en ellende. Besloten werd toekom-
stige humanitaire hulpverlening aan de Oekraïne te 
verleggen naar het verder gelegen Oost Oekraïne. 
Met name naar Simferopol en steden als Kherson 
– Lodigin Vinistia – Nowaya Majatsko. In 2004 
werd de naam van de stichting per notariële acte 
veranderd in: Stichting Holland- Oekraïne.

In volgende jaren werd samenwerking aangegaan 
met o.a. de Rotary Club Reeuwijk – VU Medisch 
Centrum Amsterdam – de Henri Nouwen stichting – 
IKON stichting De Wilde Ganzen – NCDO (Nationale 
Commissie van Duurzame Ontwikkeling), NGO’ 
en de Oekraïense Rotary. Dankzij loyale donoren 
van rollend materieel en sponsoring in geld, kon 
de stichting met haar vrij-willigers haar doelstelling 
in hulpverlening door de jaren heen, voortzetten. 
Het grootste transport vertrok april 2005: 21 stuks 
afgeladen trailers met hoogwaardige hulpgoederen. 
Met steun van mensen en organisaties in ons land  
konden in de afgelopen jaren prachtige renovatie- 
en opbouw projecten in de Oekraïne worden gerea- 
liseerd. Dit om onmenselijke verpleegomstandig-
heden naar een humaner niveau te tillen. Duurzame 
medisch en/of educatief gerelateerde goederen 
hebben prioriteit. 

Het is onwerkelijk wat er anno 2022 in Oekraïne 
gebeurt en tegelijk hartverwarmend hoe veel 
mensen in Europa de Oekraïners steunen. Wanneer 
je de beelden ziet met het leed en de grote schade, 
besef je dat hulpvraag een lange adem kent. Het 
belangrijkste is dat de goederen ook daadwerkelijk 
bij de mensen komen die dit het hardst nodig 
hebben. Stichting Holland-Oekraïne is een van de 
weinige initiatieven die dit lukt. 

Inmiddels vertrok juni dit jaar het 16e transport. 
Pallets vol schoon drinkwater, medicijnen, houdbaar 
voedsel, beddengoed, maar ook medische bedden 
en apparatuur. In de loodsen is het een komen en  
gaan van brengers en vrijwilligers. Oekraïense 
chauffeurs en vrachtwagens gaan met gemiddeld 
21 ton humanitaire lading onderweg. Alles, mede in 
samenwerking met het Rode Kruis. Op de voorruit 
in het Oekraïens de ongewijzigde tekst:  
“Wij overwinnen.” Wat een lef.
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de MKB’er de  
‘big spender’ van 2023?

HET THEMA VAN HMORE GAAT OVER TEGENDRAADS 
ONDERNEMEN. IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK KOMT JAN©  

DIT OP VELE VLAKKEN TEGEN

Het thema van dit nummer Hmore staat in 
het teken van ‘tegendraads ondernemen’. Bij 
tegendraads ondernemen denken de meeste 
mensen waarschijnlijk aan de ondernemer 
die tegen alle adviezen in de keuze maakt 
om tegen de stroom in te zwemmen en zijn of 
haar ondernemers dromen achterna te jagen. 
Voor wie een ‘nee’ van de bank niet eindigt 
met een deceptie maar de drive om, desnoods 
via crowdfunding, toch aan de nodige liquide 
middelen te komen om tot een mooie start up te 
komen. 

Soms is het echter niet door jou als ondernemer 
zelf ingegeven om je tegendraads te gedragen. 
Die ontwikkeling zien we nu! In het huidige 
economische klimaat voelt het als natuurlijk om 
de hand op de knip te houden, of even met iets 
minder genoegen te nemen. Zeker als DGA heb 
je die mogelijkheid nu niet. Sterker nog, er wordt 
van je geacht het met meer te gaan doen! Dit is 
het resultaat van de gewijzigde wetgeving:

Het gebruikelijk loon
Voor veel, Directeur Groot Aandeelhouders, DGA’s, 
(meer belang dan 5% in een B.V.) wordt het nodig 
om het (gebruikelijk) loon verplicht omhoog aan 
te passen voor 2023. Dit is het gevolg van de af- 
schaffing van de doelmatigheidsmarge. De doel-
matigheidsmarge die we in 2022 kennen bedraagt 

25%. Deze marge regelt dat het loon voor de DGA 
25% lager mag zijn dan een zakelijk loon (wat een 
werknemer in de meest vergelijkbare dienst-
betrekking in een vergelijkbare functie verdient). 
Hierdoor stijgt het salaris van DGA’s die gebruik 
maken van deze marge én moet er meer inkom-
stenbelasting in box 1 worden betaald. Het schrap-
pen van deze doelmatigheidsmarge moet ervoor 
zorgen dat het loon van de DGA meer in lijn komt 
met het loon van een werknemer. Tevens wordt 
het uitstellen van belastingheffing, door winst op 
te potten in de B.V. en niet uit te keren, hiermee 
ook deels teniet gedaan is de gedachte. 

Gebruikelijk-loonregeling innovatieve start-ups 
vervalt
Dit is niet de enige wijziging op het gebied van het 
gebruikelijk loon. Wanneer er nu sprake is van een 
‘innovatieve startup’ mag het belastbare loon van 
de DGA gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon. 
Dit om de startups te ondersteunen bij een vlieg- 
ende start. Aan deze versoepeling van de gebruike-
lijk-loonregeling komt een einde per 1 januari 2023. 
Er is echter wel overgangsrecht. DGA’s van start-
ups die dit jaar al van de regeling gebruik maken, 
kunnen deze regeling vanaf 2023 voortzetten tot-
dat maximaal 3 jaar zijn verstreken
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DGA salaris hoger
Het salaris van de DGA moet dus in veel gevallen 
omhoog in 2023. Denk je nu dit speelt bij mij ook,
maar ik heb mijn salaris nog niet verhoogd! Niet
getreurd, je hebt nog tot het einde van 2023 om dit 
(laten) te corrigeren.  

Meer salaris is toch fijn!?
Wellicht denk je nu: waarom zou een DGA niet 
meer salaris willen in deze tijd. We hebben te 
maken met inflatie dus ook de DGA heeft meer 
nodig om rond te komen. Als de DGA al meer 
inkomen zou willen dan is het aantrekkelijker om 
dividend uit te keren dan het salaris te verhogen. 
Dat zit zo: Stel, je krijgt als DGA € 100.000 salaris 
en de B.V. heeft goede winsten behaald. Er kan dus  
nog een deel worden opgenomen door de DGA, 
stel nog eens € 50.000. 
Bij een dividenduitkering wordt er dan maximaal 
45,76% (bij hoge VPB tarief) en minimaal 40,79% 
(bij het lage VPB tarief) aan belasting betaald in 
2023. Dit betekent dat er voor € 50.000 dividend 
bij het lage tarief 20.394 belasting moet worden 
betaald en wanneer het hoge tarief van toepassing 
is, is dit 22.880. Bij € 50.000 extra salaris zou de 
heffing € 24.750 (49,5%) zijn*. 
Dit scheelt dus ruim € 4.000 belasting wanneer 
het lage VPB tarief wordt toegepast! 
Door gewijzigde regelgeving kan het dus zo zijn 
dat er duizenden euro’s meer inkomen moet 
worden opgenomen én er dus duizenden euro’s 
meer belasting moet worden afgedragen! 

De belastingtarieven in 2023 en 2024
Ze zijn al even aan bod gekomen de belasting 
tarieven voor 2023. Er wordt gesteld dat werken 
moet lonen én ook meer werk moet lonen. We 
zien dat dit door de afbouw van heffingskortingen 
en toeslagen al niet lukt voor de werknemers,  
ondanks de verlaging in de inkomstenbelasting, dit 
geldt uiteraard ook voor de DGA. Daarnaast heeft 

de DGA ook nog eens te maken met een hogere 
vennootschapsbelasting in 2023 én 2024. Waar er 
over de winst van 2022 nog 15% belasting betaald 
moet worden over de eerste € 395.000 is dit in 
2023 en 2024 19% over de eerste € 200.000. Het 
tarief van de eerste schijf is dus met 4% verhoogd 
én de schijfgrens is verlaagd! Daarbij krijgen we als 
het Belastingplan wordt gevolgd vanaf 2024 nog te 
maken met een extra belastingwijziging voor de  
DGA. De belasting over dividenduitkeringen wordt 
verhoogd voor uitkeringen vanaf € 67.000, het 
tarief wordt 31%. Bij uitkeringen onder de  
€ 67.000 ben je 24,5% verschuldigd.* In 2022 en 
2023 is er geen schijfgrens en is het tarief voor alle 
dividenduitkeringen 26,9%. 

De ontwikkeling t.a.v. schulden (in box 3  
én bij de eigen B.V.) 
De schulden zijn schulden in box 3 vanaf 2023 
‘minder waard’. 
Door de nieuwe forfaitaire spaarvariant in box 3  
worden schulden straks niet meer 1 op 1 vermin-
derd met de bezittingen. Heb je een pand en heb 
je daar tegenover een schuld staan dan ga je vanaf 
2023 aanzienlijk meer box 3 heffing betalen. Zeker 
als het een verhuurde woning betreft. Eerder 
mocht een aanzienlijke korting worden toegepast 
in box 3 voor woningen die tenminste twee jaar 
verhuurd werden, door gebruik te maken van de 
leegwaarderatio. 

business
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De kortingsregeling is versoberd, dit betekent dat 
deze in veel gevallen sterk zal afnemen of zelfs zal 
vervallen en je dus over een hoger bedrag belasting 
betaald. Wil je hier iets aan doen? Dan zijn er 
genoeg opties om te overwegen! 
 
Moet je vanaf 2023 betalen over de schulden aan je 
eigen B.V.?
Door de introductie van de Wet excessief lenen 
kun je als DGA vanaf 2023 maximaal € 700.000 
lenen van de eigen B.V. Leen je meer? Dan betaal 
je belasting. De eigen woning is uitgezonderd van 
deze regel. 

Leen je bij de eigen B.V. voor de aanschaf van een 
pand of vakantiewoning of een aandelenpakket? 
Laat dan beoordelen of het voordeliger is om deze 
via de B.V. óf in privé aan te schaffen. Een lening bij 
de B.V. kan ervoor zorgen dat je te maken krijgt met 
de Wet excessief lenen vanaf 2023. Daarbij betaal je 
meer belasting in box 3 over je overige bezittingen 
in 2023 en tellen je schulden minder zwaar mee. 
Wellicht is de aanschaf in privé dus niet meer zo 
aantrekkelijk als dat het lijkt.  

Gezien de stijging van de overdrachtsbelasting van 
8% naar 10,4% voor tweede woningen en panden 
is mogelijk voordeliger om de koop van vastgoed 
in 2022 af te ronden. Tenzij je een forse daling 

verwacht op de vastgoedmarkt natuurlijk.  
Er zijn veel zaken om rekening mee te houden, 
beoordeel goed wat voor jou de juiste optie is 
zodat jouw rendement straks niet onverwacht bij 
de Belastingdienst op de rekening kan worden 
bijgeschreven! 
 
Hoe groot is jouw vermogen eigenlijk?
Het is misschien niet de eerste vraag die je aan 
iemand zou stellen, bijvoorbeeld op een verjaardag. 
Toch geven DGA’s in veel gevallen wel antwoord op 
die vraag door een vermelding in het UBO register 
(UBO betekent Beneficial Owner). Door deze regi-
stratie wordt inzichtelijke wie de uiteindelijke 
belanghebbende van een organisatie is. Kortom: 
Wie de touwtjes in handen heeft én welke waarde 
deze touwtjes vertegenwoordigen. Het register 
komt in elk EU-land en moet bijdragen aan het 
voorkomen van het gebruik van het financiële  
stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinan-
ciering. Want, door het register zouden personen 
financieel-economische criminaliteit niet meer 
verhullen achter (een keten van) ondernemingen. 
Een aanvullend voordeel is dat je beter weet met 
wie je uiteindelijk zaken doet.

Miljoenen openbaar weergegeven
Op zich een mooi doelstelling! Echter, je zou je  
vraagtekens kunnen plaatsen bij de manier waarop 
er nu te werk wordt gegaan. Het omstreden register 
is namelijk niet geliefd bij een groep (zeer) vermo-
genden. Deze vermogenden zijn niet zo te spreken 
over het feit dat inzichtelijk wordt gemaakt ‘voor 
hoeveel miljoen ze goed zijn’. 
Een deel van de gegevens die aangeleverd moeten 
worden zijn namelijk openbaar, dit is wettelijk zo  
bepaald. Het gaat om de voor- en achternaam van 
de UBO, de geboorte maand en het jaar, de nationa-
liteit, het woonland en de aard en omvang van het 
belang. En iedereen mag deze gegevens inzien.
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Criminaliteit bestrijden?
Waar het register bedoeld is om criminaliteit te  
bestrijden vreest een groep vermogenden echter 
dat dit register een inspiratiebron is voor crimina- 
liteit. Er wordt tenslotte heel duidelijk gemaakt waar 
er geld te halen valt. In een tijd met toenemende 
cybercriminaliteit en een verharde samenleving 
is het voor te stellen dat het op individueel niveau 
geen prettige gedachte is dat iedereen kan bekijken 
hoeveel je bezit. Ik ken vermogenden die zich 
op recht veel zorgen maken bijvoorbeeld over in 
hoeverre hun kinderen in gevaar komen, juist door 
dit register. 

Twijfels over het register
Mijn vermogende cliënten en ik zijn overigens niet 
de enigen die zich verbazen over het UBO-register. 
Er bestaan twijfels rond het openbare karakter van 
het UBO-register, daarnaast is het onduidelijk of het 
register in strijd is met enkele grondrechten van de 
Europese Unie. Het is wachten op een uitspaak van 
het Europese Hof van Justitie over de geldigheid 
van het UBO-register. Ondanks dat er van de UBO 
verwacht dat zij aan de registratieplicht voldoen. 
Dit is helaas niet het enige tegenstrijdige aan het 
UBO-register, je kunt namelijk om afscherming van je 
gegevens vragen als je al onder politie bescherming 
staat. Het oud Hollandse spreekwoord ‘als het kalf 
verdronken is dempt met de put’ is in dit kader wel 
op zijn plaats.

Wat kun je zelf doen?
Het is natuurlijk niet niks zo’n vereiste dat je onder 
politiebescherming moet staan om je vermogen te  

 
kunnen afschermen. Dat voelt wel heel machteloos. 
Toch kun je zelf nog wel wat ondernemen om je 
vermogen af te schermen.  

Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR):
Een voorbeeld hiervan is het oprichten van een 
Open Fonds voor Gemene Rekening, een OFGR of 
familiefonds. Het fonds is bijvoorbeeld te gebruiken 
voor het onderbrengen van beleggingsvermogen. 
Doordat een fonds de cijfers niet hoeft te deponeren 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
(KvK) is niet te zien hoeveel vermogen er in onder is  
gebracht. De UBO moet wel worden geregistreerd, 
maar er is dus niet te zien wat de bezittingen zijn. 
Bij een fonds houdt de beheerder de controle over 
het familievermogen, terwijl de beleggingsresultaten 
van het vermogen terechtkomen bij de participan-
ten. Daarnaast kun je met het fonds belasting 
besparen. Dat betekent echter niet dat er helemaal 
geen belasting verschuldigd is. Je kunt het OFGR qua 
belastingheffing vergelijken met een B.V., er is dus 
wel vennootschapsbelasting verschuldigd. Het voor-
deel is echter dat alleen het daadwerkelijk in een jaar 
behaalde rendement wordt belast.

Wanneer de winst wordt uitgekeerd aan de partici- 
panten wordt deze belast in box 2 van de inkomsten- 
belasting. De gecombineerde heffing over het daad-
werkelijk behaalde rendement is vaak voordeliger 
dan beleggen in box 3. Bekijk of dit in jouw situatie 
ook zo is, het hangt af van de beleggingsvorm en het 
werkelijke rendement. 

Het is natuurlijk niet niks 
zo’n vereiste dat je onder 

politiebescherming moet 
staan om je vermogen te 

kunnen afschermen.
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Een Open Commanditaire Vennootschap (C.V.) 
Een C.V. is een samenwerkingsverband tussen twee 
of meer personen. De C.V. kent twee soorten ven-
noten, de beherende vennoot en de stille vennoot. 
De beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding 
over de vennootschap, terwijl de stille vennoot 
alleen financieel betrokken is. Een C.V. kan zonder 
tussenkomst van een notaris worden opgericht. 
Wel moet de C.V. ingeschreven worden bij de KvK, 
van de beherende vennoot worden de persoonlijke 
gegevens opgegeven. 

Van de stille vennoten wordt alleen het aantal ven-
noten vermeld en wat er ingebracht wordt in de 
C.V. (dus geen persoonsgegevens).  Bij een C.V. is de 
UBO degene die (indirect of direct) meer dan 25% 
belang houdt in de C.V. of meer dan 25% van de 
stemmen heeft of het feitelijk zeggenschap heeft. 
Als de vennoten niet aan deze criteria voldoen dan 
moet er een pseudo-UBO worden benoemd. Dit is 
de beherende vennoot (of als het er meerdere zijn 
beherende vennoten).
Een voorbeeld: Een C.V. heeft zes vennoten.  
Eén beherend vennoot en vijf stille vennoten.  

Alle vennoten hebben een even groot aandeel. 
Niemand komt dus aan de 25%. In dit geval wordt de 
beher-ende vennoot als pseudo-UBO ingeschreven 
in het UBO-register en de overige vijf dus niet.

Als vennoten zich niet willen inschrijven als UBO om 
privacy redenen kan de Open C.V. dus een oplossing 
bieden. Net zoals een fonds hoeft een Open C.V. de 
cijfers niet te publiceren. Het kan daarnaast ook nog 
fiscale voordelen met zich mee brengen. 

Er moet wel een kanttekening worden geplaatst bij  
beide mogelijkheden: Er ligt een voorstel om de 
regels voor de Open C.V.  en OFGR aan te passen, 
waardoor er bij deze vormen ook cijfers gepubliceerd 
moeten worden. Als dat voorstel wordt uitgevoerd 
dan is het gedaan met de privacy. Zo ver is het echter 
(lang) nog niet. Dus wil je tot die tijd gebruik maken 
van de bescherming, dan is dit mogelijk.  

Denk jij voordeel te kunnen halen met een C.V. of 
OFGR? Richt deze dan nog voor het einde van het 
jaar op! JAN© begeleidt je graag bij de oprichting. 

Als jij niet onnodig veel belasting wilt betalen én lekker rustig wilt slapen dan is het noodzakelijk 
om in actie te komen en te starten met rekenen!  Door niets te doen kan het zo zijn dat jij straks 
juist je portemonnee moet trekken, terwijl je net voornemens was de hand op de knip te houden. 
Belastingbesparende maatregelen staan niet op zich. Laat je gehele fiscale positie eens beoordelen 
om te kijken of jouw situatie fiscaal optimaal is óf dat aanpassingen verstandig zijn. Wel zo’n gerust 
idee: De wetenschap dat je ondanks de toegenomen belastingdruk geen euro laat liggen!
Wil jij weten of jouw situatie fiscaal optimaal is of dat je beter nog het een en ander zou kunnen       
bijschaven? Neem dan contact met mij op.  
Ik bereken graag wat de ideale situatie voor jou is. 

Op JAN© kun je rekenen! 
 
* Het artikel is geschreven naar de stand van zaken op 21 november 2022. In dit artikel zijn 

de percentages en schijven gebruikt zoals die zijn opgenomen in het Belastingplan 2023. Op 

het moment van schrijven was het Belastingplan nog niet aangenomen en de percentages en 

schijven dus nog niet definitief vastgesteld.
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COMMUNICATIE | Magazines | Websites | ontwerp & design

 
laat je zien!



.

DUURZAAM ZIJN KENT ALLEEN VOORDELEN.
WEES LIEF VOOR JEZELF EN DE PLANEET.

sustainable stuff

Standby killer
Wist je dat een gemiddeld huishouden jaarlijks 100 euro kwijt is aan sluipverbruik? Dat is het stroom-
verbruik van apparaten die wel uit of stand-by staan, maar waarvan de stekker nog in het stopcontact 
zit. Het is vaak een heel gedoe om al die apparaten helemaal uit te zetten door telkens de stekker eruit te 
halen. Met een stand-by killer dring je dit verbruik terug. Ze kosten één tot enkele tientjes en schakelen 
automatisch je tv, laptop of Playstation uit als die 5 tot 10 minuten stand-by staan.  Dit is 1 van de 6 
energiebesparende gadgets die we voor je gevonden hebben. Diverse electonica zaken 
 
Eigen kruidentuintje
Houd je ook zo van verse munt in je thee, maar vind je het zonde om elke keer die dure bakjes kruiden 
te kopen bij de supermarkt? Met de Smartwares ISL-60025 LED Groeilamp groei jij jouw eigen kruiden 
en groenten gewoon in je keuken. De lamp stimuleert het natuurlijke fotosynthese proces, waardoor de 
plantjes en kruiden sneller en beter kunnen groeien. De lamp is uitgerust met een speciale timer die de 
dag/nacht cyclus nabootst. De lamp gaat automatisch 16 uur aan en 8 uur uit. Op deze manier kan jouw 
moestuintje met planten, groenten en kruiden het hele jaar binnen overleven. bol.com

Creatief scheiden 
Draag je steentje bij aan duurzaam leven met de Recycling Trash tassen van Balvi. Deze set van drie tassen 
zijn ontworpen om glas, papier en pmd in te recyclen. Zit de tas vol, dan kun je de inhoud in de glasbak, 
papierbak of pmd-container gooien. Met de hengsels neem je de tas vol glas makkelijk mee naar de glasbak 
in het winkelcentrum. Heb je een klein huis en niet voldoende ruimte voor meerdere prullenbakken? 
Dan zijn de Recycling Trash tassen de ideale oplossing. De grappige afbeeldingen op de voorkant van de 
lichtgrijze tassen sluiten precies op elkaar aan. ditverzinjeniet.nl

Duurzaam ‘koken’
Een waterkoker met temperatuurregeling en dan ook nog met de functionaliteit van een thermoskan. 
En dan heeft de Plint Kettle ook nog een uniek design. De binnenzijde is 100% gemaakt van de hoogste 
kwaliteit RVS (1810/ 304). De beste functie van deze waterkoker is de temperatuurregeling  op het handvat. 
Je kunt de waterkoker gewoon aanzetten tot deze kookt of je gebruikt de temperstuurregeling voor twee 
functies: warm houden op 60ºc of 90ºc. Doordat de waterkoker is gemaakt met een dubbele wand RVS is 
het apparaat duurzaam omdat het water niet snel afkoeld. teapottery.nl
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De pioniersmentaliteit. We zeggen het vaak als 
we het over de Haarlemmermeerse ondernemers 
hebben. Dat zijn mensen die in kansen denken. 
Die zien mogelijkheden, waar andere mensen die 
niet zien. Onze voorouders hebben immers de 
waterwolf bestreden en de polder drooggelegd 
in 1852. Dat zijn geen mannen en vrouwen om 
mee te spotten. Dat zijn mensen die de handen 
uit de mouwen staken en het onvoorstelbare 
mogelijk maakte: land winnen op het water. En 
eigenlijk is dat nog steeds zo. Daar herkennen we 
de ondernemer uit de polder. Na de drooglegging 
konden we geen vis meer vangen, maar gingen 
we graan verbouwen. Die flexibiliteit en het open 
staan voor nieuwe mogelijkheden is wat veel 
ondernemers hier nog steeds typeert. We werken 
hard en zeuren niet als het even tegenzit.

Grote dosis optimisme
Ik heb zelf- voordat ik wethouder werd- een 
onderneming in koffie gehad. Die zelfstandigheid, 
dat zoeken naar kansen, die veelzijdigheid, ik ge- 
noot daarvan.  Het ondernemerschap brengt 
volharding en creativiteit met zich mee. Maar 
vooral ook een grote dosis optimisme. Onder-
nemers zien namelijk overal kansen. En die drive  
is altijd mooi om te zien. Plus dat ze natuurlijk  
voor werkgelegenheid en welvaart zorgen. 

Toen ik wethouder van Haarlemmermeer 
werd, heb ik die ervaringen meegenomen. Ik 
wil aan dezelfde kant staan, ik wil meedenken 
en meebouwen aan deze gemeente vol onder-
nemende pioniers. Wij proberen als gemeente de 
vruchtbare grond te zijn, waarop ondernemers 
hun graan kunnen verbouwen.

Die luchthaven is toch onze boterham
Schiphol is hierin cruciaal. De luchthaven is niet 
alleen voor Haarlemmermeer belangrijk, maar 
voor heel Nederland de economische motor. 
Het levert nu eenmaal werk en welvaart op. Dat 
hoor ik ook van veel mensen terug. “Het is wel 
onze boterham.” Die teneur zie ik in veel kernen. 
Natuurlijk, de geluidsoverlast, de slaapverstoring, 
de uitstoot van ultra fijnstof. Het baart veel mensen 
– terecht denk ik- zorgen. Maar ze benadrukken 
ook altijd dat die werkgelegenheid die het ons 
allemaal oplevert ook heel belangrijk is. 

Schiphol en KLM zijn werkgever nummer een en 
twee. Direct en indirect zorgt de luchthaven voor 
meer dan 100.000 banen. Tel daar die talloze 
bedrijven bij op die zich in Haarlemmermeer 
vestigen, vanwege het gezonde vestigingsklimaat. 
Schiphol is verbonden met meer dan 300 
bestemmingen. Dat is die zogenaamde hubfunctie. 

JURGEN NOBEL, WETHOUDER FINANCIËN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
LUCHTHAVENZAKEN, WONINGBOUW IN HAARLEMMERMEER,  
NEEMT ONS MEE IN ZIJN TOEKOMSTVISIE VAN ONZE POLDER. 

“volharding, creativiteit 
en een luchthaven die 

voor ons werkt”
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from the heart

“Ik wil aan dezelfde  
kant staan, meedenken  
en meebouwen 
aan deze gemeente  
vol ondernemende  
pioniers.”

Ondernemers vestigen zich graag in onze regio, 
omdat de wereld aan hun voeten ligt. Het is voor 
veel internationaal georiënteerde ondernemers 
belangrijk dat ze vanaf onze luchthaven overal 
heen kunnen, van Johannesburg tot Beijing en 
van New York tot Rio de Janeiro. Zaken doe je nu  
eenmaal overal. Ook als er straks 60.000 vlieg- 
bewegingen minder zijn, moet, wat ons betreft,  
die hubfunctie behouden blijven. Ondernemers 
zijn daar ook bezorgd over. Daar moeten we echt 
scherp op zijn, want als we tekenen krijgen dat 
bedrijven zich ergens anders willen vestigen, 
omdat ze daar betere verbindingen hebben, 
moeten we direct aan de bel trekken. 
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Sterkste economische regio
Hoe belangrijk de luchthaven voor onze regio is, 
blijkt wel uit de economische cijfers. Jarenlang 
waren we de beste economische regio van het 
land. In coronatijd, toen de meeste vliegtuigen 
noodgedwongen aan de grond stonden, waren 
we ineens de grootste economische daler. Dat 
zegt wel genoeg. Nu zijn we sinds dit jaar, nu 
we –hopelijk- de grootste corona-ellende achter 
de rug hebben, weer de sterkste regio. Een beter 
voorbeeld van hoe belangrijk die luchthaven voor 
ons is, kun je eigenlijk niet bedenken. Waar we 
ook scherp op moeten blijven – en wat ik ook aan 
de diverse overlegtafels zeg- is dat er oplossingen 
moeten komen voor de enorme wachtrijen en de 
afhandeling van bagage. Want als ondernemer wil 
je dat je reis vlot en zonder al te veel stress ver- 
loopt. Schiphol moet hier echt een tandje bijzetten, 
zodat de operatie weer snel en soepel verloopt.

Een goed functionerend internationaal vliegveld 
op je grondgebied is dus heel belangrijk voor 
ondernemers. Een aantrekkelijke stad zijn is een 
andere factor van belang. Haarlemmermeer is een 
atypische gemeente, met 31 kernen, die in grootte 
en inwonersaantallen enorm verschillend zijn. 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep hebben duidelijk een 
stedelijk karakter. In deze gebieden kunnen we 
veel woningen bijbouwen. Hier is bedrijvigheid  
en vinden mensen werk, maar hier zijn ook veel  
maatschappelijke voorzieningen gevestigd. 
Doordat we hier een meer stedelijkheid creëren, 
kunnen we in de kleinere kernen het landelijk 
karakter behouden, met weilanden, dijken en 
huizen die niet al te hoog zijn. 

Bouwontwikkelingen rond het station 
Hoofddorp ontwikkelt zich nu tot een moderne 
stad, waar werken en wonen hand in hand gaan. 
Ik ben hier geboren en getogen en zie het nu 
veranderen. Het is echt gaaf om te werken aan  

 
een stad die niet meer bekend staat als een suffe 
aaneenschakeling van vinexwijken, maar een 
moderne stad wordt, met een ondernemend 
centrum, een mooi stadspark en een skyline die 
hoort bij een stad van nu. Ik durf wel te zeggen, 
dat als de Noord-Zuidlijn doorgetrokken wordt 
naar Schiphol en Hoofddorp het stationsgebied 
kan groeien tot een tweede Zuidas, met meer dan 
15.000 woningen erbij. De uitbreiding rond het 
station levert ook ongeveer 11.000 arbeidsplaatsen 
op. In Hyde Park, op het voormalige, ietwat verloe- 
derde kantorengebied Beukenhorst bouwen we  
3.800 woningen. Daarvan zien we de eerste con- 
touren al ontstaan. Als je hierlangs rijdt, zie je de  
hijskranen zwenken en bouwverkeer over de 
polderwegen rijden. Maar ook in het stadscentrum, 
bij het nieuw te bouwen gemeentehuis, de bios-
coop en De Meerse vinden tal van ontwikkelingen 
plaats. Om gezellig iets te drinken, moest ik 
vroeger met mijn vrienden naar Leiden, Haarlem 
of Amsterdam. Ons stadscentrum zal straks veel 
gezelliger zijn, met meer cafés, restaurants en ter- 
rasjes. Over een aantal jaar komen Amsterdam-
mers bij ons iets drinken. Met die metro zijn ze  
immers binnen een kwartier in Hoofddorp. Een 
mooie stad, waar meer te doen is, trekt weer onder-
nemers. En dat levert ook weer groei en werkge- 
legenheid op. We verwachten dat Hoofddorp over 
een aantal jaar meer dan 100.000 inwoners heeft.

“Over een aantal jaar komen  
Amsterdammers bij ons iets drinken.” 
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from the heart

Is het allemaal halleluja? Nee. Er zijn heel veel uit- 
dagingen, die soms als donkere wolken boven de 
polder hangen. Personeelstekort, gebrek aan grond-
stoffen en bouwmaterialen, energietekorten, inflatie 
en stikstof, om er maar een paar te noemen. Wat op 
de tekentafel makkelijk te realiseren lijkt, blijkt in 
werkelijkheid ingewikkeld. Als stadsbestuur zijn we 
ons bewust van deze uitdagingen. Realisme zit ook 
diep in onze genen.

Ik ben optimistisch
Ondanks alle zorgen, alle donkere wolken en alle 
beren die op de weg staan, ben ik optimistisch.  
We zullen als gemeente duurzaam groeien. Als ik 
een blik in de toekomst werp, zie ik een verbeterde 
versie van deze mooie gemeente, met gezonde 
economische groei en financiën die daarbij horen. 
Als wethouder financiën ben ik daar altijd duidelijk 
in. We mogen niet meer uitgeven dan er  binnen- 
komt. Zo simpel is dat. Ook dat heb ik meegenomen 

uit mijn ondernemerschap. Je moet goed kijken 
naar je kosten en je groeipotentie. Dus moeten we 
de lasten voor onze inwoners en ondernemers zo 
laag mogelijk houden.  

We moeten vooral ook in gesprek blijven met 
inwoners en ondernemers. Want het klinkt flauw, 
maar het is wel zo dat we een stad samen bouwen. 
Samen met mijn collega-wethouder Marja Ruigrok 
spreek ik veel ondernemers. Vaak om iets te vieren, 
maar soms ook als er een geschil is. Eigenlijk komen 
we er altijd wel samen uit. En dat is misschien wel 
de beste eigenschap van de Haarlemmermeerse 
ondernemers: ze willen altijd samenwerken.

En dat is misschien wel de beste eigenschap van 
de Haarlemmermeerse ondernemers: ze willen 
altijd samenwerken.
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met passie en liefde  
voor mensen

LINDA WARMERDAM, NIEUW MEMBER VAN HMORE, VERTELT 
MET PASSIE EN LIEFDE OVER MENSEN EN HAAR BEDRIJF 

Mijn eenmansbedrijf 2MoveU bestaat sinds 2016 
en is gericht op mentaal en fysiek welbevinden. 
Sinds november 2021 ben ik ook als register stress 
interventie expert verbonden aan de Happy Brain  
Clinics, het expertisecentrum voor mentale 
weerbaarheid en psychische gezondheid. 

Veerkrachtig en in balans zijn. Dat is wat we 
allemaal graag willen bereiken. We weten dat als 
we veerkrachtig en in balans zijn, we wel tegen 
een stootje kunnen. Letterlijk en figuurlijk goed in 
je vel zitten en een gemoedstoestand ervaren die 
fijn en evenwichtig is. Je weet wie je bent en waar 
je goed in bent. En als er dan onverhoopt een nare 
gebeurtenis is of tegenslag dan veer je snel weer 
terug, want jouw onbewuste overtuigingen en 
gedrag belemmeren jou niet meer. Wie wil dat niet?

Veel mensen met een drukke baan, een druk gezin 
en/ of sociaal leven, maar ook ondernemers of 
bestuurders staan ‘altijd aan’. Tijdens het werk, maar 
ook na het werk, in het weekeinde en op vakantie 
blijft het in je hoofd malen. Soms krijg je het niet 
meer rond in je gedachten en komen de zorgen en 
gevoelens van stress. 

Kortdurende stress is zeer effectief, het maakt 
dat je goed kunt presteren. Duurt dit langer dan 
worden in het brein stoffen aangemaakt die 
schade aanrichten en krijg je je lichaam niet meer 
terug naar de ruststand. Dit gaat ten koste van je 
veerkracht en balans. Alles lijkt opeens heftiger 

en er ontstaat verwarring en onzekerheid. Stress 
en Burn-out zijn beroepsziekten nummer één in 
Nederland en raken 1,3 miljoen mensen. Burn-outs 
zijn al verantwoordelijk voor 25% van verzuim op 
de werkvloer.

Je weet wel dat je te hard werkt of dat er in je leven 
ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest die maken 
dat je nu eenmaal reageert zoals je dat doet. Je wilt 
het graag veranderen en je hebt erover gelezen, 
misschien een app gedownload om zelf aan de slag 
te gaan. Je hebt ook wel eens wat geprobeerd. En 
toch krijg je het niet voor elkaar.  

Dat komt omdat triggers voor stress zijn opgeslagen 
in je onbewuste brein. 95% van je gedrag komt voort  
uit datgene wat is opgeslagen in je onbewuste brein.  
Je herkent het misschien wel. In je werk, gezin of 
sociale omgeving loop je steeds tegen bepaalde situ-
aties aan. Je reageert op situaties terwijl je weet dat 
je dat niet zou moeten doen. Terugkerend gedrag of  
reacties zijn patronen. Die patronen komen voort uit  
dat onbewuste brein. Door het opruimen van de 
triggers in je onbewuste brein kom je beter in je vel 
te zitten en ben je meer ontspannen, wat er ook 
gebeurt. 
 
De afgelopen jaren heb ik een mooie carrière opge- 
bouwd als manager bij de overheid. Als leiding-
gevende van grote afdelingen en organisaties in 
verandering vind ik het belangrijk om talenten
van mensen te benutten en hen op weg te helpen in
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groei en ontwikkeling. Dit vanuit de passie om 
ieder mens de kans te gunnen het mooiste uit 
zichzelf te halen. In mijn werk als therapeut is deze 
focus niet anders. 

De stap naar mijn bedrijf 2MoveU heb ik gezet om 
ook mijn eigen talenten te benutten. Ik beschik 
inmiddels over een uitgebreid repertoire van 
kennis en ervaring. Als gecertificeerd Fitness- en 
hardlooptrainer, Yogadocent en Pilatesinstructeur 
en runningtherapeut kan ik maatwerk leveren in 
de begeleiding naar fysiek welbevinden. Met NLP 
en de certificatie basiscoach is maatwerk mogelijk 
in de begeleiding naar mentaal welbevinden. 
Met de opleiding tot Register Stress Interventie 
Expert is een volledig traject mogelijk dat bestaat 
uit het opruimen van het onbewuste brein, het 
herstellen van balans door een systemische sessie 
en begeleiding bij cognitieve stress interventie. 
Op dit moment richt ik mij op een aanbod 
gericht op ademhaling, hart-brein coherentie en 
neurofeedback. 

Als stress interventie expert zet ik de middelen en 
tools in om elke cliënt de aanpak te bieden die past 
bij zijn of haar leven. Dat kan zijn Runningtherapie, 
hart breincoherentie, neurofeedback, ademhaling, 
yoga of een volledig 60 dagen traject via Happy 
Brain Clinics.

2MoveU – Linda Warmerdam
Executive begeleiding in fysieke en  
mentale gezondheid
Register Stress Interventie Expert  
@Happy Brain Clinics
lindawarmerdam@icloud.com

business

“Door het opruimen 
van de triggers in 

je onbewuste brein 
kom je beter in je 

vel te zitten”
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sociaal hart verbetert gezond-
heidszorg Sub-Sahara Afrika

CAREPAY.SOCIAL:

Soms kom je als Hmore-founder unieke maat-
schappelijke projecten tegen, die extra aandacht 
verdienen. Mieke Millenaar van de Millenaar 
Advies Groep raakte kortgeleden enthousiast 
over het Nederlands-Keniaanse CarePay en haar 
maatschappelijke initiatief carepay.social. 

In een interview met Féline Welmers van het 
Nederlands-Keniaanse softwarebedrijf CarePay, 
ontdekte Mieke Millenaar hoe ook het  
Haarlemmermeerse bedrijfsleven via carepay.
social op een maatschappelijk verantwoorde en 
sportieve wijze kan bijdragen aan verbetering van 
de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika.
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human

Even voorstellen
• carepay.social is een initiatief van CarePay dat het voor iedereen wereldwijd mogelijk maakt aan een 

maatschappelijk doel bij te dragen. For-profit CarePay en non-profit Stichting CarePay Foundation 
zorgen ervoor dat gevers hun impact kunnen zien via een persoonlijke connectie en zeker weten dat 
hun geld goed terecht komt. 

• CarePay is een sociale onderneming en heeft als doel met haar digitale zorgplatform zo veel mogelijk  
mensen toegang te geven tot gezondheidszorg. 

• Stichting CarePay Foundation is opgericht om de carepay.social gelden te innen, beheren en verdelen. 
De stichting heeft ANBI status en minimaal de helft van haar bestuurders is onafhankelijk van CarePay. 
De stichting heeft geen medewerkers, alle operationele activiteiten worden gedaan door medewerkers 
en technologie van CarePay.

• De giften maken mogelijk dat zwangere vrouwen in Kenia de gezondheidszorg krijgen die zij nodig 
hebben, ons het partnerprogramma MomCare. Minimaal 87% van het geld is beschikbaar voor deze 
zorg. CarePay verdient ongeveer 10% voor het gebruik van haar platform, waarmee de moeders en 
klinieken digitaal worden verbonden, het beoordelen en uitbetalen van zorgclaims, het werven van 
gelden en de terugkoppeling aan elke donateur. De rest gaat naar transactiekosten.

Digitale techniek verbetert efficiency 
gezondheidszorg Sub-Sahara Afrika
Op de vraag van Mieke Millenaar, op welke wijze 
CarePay bijdraagt aan de verbetering van de 
medische zorg antwoordt Féline: ‘ons Nederlands-
Keniaanse softwarebedrijf CarePay werd in 2015 
opgericht en is een sociale onderneming met 
winstoogmerk. We digitaliseren het zorgstelsel 
in Sub-Sahara Afrika via mobiele technologie. 
Wij zijn de digitale schakel tussen zorgbetalers, 
zorgaanbieders en het individu. Het platform dekt 
het zorgproces van begin tot eind. Waar de pro- 
cessen voorheen voornamelijk handmatig waren, 
worden nu alle transacties en informatiestromen 
realtime in de cloud afgehandeld. Ziekenhuizen 
worden veel sneller betaald, betere tarieven zijn 
mogelijk en de hoge mate van transparantie ver- 
groot het vertrouwen. Mede ook omdat iedere 
aangeslotene volledig inzicht heeft in zijn 
behandeling, kosten en verzekeringen’. 

Kostenverlaging medische zorg
‘Efficiency is natuurlijk belangrijk’, merkt Mieke op;  
‘maar verlaagt het ook de kosten van de gezond-
heidszorg’? Féline: ‘uiteindelijk maakt dit de zorg 
voor het individu toegankelijker, transparanter én 
goedkoper. Die digitalisering verlaagt voor ver- 
zekeraars de claim- en transactiekosten met tien-
tallen procenten, wat verzekeringen goedkoper 
moet maken. Verder vergroot het de transparantie, 
gaat het fraude tegen en stimuleert het verbetering 
van kwaliteit van de zorg’, stelt Féline. ‘CarePay 
werkt daarbij samen met allerlei betalers van zorg: 
overheden, NGO’s en commerciële partijen zoals 
verzekeraars en bedrijven die hun werknemers 
toegang willen geven tot zorg. Op dit moment ver- 
bindt CarePay meer dan 4,7 miljoen personen en 
4.000 zorgverleners in Kenia en Nigeria. Door de 
technologie zijn we in staat om producten aan te  
bieden, die 20 tot 40% goedkoper zijn dan het 
originele prijspunt. We hopen dat dit tot meer 
goedkopere verzekeringen leidt, en dat zien we 
nu daadwerkelijk ook gebeuren’.

“Op dit moment verbindt CarePay meer 
dan 4,7 miljoen personen en 4.000 
zorgverleners in Kenia en Nigeria.” 

79



En wat is de functie van carepay.social?
‘In 2022 richtte een team van jonge CarePay-
medewerkers carepay.social op’, vertelt Féline. ‘De 
bedoeling is om iedereen de mogelijkheid te geven 
tot het maken en ervaren van maatschappelijke 
impact, via het partner programma MomCare. 
We richten ons op het individu maar ook op 
Nederlandse werkgevers. Elke betrokkene ontvangt 
gepersonaliseerde, digitale social impact-rapportages, 
zodat je precies ziet hoe je een verschil maakt. Het 
maakt daarbij niet uit hoe je via carepay.social een 
bijdrage levert; via een eigen online aankoop of via 
een van onze bedrijfsproposities’, aldus Féline.  

Op welke manier helpt carepay.social de 
zwangere vrouwen in Kenia?
‘carepay.social zorgt dat tenminste 87% van het geld 
ter beschikking komt aan zwangere vrouwen via  
partnerprogramma MomCare, dat wordt uitgevoerd 
op het CarePay- platform in Kenia. MomCare bege- 
leidt en onder- steunt aanstaande moeders tijdens 
hun zwanger- schap in Kenia. Het MomCare pro-
gramma biedt moeders toegang tot alle benodigde 
zwangerschaps- zorg, zoals controles maar ook on- 
verwachte zwangerschap gerelateerde kosten zoals 
een keizersnede. De giften worden in één pot ver-
zameld en aan de klinieken betaald wanneer die een 
moeder hebben behandeld. Het proces van CarePay, 

vergelijkbaar met dat van een zorgverzekeraar, zorgt 
ervoor dat elke zorgclaim wordt gecontroleerd en 
digitaal wordt bevestigd door een claims manager en 
de behandelend arts. MomCare houdt de moeders 
op de hoogte van hun geplande afspraken en is altijd 
bereikbaar voor vragen over hun zwangerschap, die  
beantwoord worden door gekwalificeerde professio-
nals via de mobiele telefoon. Tot op heden heeft 
MomCare de zwangerschapskosten van meer dan  
28.000 moeders in Kenia gedekt’, licht Féline 
enthousiast toe. 

Rol Haarlemmermeerse ondernemers 
Feline daarover: ‘consumenten en werknemers 
verwachten steeds vaker dat bedrijven zich inzetten 
om de wereld een beetje beter te maken. Daarin kan 
carepay.social een goede partner zijn. Met carepay.
social willen we bedrijven in staat stellen om op een 
innovatieve manier eenvoudig directe, efficiënte 
en transparante maatschappelijke impact te maken 
en tegelijkertijd ook een positieve ervaring geven 
aan hun werknemers en belanghebbenden. We 
bieden een verscheidenheid aan social impact, zoals 
#freshparent wanneer werknemers vader of moeder 
worden, #christmasgift als je iets goed wilt doen 
voor Kerst of #moveforher om je werknemers te 
stimuleren meer te bewegen. 

“Tot op heden heeft MomCare de 
zwangerschapskosten van meer dan 

28.000 moeders in Kenia gedekt.” 
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Dat terwijl de werkgever efficiënt geld inzamelt om 
de kosten van zwangerschapszorg in Kenia recht-
streeks te dekken. Daarbij verbindt carepay.social het 
bedrijf en medewerkers of klanten rechtstreeks met 
Keniaanse moeders die een baby verwachten. Om 
de impact transparant en aanspreekbaar te maken, 
ontvangt elke betrokkene gepersonaliseerde, digitale 
social impact-rapportages. Als bedrijf weet je dan 
precies hoeveel Keniaanse aanstaande moeders je  
hebt geholpen en waar de euro aan wordt besteed. 
Uiteraard beschermen wij de privacy van de 
moeders en voldoen deze rapportages aan de  
ver-eisten van de GDPR’.

Kunnen alle werkgevers meedoen aan 
carepay.social?
‘Jazeker’, bevestigt Féline. ‘Zo kun je een eenmalig of 
meervoudig bedrag sponsoren of doe je samen met 
je medewerkers de #moveforher challenge! Met de 
#moveforher challenge vergroot je de gezondheid 
van je medewerkers. Young professionals zijn vaak 
op zoek naar “purpose” en zo leg je de nadruk op 
impact en mentale gezondheid. Het is een win-
winsituatie’. 

En hoe ziet het meedoen aan zo’n challenge 
er uit?
‘Als werkgever bepaal je het maximale bedrag dat 
je werknemers kunnen inzamelen met hardlopen. 
Dit bedrag stel je dan beschikbaar voor de challenge. 
Bijvoorbeeld; je medewerkers verdienen € 1 per 
gelopen km en voltooien bonusuitdagingen waar- 
bij extra euro’s kunnen worden ingezameld. Mede-
werkers ontvangen persoonlijke updates in hun 
e-mail. Ze kunnen precies zien hoe ze presteren 
door te zien hoeveel kilometers ze lopen en hoeveel 
moeders ze hebben geholpen. Supermotiverend! 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar aan-
moedigen, krijgen ze een ranglijst te zien hoe ze ten 
opzichte van de rest presteren. Wij bereiden alles 
voor. Geen gedoe. En je hebt een happy team’! 

Besteding geld in Kenia
‘Eén op de 185 vrouwen in Sub-Sahara Afrika sterft 
tijdens de zwangerschap’, vervolgt Féline. ‘Ter verge- 
lijking, dat is één op 13.000 vrouwen in landen met 
een hoog inkomen. Veel van deze sterfgevallen zijn 
gekoppeld aan vermijdbare geboortecomplicaties. 
Als risico’s op geboortecomplicaties vroeg in de 
zwangerschap worden ontdekt door regelmatige 
controles bij de arts, kunnen ze kosteneffectief wor- 
den voorkomen. Als een zwangere moeder bijvoor-
beeld tijdens haar controle ontdekt dat ze hiv-positief 
 is, kan de overdracht op de pasgeboren baby relatief 
eenvoudig worden voorkomen. Als de zwangere 
moeder de controles vanuit financieel oogpunt 
echter overslaat, zal de pasgeborene met hiv moeten 
leven, met als gevolg de extra last van dure behande-
lingskosten. 

Meer weten of weet je al dat je een bijdrage wilt 
leveren? Scan dan de onderstaande QR-code.
Meer informatie: zie https://carepay.social/ of e-mail 
naar europe@carepay.com. 

 

human

carepay.social x Porsche Consulting

carepay.social #moveforher

For happy and healthy people
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In twintig jaar tijd groeide de Hoofddorpse 
logistieke onderneming uit van drie naar 
vijfendertig medewerkers. Ondanks die snelle 
groei bleef het middelgrote bedrijf flexibel en 
verhuisde regelmatig naar een grotere locatie. 
Schenk Makelaars hielp Sky Logistics BV de 
afgelopen jaren al zes keer eerder met het 
aanzoeken van nieuwe, grotere panden. 

Turkse roots
SKY Logistics werd in 2003 met veel doorzettings-
vermogen en enthousiasme opgericht door drie 
van oorsprong Turkse ondernemers. Oprichter 
Baris Kurt had al  logistieke ervaring opgedaan en  
betrok Murat Demir, met wie hij eerder had ge-
werkt bij een vorig bedrijf, bij zijn onderneming. 
Baris‘ partner Derya Kurt voegde zich als finan- 
cieel specialiste eveneens bij Sky. Murat’s verant-
woordelijkheid als Chief Operational Officer, is om 
alle logistieke processen efficiënt en effectief te 
laten verlopen. Derya verzorgt de financiële kant 
en Baris is de wereldwijde netwerker. Hij reist 
en bezoekt internationale partners en klanten. 
Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor Sales.  

Internationale groei
Murat vertelt dat ooit begonnen werd met een  
cargo-lijndienst naar Turkije en terug. ‘Die dienst-
verlening werd al snel uitgebreid naar andere 
landen’, vertelt hij. ‘Het voordeel van onze Turkse 
afkomst is, dat we weten hoe in Turkije zaken 
worden gedaan en met welke instanties je te 

maken krijgt. Er is een andere cultuur, andere 
gewoontes, er wordt anders onderhandeld. 
Afspraken worden vaak mondeling gemaakt en 
daar kan je vaak geen touw aan vast knopen. Er 
kwam door verbreding van de markt en de daar- 
mee samenhangende vraag, een forse expansie  
in meerdere landen’.

Toekomstambities
‘Nu werken er bij ons vijfendertig mensen’, ver- 
volgt Murat. ‘Onze inspanningen zijn hoofdzake-
lijk gericht op verre oosten, met name China. We 
hebben daarvoor een Chinese afdeling opgezet 
met mensen uit China, die hier als expat werken. 
Maar we doen ook veel in Europa en zijn actief 
in Duitsland en België. Hoewel Sky Logistics een 
middelgroot bedrijf wil blijven om flexibiliteit 
te behouden, zijn er wel degelijk groeiambities. 
Murat: ‘groei zit hem onder andere in verbetering 
van bepaalde omzetgroepen, zoals zeevracht. Zo 
proberen we in Rotterdam, ondanks dat daar al 
veel aanbieders gevestigd zijn, vaste voet aan wal 
te krijgen met Rotterdamse tarieven. Zodat het 
voor onze klanten niet kostenverhogend hoeft  
te zijn’. 

voor Sky Logistics is  
niets de limit

ALLROUND LOGISTIEKE DIENSTVERLENER BLIJFT  
ONDANKS GROEI ZEER FLEXIBEL
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Hechte relatie met Schenk Makelaars
Sky Logistics is oorspronkelijk begonnen in 
Hoofddorp, waar de oprichters zelf ook vandaan 
komen. Murat: ‘inmiddels zijn we door onze groei  
al zes keer binnen Haarlemmermeer verhuisd. 
Voornamelijk in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 
Schenk Makelaars heeft ons elke keer uitstekend 
geholpen bij de zoektocht naar een geschikte 
locatie. Nu we opnieuw uit ons jasje groeien, zijn 
we gestart met de nieuwbouw van een ruimer 
pand iets verderop. Schenk Makelaars is gevraagd 
om de verhuur van ons huidige pand ter hand te 
nemen en daarna ook het beheer van het pand te 
verzorgen. We willen als nieuwe huurder graag een 
logistiek bedrijf, omdat het pand daarvoor het 
meest geschikt is. Na verhuizing naar de nieuw-
bouw volgend jaar maart, blijft onze kantoorruimte 
gelijk, maar onze opslagcapaciteit wordt drie keer  
zo groot’, vertelt Murat trots. 

Flexibel meedenken
‘We zijn blij dat we met veel van onze klanten 
mogen meedenken en meehelpen in het op- 
lossen van hun logistieke problemen’, vertelt 
Murat. ‘Daarin zijn we geen doorsnee dienst-

verlener. Het hele logistieke proces houden we 
graag in eigen hand. We beschikken dan ook over 
eigen vrachtauto’s, eigen douane- en vergunningen-
systemen, eigen mensen en een eigen opslag-
ruimte. Er is veel ervaring die gedeeld kan worden, 
dat zorgt voor meer binding. We willen niet een-
malig onze diensten verlenen. Liever ook een kleine 
klantenkring, waarop je je dienstverlening kan 
afstemmen en waarmee je een relatie en binding 
hebt. Want naar mate je je klant en zijn bedrijf 
beter kent, kan je voor meer en betere oplossingen 
zorgen. Daardoor groeien zij en groeien wij ook 
mee; het is een echte win-win situatie’. Groei 
motiveert ons, je ziet resultaat. Maar we blijven wel 
dezelfde mensen met dezelfde mentaliteit. Dus 
zullen we nooit naast onze schoenen gaan lopen’, 
glimlacht Murat bescheiden. 
 
Meer info: www.skygroup.nl 

“Groei motiveert ons, je ziet resultaat. 
Maar we blijven wel dezelfde mensen. 

we zullen dus  
nooit naast onze  
schoenen gaan lopen” 
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In deze kwekerij worden de meest prachtige 
bloemen gekweekt die we allemaal weleens op 
tafel hebben staan. Bovendien gaan de roots van 
deze kwekersfamilie meer dan 125 jaar terug 
en al 30 jaar zijn zij specialist in de teelt van de 
verrassende en veelzijdige Bouvardia. 

Overgrootvader Dirk startte in 1896 met een 
groentekwekerij in Oude Wetering. Grootvader 
Jacob begon met kweken van verschillende 
soorten (zomer)bloemen en tulpenbroei in de 
winter. Toen vader Krijn het stokje van opa over-
nam kweekte hij met zijn neus voor innovatie  
en de nieuwste soorten, ruim 70 verschillende 
bloemenrassen. In 1989 specialiseerde Krijn met 
zoon Jaap in de teelt van de Bouvardia. Een 
bewuste keuze voor deze, toen relatief nieuwe, 
bloem die wij nu al ruim 30 jaar met veel plezier 
telen. 

De kwekerij teelt snijbouvardia’s van een struik 
op potten. ‘Op deze manier blijven wij dicht bij de 
natuurlijke oorsprong van de Bouvardia,’ vertelt 
Jaap. ‘De planten kunnen rustig groeien en alle 
energie gebruiken voor het maken van een zware, 
stevige steel en mooie, grote bloemschermen. Het 
door ons zelf ontwikkelde potsysteem is uniek 
en innovatief voor de Bouvardiateelt en biedt 
veel voordelen. De planten krijgen gemakkelijk 
en uitgebalanceerd water en voeding, planten die 
het minder goed doen kunnen eenvoudig worden 
vervangen. Een ander bijkomend voordeel is dat 

het assortiment sneller kan worden gewisseld. Dit 
zorgt voor een gezonde en optimale basis voor 
mooie bloemen. 

Boer heeft vrouw gevonden
Het bekende gezicht van Jaap komt natuurlijk door  
zijn deelname aan het programma ‘Boer zoekt 
vrouw’ alweer vier jaar geleden. ‘En dat heeft bij-
zonder goed uitgepakt, lacht Jaap, want ik woon al 
drie jaar samen nu en wij zijn erg happy met 
elkaar’. Vol enthousiasme vertelt Jaap verder over 
zijn kwekersvak. ‘Iedere dag als ik mijn rondes door 
de kas maak word ik nog steeds opnieuw verrast 
door de schoonheid en kan ik de kracht van de 
groeiende Bouvardia’s bijna voelen. 

Rijsenhoutse kweker  
met passie

JAAP VREEKEN IS DE TROTSE EIGENAAR VAN 
VREEKENBOUVARDIA, EEN KWEKERIJ IN RIJSENHOUT 
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De kleine knopjes van de bloemschermen springen 
een voor een open als kleine cadeautjes. Dat maakt 
me positief en trots. Het is de kracht van de natuur 
die zorgt voor een blij en goed gevoel en dit wil ik 
graag uitdragen naar iedereen. Onze Bouvardia zegt 
meer dan 1000 woorden…….”

Aandacht en zorg voor het milieu is bij ons al vele  
jaren vanzelfsprekend. MPS-A, hergebruik van 
water, biologische gewasbescherming en een 
zonnepanelenpark achter de kwekerij zijn een 
greep uit de duurzame middelen die worden 
gebruikt. Duurzame innovaties zijn continue in 
ontwikkeling en worden uiteraard nauwlettend 
gevolgd. 

Het roer rigoreus om?
Maar Jaap zit zeker niet stil en heeft alweer nieuwe 
plannen in ontwikkeling. Er zijn ideeën om het roer 
rigoureus om te gooien. De creatieve en innovatieve 
drang zit in het bloed van de familie Vreeken. ‘Ik 
kweek al 30 jaar op de traditionele manier maar de 
wereld verandert en de vraag speelt voortdurend 
door mijn hoofd of we niet naar een heel andere 
manier moeten gaan van telen’, zegt Jaap. ‘Er is 
meer voedsel nodig maar tegelijkertijd hebben de 
boeren het lastig en moet er aan alle kanten aange-
past en ingekrompen worden. Zo werd ik eigenlijk 
heel enthousiast over de nieuwe techniek om 
voedsel te kweken, de verticale teelt’. 

Wat is verticale teelt?
Verticale teelt is een nieuwe methode waarmee 
gewassen in meerdere lagen boven elkaar geteeld 

worden in een volledig gesloten omgeving zonder 
natuurlijk zonlicht. In deze compleet gesloten teelt- 
omgeving is het mogelijk om alle natuurlijke groei-
omstandigheden (bijvoorbeeld licht, temperatuur, 
luchtstroom, vochtigheid, CO2, water en voedings-
stoffen) te controleren en optimaliseren. De planten 
zelf worden dus niet gemodificeerd, alleen de 
natuurlijke omstandigheden: de planten krijgen de 
natuurlijke elementen die bijdragen aan hun groei 
en ontwikkeling, en de omstandigheden die de 
groei en ontwikkeling remmen worden voorkomen. 
Op deze manier kan het potentieel van gewassen 
volledig worden benut op het gebied van opbrengst, 
smaak en voedingswaarde.
Zo kan je op 2 hectaren in 10 lagen groente telen en 
veel meer lokaal leveren.  
 
Het heeft zoveel voordelen; 
• Tot 95% waterbesparing;
• Hogere opbrengst en dus efficiënter gebruik 

van middelen;
• Minder gebruik van landbouwgrond;
• Geen gebruik van pesticiden.
• Transportbesparing;
• CO2 besparingen;
• Minder verspilling;

‘Ik zou geen Haarlemmermeerse pionier zijn als ik 
dit niet zou gaan proberen’, zegt Jaap vol enthou-
siasme. ‘We zijn dus druk bezig om te onderzoeken 
of het allemaal mogelijk is op deze locatie en of we 
dan het bestemmingsplan moeten aanpassen’.

Deze tegendraadse ondernemer blijven wij volgen 
en wij wensen hem veel succes met dit mooie 
innovatieve project.

www.vreekenbouvardia.nl 

business

‘Ik zou geen Haarlemmermeerse pionier 
zijn als ik dit niet zou gaan proberen.”
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Helaas is het onderwerp kinderarmoede te vaak in het  
nieuws. Het kabinet wil de kinderarmoede de komende 
vier jaar in Nederland halveren. Wij stellen voor in 
Haarlemmermeer te gaan voor méér. Geen kind zou  
in armoede moeten opgroeien, daar is iedereen het 
mee eens. 
 
Haarlemmermeer lijkt misschien wel rijk, maar 
ruim 4.000 huishoudens (bron: gemeente) leven 
in armoede, onder wie meer dan 2.300 kinderen, 
welke bekend zijn bij de gemeente. Dan praten we 
nog niet over de kinderen en gezinnen die nét geen 
aanspraak kunnen maken op alle gemeentelijke 
regelingen. Overal om ons heen is er (stille) armoede. 
Laten we het er samen over hebben, het gesprek 
aangaan, met iedereen die zich hierbij betrokken 
voelt. Hoe vergroten we onze zichtbaarheid als 
hulporganisatie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen 
gebruik maakt van de voorzieningen die er zijn. Hoe 
verlagen we toegangsdrempels en bieden we meer 
kansen aan kinderen? Kunnen wij onze samen-
werking verbeteren door het uitwisselen van 
ideeën over zichtbaarheid en toegankelijkheid?
 
Stichting Leergeld Haarlemmermeer en de 
gemeente Haarlemmermeer zijn 29 september jl. , 
samen met een groot aantal betrokken organisaties, 
in gesprek gegaan over de bestrijding van kinder-
armoede. Middels een fantastisch opgezet sympo-
sium, met goede workshops en sprekers, bleek dat  
mensen daar behoeften aan hebben. Samen ver-
halen en ervaringen uitwisselen over de moeilijke 
situaties waar gezinnen zich in bevinden en wat we 

voor hen kunnen betekenen. Het aantal bezoekers 
heeft de organisatie overtroffen, vele organisaties 
waren aangemeld. Organisaties die ons niet bekend 
zijn en allemaal met hetzelfde doel; gezinnen in 
armoede helpen. Het is fijn elkaar te ontmoeten. 
Dit past goed bij de Werkgroep SamenWerken & 
Verbinden Haarlemmermeer.
 
Deze werkgroep is ontstaan aan de keuktentafel. 
Samenwerken is samen zoeken naar oplossingen, 
wat heeft het kind nodig en wat kan die steun zijn. 
Persoonlijke gerichte aandacht, is een eerste stap, 
want ieder kind is anders. 
Tijdens het symposium heeft de werkgroep 
verbinding gezocht met andere organisaties. Om 
zo uiteindelijk in kaart te brengen wat er in onze 
gemeente speelt, welke organisaties er zijn en 
waar zij elkaar kunnen ondersteunen. Niet ieder 
op zijn eigen eilandje, maar elkaar aanvullen en 
ondersteunen. Zo kan er meer bereikt worden.

Make a Child Happy kan als stichting niet al deze 
kinderen helpen, maar met elkaar komen wij een 
heel eind. Samenwerken en Verbinden geeft kracht, 
we maken goede afspraken en zetten samen de 
schouders eronder en staan op voor om hulp te 
bieden. Het symposium is de eerste stap, na een 
lange periode van corona, elkaar te ontmoeten. 
De de werkgroep was geheel vertegenwoordigd; 
Stichting Leergeld, Stichting Maatvast, De Meerkerk, 
Het Cultuurgebouw en Stichting Make a Child 
Happy. In het volgende nummer van Hmore stellen 
wij graag deze bijzondere werkgroep aan u voor. 

kinderarmoede  
bestrijden; actueler dan ooit

STICHTING MAKE A CHILD HAPPY HAARLEMMERMEER ZET ZICH 
IN VOOR KWETSBARE KINDEREN UIT ONZE EIGEN OMGEVING.

DOOR SAMENWERKEN & VERBINDEN BEREIK JE MEER.

“ga het gesprek aan over armoede, met 
iedereen die zich betrokken voelt”
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Wilt u helpen en doneren?
U kunt een donatie doen aan onze stichting via de QRcode of via www.makeachildhappy.nl. 
Hier kunt u ook al onze projecten bekijken waar wij uw donatie voor zullen gebruiken.

Bij de foto:  Tijdens het symposium over armoede. V.l.n.r. Manon Peperkoorn , Adri van Oostrum en Toos van der Kamp

In Nederland kennen wij de Alliantie Kinderarmoede 
die is opgericht in maart 2019.  In de media is er veel 
aandacht met de slogan: “Aan kinderarmoede moet 
een einde komen. Samen kunnen we hier iets aan 
doen.” Een leidraad voor vele organisaties.

Onze stichting heeft een goede samenwerking met 
diverse scholen in Haarlemmermeer. Voor ons erg 
belangrijk. Armoede komt op elke school voor, 
gemiddeld twee leerlingen per klas. Schaamte is erg 
groot, het is heel moeilijk om ervoor uit te komen 
dat je hulp nodig hebt of hulp te aanvaarden. Er 
zijn overleggen met meerdere directeuren van 
scholen. Samen bespreken we deze problematiek 
en wat we kunnen doen voor deze kinderen. Eén 
directeur heeft sinds 2020 stukjes over armoede 
geschreven in de nieuwsbrief van school; maak 
het bespreekbaar. Daar is een spontane ruilbeurs 
uit ontstaan op het schoolplein, met gesloten 
portemonnee. Dit is een fantastisch initiatief en wij 
hopen dat andere scholen het voorbeeld volgen.  
Wij delen graag een ingezonden brief, die de spijker 
op zijn kop slaat;

Beste lezer, Mijn naam is Valerie . Ik ben 11 jaar oud 
en ik leef in armoede. Ik hoop dat je me daardoor 
niet direct in een hokje plaatst. Ik ben namelijk veel 
meer dan een kind dat arm is. Ik heb net als iedereen 
passies en dromen, angsten en obstakels. Ik ben een 
groot fan van Michael Jackson en zou later graag 
danseres willen worden. Het gebrek aan geld houdt 

me niet tegen om mijn dromen na te jagen. Ik oefen 
danspasjes op YouTube en doe mijn best op school. 
Het is fijn dat er meer aandacht is voor kinderen die in 
armoede leven. Je zou misschien denken dat armoede 
in Nederland nauwelijks bestaat, maar helaas zitten 
veel Nederlandse kinderen in dezelfde situatie als ik. 
Het is niet gemakkelijk om over armoede te praten, 
maar ik vind het belangrijk om mijn verhaal te delen. 
Door erover te praten, begrijpen mensen mijn situatie 
misschien beter. Ik merk bijvoorbeeld dat mensen snel 
hun oordeel over armoede hebben klaarstaan. Ik zou 
zielig zijn of minder mooie kleding dragen. Maar zo 
voelt het voor mij niet. Ik vind het jammer dat mensen 
niet altijd goed begrijpen wat het betekent om met 
minder geld op te groeien, want daardoor kunnen ze 
ook niet goed helpen. Sommige hulp is fijn, andere juist 
niet. Ik ben blij met de hulp van mijn juffrouw, die écht 
naar mij luistert en mij serieus neemt. Ik ben minder 
blij met mensen die medelijden met me hebben. Ik wil 
niet zielig gevonden worden, ik wil gehoord worden. Als 
ik voor één dag de baas zou zijn, zou ik zorgen dat er 
meer over armoede wordt gepraat. Ik zou willen dat  
het onderdeel is van de vakken die je op school leert. 
Ook zou ik naar individuele oplossingen zoeken. want 
niet ieder kind in armoede heeft namelijk dezelfde 
behoeften. Als het aan mij ligt, zouden we meer naar 
elkaar moeten luisteren en moeite doen voor elkaar. 
Tot slot zou ik iedereen gelijkwaardig behandelen.  
Je bent geen minder mens als je minder geld hebt. 
Want uiteindelijk zijn we toch allemaal hetzelfde.  
Veel liefs van Valerie
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Timpaan maakt betaalbaar 
wonen bereikbaar voor iedereen

VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIKKELAAR TIMPAAN UIT HOOFDDORP 
IS ACTIEF AAN DE SLAG MET BETAALBARE WONINGBOUW.  

IN GESPREK MET DIRECTEUR INGEBORG DE JONG

Directeur Ingeborg de Jong vertelt over het bereik-
baar maken van deze woningen voor iedereen, het 
hanteren van gerichte toewijzingsvoorwaarden en 
het belang van lokale samenwerkingsverbanden.

“Op een herfstige namiddag reed ik over de Sportlaan 
in Aalsmeer en zag net een jong stel de deur van hun  
huis openen. Dat Timpaan heeft bijgedragen aan het 
tot stand komen van dit nieuwbouwproject met 24  
Smartwoningen, waarbij omwonenden en nieuwe 
bewoners ook mee mochten denken hoe de wijk 
eruit moest zien, maakt mij blij.” Ingeborg de Jong 
(57) startte februari 2016 als directeur van Timpaan. 
Beroepsmatig is zij altijd actief geweest op het ter- 
rein van gebiedsontwikkeling, steeds vanuit verschil- 
lende invalshoeken. “Van bouwbedrijf en advies-
bureau tot gemeente. In mijn functie bij Timpaan 
komen al die uiteenlopende zaken samen, waardoor 
ik mijn opgedane kennis kan inzetten. Ook mijn drie 
volwassen kinderen en hun vrienden zorgen dat ik 
gevoed blijf met informatie over zaken waar zij in de  
praktijk tegenaan lopen bij het vinden van een 
woning.”

Focus op starters, senioren & singles
Het bedrijf uit Hoofddorp in vastgoed- en gebieds-
ontwikkeling richt zich op starters, ouderen en 
kleinere huishoudens. Doelgroepen die in de  
vastgoedmarkt in de regel onvoldoende de aan- 
dacht krijgen die zij verdienen. “Het feit dat 
Timpaan is afgesplitst van een Haarlemmermeerse 

woningcorporatie verklaart onze focus op betaalbare 
woningen en woonconcepten die anders niet makke-
lijk tot stand komen. Net als elk bedrijf in onze 
branche streven ook wij winst na. In één opzicht zijn 
wij anders. Timpaan is een stichting. De opbrengsten 
komen dus niet terecht bij aandeelhouders, maar 
worden geïnvesteerd om onze missie, voor iedereen 
een eigen (t)huis, te kunnen realiseren.”

Vernieuwend concept: Smartwoning
Het tekort aan betaalbare woningen is al jaren een 
 feit en met de groei van één- en tweepersoonshuis-
houdens neemt ook de vraag naar kleinere woning-
en toe. “Vaak zijn de grond- en bouwkosten hoog 
terwijl de koopsom relatief laag moet zijn om de 
woning betaalbaar te houden qua woonlasten, 
zowel voor huurders als kopers. Timpaan heeft een 
woningconcept ontwikkeld waardoor het mogelijk is 
woningen van € 250.000 vrij op naam te verkopen, 
wanneer de grondwaarde in het betaalbare segment 
wordt gehanteerd. Deze Smartwoning is zes meter 
breed, heeft een glazen gevel, een woonoppervlakte 
van zo’n 70m2 en een veranda. De woonkwaliteit is
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belangrijk. We geloven dat als mensen met plezier 
wonen, dit bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. 
Daar heeft iedereen in onze maatschappij recht op.  
Timpaan zal niet zo snel een gezinswoning van  
30m2 neerzetten. Zoiets is prima als studenten-
kamer, maar niet voor iemand van dertig die al 
werkt.”

Pionieren met Circulair West
Betaalbaar wonen betekent ook het toepassen van 
duurzame oplossingen, qua materialen en inrichting 
van de woonwijk. In 2020 richtte Timpaan met vijf 
andere bedrijven de stichting Circulair West op. Doel 
is om samen te zoeken naar mogelijkheden om de 
circulaire ambities te versnellen. “Eén of twee mede- 
werkers van elk deelnemend bedrijf werken als pio-
niers één dag per week samen aan icoonprojecten. 
Na de rapportage over materiaalstromen en herge- 
bruik is recent de handleiding ‘duurzame woonwijk’ 
verschenen. Die kennis delen we met de BV 
Nederland en is beschikbaar op de site van Circulair 
West. Als founders van Circulair West delen we ken- 
nis en ervaring uit andere sectoren, die worden ver- 
taald naar circulaire productieprocessen, -bedrijfs-
voering, -producten en –diensten. Een klein recent 
voorbeeld is het hergebruik van olievaten door 
er regentonnen van te maken. We zijn echt bezig 
met het rentmeesterschap van onze planeet. Een 
voorbeeld waar Timpaan qua gebiedsontwikkeling 
bewuster en meer op inzet, is het bouwen van 
houten woningen. Bijvoorbeeld in de vorm van villa’s 
in Almere, maar ook als rijwoningen.” 

Andere keuzes door investeren van winst
Wat voor De Jong ‘gewoon’ is, valt branchebreed 
wellicht onder het kopje ‘tegendraads’. “Elk nieuw 
project bekijken wij met een open blik vanuit de 
doelstelling van Stichting Timpaan. Natuurlijk wordt 
er gekeken of iets financieel uit kan. Maar de winst 
die we genereren, investeren we weer zodat in een 
plan andere keuzes kunnen worden gemaakt. Denk 
aan meer aandacht voor de openbare ruimte, meer 
groen rondom woningen of voorzieningen die de 
sociale cohesie versterken. Het Gemaalhuis, het 
project van ruim 80 woningen met de markante 
bakstenen gevel vlakbij het centrum van Hoofddorp, 
is een nieuwbouwproject waar bewust plek is 
gemaakt voor een buurt-speeltuin. Ook is er aan-
dacht besteed aan een uitgebreid groenplan om de 
woon- en parkeerhof heen.” Timpaan ontwikkelt 
‘op maat’ en kijkt wat een buurt, de huidige en toe-
komstige bewoners, nodig hebben. Als je daar over 
nadenkt en bewuste keuzes maakt, verhoog je de 
kwaliteit van leven op die plek.”

Bij de foto:  linkerpagina: Smartwoningen, boven: Het Gemaalhuis Hoofddorp

“wij kijken wat een buurt,  
de huidige en toekomstige bewoners, 
nodig hebben.”
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WijkLeef-fonds
Een grote ambitie van Timpaan voor de toekomst is 
het WijkLeef-fonds. “De ontwikkeling van een wijk 
stopt niet na de oplevering. Wij willen daarom langer 
betrokken blijven en bewoners ondersteunen hun 
ideeën en wensen te realiseren. Je kunt dan denken 
aan een gastenverblijf dat in eigendom komt van een 
Vereniging Van Eigenaren en door de bewoners kan 
worden gebruikt. Het kan ook zijn dat er een 
gemeenschappelijke buitenruimte is ontwikkeld. 
Timpaan wil niet alleen een gebruiksaanwijzing 
achterlaten, maar echt zorgen dat het concept gaat 
werken en bewoners ervaren wat het hun kan 
brengen. Die betrokkenheid kost niet alleen geld, 
maar ook tijd om mee te denken en te doen.”

Wie goed doet, goed ontmoet
Timpaan werkt in projecten altijd samen met lokale 
partners. “Als je in een regio werkt, heb je ook een 
verantwoordelijkheid vinden wij. Precies waar 
Hmore ook voor staat. Lokale ondernemers kennen 

de regio goed en zijn waardevolle partners om mee 
te sparren over uitdagingen waar je in de praktijk 
soms tegenaan loopt. Kijkend naar de toekomst 
zien we voor Haarlemmermeer twee duidelijke 
uitdagingen. Waar kunnen we nog bouwen in de 
regio? Er zijn veel plekken waar niet gebouwd 
mag worden, vanwege de hindercontouren en de 
zogenaamde LIB-zones. Ten tweede; is er voldoende 
capaciteit in de regio om dit mogelijk te maken? 
Simpel gezegd moet er genoeg menskracht zijn. 
Dat kun je samen oplossen, want in een goede 
samenwerking kunnen bepaalde zaken worden 
ondervangen, bijvoorbeeld door te kijken hoe taken 
anders verdeeld kunnen worden. En wellicht biedt 
prefab bouwen daarvoor oplossingen. De sleutel in 
elke samenwerking is dat je de ander behandelt zoals 
je zelf behandeld wilt worden. Respect hebben voor 
elkaar, levert het meest op!” www.timpaan.nl

“De sleutel in elke 
samenwerking is 
dat je de ander 
behandelt zoals 
je zelf behandeld 
wilt worden”
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werken aan financieel  
fitte medewerkers



CARINA HOOIVELD, MANAGER STRATEGIE & INNOVATIE BIJ 
MEERWAARDE LEGT UIT HOE BELANGRIJK HET IS DE 

DIALOOG TE BLIJVEN VOEREN EN TABOES TE DOORBREKEN.

We kennen allemaal de berichten over mensen  
die in de financiële problemen terecht komen 
door de energiecrisis, de inflatie en de stijgende 
kosten in levensonderhoud. Uit cijfers van 
Moedige Dialoog Nederland blijkt dat 35% van 
de medewerkers moeite heeft met rondkomen  
en leeft met heftige geldzorgen. In Haarlemmer-
meer willen we financieel fitte medewerkers. 
Daarvoor slaan we de handen ineen. 

Medewerkers met geldzorgen melden zich 
over het algemeen vaker ziek en hebben vaker 
concentratieproblemen op het werk. Dit leidt 
weer tot extra kosten voor de werkgever. Een 
medewerker met schulden kost een werkgever 
€ 13.000 per jaar, 6 tot 9 dagen ziekteverzuim en 
20% aan afname van de arbeidsproductiviteit.
Bij veel bedrijven is er daarom grote bereidheid 
om medewerkers bij geldproblemen te helpen. 
Om zo oplopende schulden, geldstress en 
verzuimkosten te voorkomen. Maar hoe weet je 
als organisatie dat deze problematiek onder jouw 
personeel speelt? Want veel mensen houden 
hun geldproblemen liever voor zichzelf omdat 
ze zich hiervoor schamen. Het duurt gemiddeld 
vijf jaar voordat hulp wordt gezocht. Doordat ze 
te lang doormodderen, doen zich soms gezins- 
ontwrichtende situaties voor. 

Hoe herken je mensen met geldzorgen?
Moedige Dialoog Nederland zet 5 signalen op een 
rij die we graag met u delen: 

Signaal #1: Verzoek om eerdere betaling
De belangrijkste stap is het bespreekbaar maken. 

Ga op een rustige plek, waar de medewerker zich 
veilig voelt, een open gesprek aan. Waarom vraag 
je een voorschot? Is er nog meer aan de hand? 
Verstrek geen voorschot zonder professionele hulp 
in te schakelen. Vaak is het probleem al groter, het 
is belangrijk dat je dan concrete hulp biedt. Onze 
tip is om niet alleen informatie te geven, maar de 
medewerker aan de hand mee te nemen, zodat hij 
ook echt naar de afspraak gaat. 

Signaal #2: Ziekteverzuim
Meld een medewerker zich vaker of op bepaalde 
momenten ziek? Bijvoorbeeld de laatste dagen 
voorafgaand aan de salarisuitbetaling. Of ziet 
iemand er de laatste tijd minder verzorgd en 
gezond uit? Dan is goed om open het gesprek aan 
te gaan. Vraag of er geldzorgen zijn. Veel mensen 
met geldzorgen voelen zich ziek van ellende. Door  
geldgebrek ontbreekt het vaak ook aan volwaar-
dige voeding. Dat is een logisch gevolg, niet iets om 
je voor te schamen. Geef ook aan dat jij je zorgen 
maakt en dat je graag wilt helpen. 

Signaal #3: Minder productief
Zie je dat iemand minder productief is? Meer 
fouten maakt, afwezig overkomt? Geldzorgen 
brengen doorgaans stress met zich mee. Veel van 
de energie en het denkvermogen gaat op aan 
nadenken over het kunnen rondkomen en ze 
slapen misschien ook slechter. Als je constateert 
dat de medewerker minder presteert, dan is het 
logisch dat je hierover in gesprek gaat. Hou het 
laagdrempelig. Vertel wat je feitelijk ziet en stel een 
open vraag of de medewerker zich hierin herkent 
en of je kunt helpen.

Het duurt gemiddeld vijf jaar  
voordat hulp wordt gezocht. 
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Signaal #4: Verandering van gedrag
Een verandering van gedrag is een belangrijk 
signaal. (Opeens) vaak te laat komen. Afspraken 
niet nakomen. Veel privégesprekken onder werk-
tijd. Terughoudend reageren op vragen. Niet meer 
aanmelden of meedoen met activiteiten. Als werk-
gever ken je jouw medewerker en zijn interesses. 
Gedragsverandering is een goede aanleiding om 
met de medewerker in gesprek te gaan. “Ik heb de 
indruk dat er wat speelt, als dat zo is, dan denk ik 
graag mee over mogelijke oplossingen. Voel je vrij 
om zelf te bepalen of je antwoord wilt geven.”

Signaal #5: Verzoek om meer of minder werken 
Een verzoek om minder of meer uren te werken 
hoeft niet te betekenen dat de medewerker 
financiële problemen heeft, maar wel vaak dat er 
sprake is van een levensverandering. Het is dus 
goed om er even bij stil te staan. Ga als werkgever 
met je medewerker in gesprek over de aangegeven 
wens van verandering. Krijg je op de waaromvraag 
geen helder antwoord? Blijf dan open vragen 
stellen. Dan merkt de medewerker dat je oprecht 
geïnteresseerd bent in wat hij meemaakt.

Ervoor zorgen dat overleven weer leven 
wordt
Op initiatief van welzijnsorganisatie MeerWaarde 
en de Rabobank wordt in samenwerking met de  
gemeente in 2023 de Moedige Dialoog 
Haarlemmermeer gestart, naar aanleiding van 
succesvolle voorbeelden in andere steden. Door 
middel van de aanpak van de Moedige Dialoog 
kunnen bedrijven, overheden, onderwijs, maat-
schappelijke organisaties én inwoners van 
Haarlemmermeer de dialoog aangaan hoe we onze 
regio vitaal kunnen maken en houden; met mede-
werkers die in balans en financieel zelfredzaam 
zijn. En waar we het taboe op schulden en 
armoede doorbreken en bespreekbaar maken. 
Duurzame armoedebestrijding vraagt om uit- 

 
houdingsvermogen. Het gaat immers om een fun-
damentele verandering in het bestaan van mensen 
die soms al generatielang met geldgebrek kampen. 
Door samen de mouwen op te stropen kunnen er 
echt stappen gezet worden in de aanpak van schul-
den en armoede. En kunnen we er voor zorgen dat 
overleven weer leven wordt.

Ondersteunen van medewerkers bij 
geldzorgen
Voor meer informatie over de Moedige 
Dialoog, geldzorgen bij uw medewerkers en/
of ondersteuning voor uw medewerkers bij het 
voeren van een gezonde financiële huishouding, 
kunt u contact opnemen met Carina Hooiveld, 
manager strategie & innovatie en bereikbaar op 
carina.hooiveld@meerwaarde.nl. 
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Metropolitan Luxury is het eigen label van de Nederlandse 
topontwerper Eric Kuster. Er zijn geen twee woorden die beter 
bij elkaar passen en die zijn intieme stijl beschrijven die steunt 
op de perfecte balans tussen klassiek en eigentijds, Europees 
en internationaal. Master Totaalinrichting is door Eric Kuster 
geselecteerd als een exclusieve pilotshop voor de verkoop van 
de door hem ontworpen furniture.  
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“Het voelt comfortabel als mensen mij tegen-
draads vinden!” De aanstekelijke lach van 
groente-chefkok Jonathan Karpathios rolt door 
zijn restaurant The Farm Kitchen dat is gevestigd 
in het bedrijfsverzamelgebouw Pharos in 
Hoofddorp. Een voedselsysteem dat niet de aarde 
kost, maar juist herstelt; dàt is wat The Farm 
Kitchen wil laten zien.

Ondernemen in Haarlemmermeer doet Jonathan 
Karpathios al dik vijftien jaar. In het voormalige 
Floriade paviljoen in het Haarlemmermeerse Bos 
startte hij in 2007 zijn eigen restaurant ‘Vork en 
Mes’. Hij specialiseerde zich in gerechten met 
producten die hij uit de regio haalde. Ook begon hij 
een eigen kas waar hij zelf groente kweekte. “Ik ben 
voor gek verklaard en uitgelachen, omdat ik wilde 
laten zien dat we de aarde niet hoeven af te breken 
voor voedsel. Iets wat we in het huidige systeem 

doen, over de hele wereld. In alles wat ik doe, word 
ik gedreven door mijn nieuwsgierigheid. Ik neem 
zaken die worden gezegd niet direct voor waar aan. 
Ik wil het zelf uitzoeken; wat kom ik tegen als ik het 
anders ga aanpakken? Door zelf ervaring op te doen, 
begrijp ik dingen ook beter.”
 
The Farm Kitchen ‘geboren’ tussen de 
tomaten
Na tien jaar is Karpathios ‘klaar’ met zijn restaurant, 
maar niet met zijn streven de wereld mooier te 
maken. “Ik wilde de kennis die ik op had gedaan, 
gebruiken om meer impact te maken. Precies op het  
moment dat ik een sabbatical wilde nemen, ont-
moette ik Xander Meijer, mijn huidige compagnon 
en medeoprichter van The Farm Kitchen. Ook 
Xander is een tegendraadse ondernemer, die dingen 
net iets anders durft te doen. Voor de bedrijfs-
kantine in Pharos was hij opzoek naar een chef met 
visie die paste in het Pharos-concept. Dit concept  
draait om maximum health, total energy, zero-waste 
en een vibrant community. Ik nodigde hem uit in  
mijn kwekerij. We stonden bij een bed tomaten-
planten toen ik hem vroeg de slappe plantjes eruit te 
halen en de sterke te begeleiden. Hij kon niet kiezen, 
dat vond ik zoiets kwetsbaars! Ik merkte dat we veel 
deelden, alsof we op dezelfde frequentie zaten. Na 
twee uur in de tuin te hebben gewerkt, besloten we 
samen een bedrijf te beginnen.” 

koppel boer aan bedrijf en 
bouw een korte voedselketen

DE VERFRISSENDE VISIE VAN 
GROENTECHEF  
JONATHAN KARPATHIOS
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30.000 km per maaltijd op de teller
Doel van The Farm Kitchen is niet alleen om 
mensen te voeden met vooral heel lekker eten, 
gemaakt met goede ingrediënten die ze vitaal en  
gezond maken, maar ook om dit te doen op een 
schaal die vele malen groter is dan een restaurant 
waar mensen slechts één of twee keer per jaar eten. 
“Daarnaast wil ik laten zien dat er qua voedselketen 
een grote stap kan worden gezet naar klimaat-
neutraal. Sterker nog, klimaatpositief is zelfs haal- 
baar. Weet je hoe ons voedselsysteem eruitziet? 
Vaak neem ik aardappelboer Jan uit 
Haarlemmermeer als voorbeeld. De aardappelen 
die hij verbouwt, worden na het rooien verscheept 
naar West-Afrika om daar te worden geschild. Van 
daaruit gaan de aardappelen naar Polen waar ze 
worden gewassen. Dan doorgestuurd naar West-
Duitsland om ze te schillen en vervolgens terug naar 
Nederland waar het wordt verpakt. De producten 
belanden via de distributiecentra weer in de 
schappen van de supermarkt in Haarlemmermeer 
als ‘lokaal product’. Het aantal kilometers dat een 
willekeurige maaltijd heeft afgelegd voordat het op 
je bord ligt in Hoofddorp is 30.000. Dat is niet hoe 
het zou moeten zijn!” 
 
Kijk anders naar eten
The Farm Kitchen bouwt korte voedselketens. “Wij 
willen mensen op een andere manier naar eten  
laten kijken. Het is makkelijk geworden om niet over 
dingen na te denken, stil te staan bij de herkomst 
van producten. Wij zijn van mening dat we anders
 met eten en herkomst van onze ingrediënten om 
moeten gaan. Klaar voor een ‘new generation food’  
zeg maar. Bij Pharos werken we samen met boeren 

die binnen een straal van maximaal 20 kilometer 
Hoofddorp actief zijn. Het meeste voedsel waar The  
Farm Kitchen mee kookt, heeft maximaal 100 kilo-
meter afgelegd. Natuurlijk zijn er altijd dingen die 
niet in Nederland te krijgen zijn, zoals koffiebonen 
en olijven, maar 80% van onze basisproducten 
komt uit de omgeving en is seizoensgebonden. 
Wij kunnen een voorbeeld nemen aan voedsel-
systemen in landen als Italië, Spanje, Frankrijk en 
Griekenland. In Nederland denken we alles te kun- 
nen besturen, maar zo werkt het niet! Je moet mee-
gaan met de natuur. Bij The Farm Kitchen verleiden 
we mensen naar andere eetpatronen. We maken 
eten dat iedereen herkent, zoals een broodje, pizza, 
wrap, warme maaltijd of soep. Het verschil zit ‘m in 
de ingrediënten; die groeien allemaal in het seizoen 
en zitten dus vol vitaliteit. Ook groeien ze op goede 
gronden; alles wat je lichaam nodig heeft aan bouw-
stoffen zit er in. Je voelt je dus sneller voldaan.”

The Farm Kitchen’s Kookfabriek
Naast twee locaties in Hoofddorp heeft The Farm 
Kitchen ook in Almere en Utrecht een locatie. In het 
voorjaar nam het bedrijf ook zes vestigingen van 
‘De Kookfabriek’ over. “Het bekendste bedrijfsuitje 
van Nederland, waar ook vrienden en families een 
dagje samen koken en die veel foodevents, 
-workshops en masterclasses organiseert. Ook hier 
bouwen we korte ketens. De producten waar de 
locatie in Den Haag mee werkt, zijn lokaal en komen 
dus van andere boeren dan de producten waar ze in 
Rotterdam of Utrecht mee koken. We willen mensen  
inspireren en verleiden door ze ongedwongen te 
laten zien hoe lekker earth on cuisine kan zijn.” 

“het meeste voedsel waar wij  
mee werken, heeft maximaal 100  
kilometer afgelegd.”
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Boze boer wordt blije boer
De korte ketens die The Farm Kitchen bouwt, zorgen 
naast een afname van CO2 uitstoot en dagverse 
producten ook dat boeren een lagere drempel 
voelen om over te stappen naar regeneratieve land-
bouw. Dit draagt bij aan biodiversiteit en een rijker 
bodemleven. Karpathios geeft een voorbeeld van 
hun manier van werken. “Boer Jan, die 100 hectare 
aardappels verbouwt in Haarlemmermeer, baalde 
ervan dat hij zoveel gif moest spuiten en de impact 
die dit had op de kwaliteit van zijn grond. Ik vroeg 
hem één hectare grond te mogen gebruiken op een 
manier dat die levend blijft en zich kan blijven ont-
wikkelen; regeneratieve landbouw dus. Hij vond het 
goed en paste zelfs machines aan om het stukje 
grond te kunnen bewerken. Waar Jan eerst langs de 
weg een bord had staan met ‘aardappelen en eieren 
te koop’, kon hij nu bijna 40 producten aanbieden. 
Hij begon een winkel die elke zaterdag druk wordt 
bezocht. Daarnaast leidde de vraag van een gezin om 
zelf een paar bietjes te mogen trekken ertoe dat Jan 
inmiddels 75 gezinnen heeft die wekelijks bij hem 
komen plukken. Jan is een blije boer. Sterker nog; 
als dit zo doorgaat, kan hij over tien jaar de helft van 
zijn grond teruggeven, omdat hij dan meer verdient, 
met meer plezier werkt én waardering voor zijn werk 
krijgt!”

Het hectare-programma
Tegendraads ondernemen gaat voor Karpathios over 
lef hebben om patronen te durven doorbreken. “Je 
groeit alleen in het leven door je angsten aan te gaan. 
In een economisch model is 1 + 1 = 2, maar in de 
natuur kan 1 + 1 = 3 zijn. Wij laten mensen dit bij The 
Farm Kitchen zelf ervaren. We leggen niet uit, maar 
verleiden ze naar een ervaring om hun gedrag te ver-
anderen. Onlangs zijn we met iets nieuws begonnen: 
het hectare programma waarbij we boer en bedrijf 
aan elkaar koppelen. Hoe het werkt? Met de boer 
wordt afgesproken welke producten hij gaat telen. 

Het voedsel dat van het land komt, gaat rechtstreeks 
naar het bedrijf met een compleet programma om 
werknemers en het bedrijf een extra boost te geven. 
Het enige dat er tussen zit is The Farm Kitchen. 
Concreet houdt het bijvoorbeeld in dat de familiedag 
van het bedrijf wordt gevierd op het land door 
aardappels te rooien waar samen friet van wordt 
gemaakt. Ook het eten in de bedrijfskantine en het 
personeelsfeest komt van die hectare. Op die manier 
creëren we binding met het land. De boer krijgt de 
kans om de grond beter te maken en het bedrijf 
krijgt beter voedsel en daarmee vitaler en gezonder 
personeel. Good soil, good food, good people.”

Duurzaamheidsdoelen bereiken met korte 
ketens
Iedereen moet verduurzamen. Elke Europese CEO 
heeft een contract met Sustainable Development 
Goals getekend, maar vindt het volgens Karpathios 
lastig hoe deze te realiseren. “Aanpassen van het  
wagenpark of plastic pennen in de ban doen; het  
zijn een paar rare ideeën die ik heb gehoord om de 
doelen te bereiken. Terwijl met een ander voedsel-
systeem direct 25% van de doelen zijn behaald. Ons 
streven is om 50 hectare landbouwgrond binnen vijf 
jaar te regeneren. Dit doen we door 50 bedrijven in 
Nederland te vinden die zich op dit voedselsysteem 
aansluiten. Het leuke is dat we met iedere bedrijfs- 
cateraar, van Sodexo tot KLM, kunnen werken door 
gebruik te maken van een trainingsprogramma.” De 
uitdaging zit er voor Karpathios in om alles in balans 
te houden. De bedrijven van The Farm Kitchen 
groeien snel. “We zullen de tijd moeten nemen om te 
voelen wat de juiste stap is om te zetten. Iedere dag 
wordt er veel interesse getoond in ons concept. Het 
is zaak om rustig te blijven, de boel niet op te blazen. 
Maar eigenlijk is dat toch hartstikke luxe? Niks 
uitdaging, eigenlijk zijn we gifted!”

‘Good soil, good food, good people!’
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KNOLSELDERIJ 
IN ZOUTE DEEGKORST
 VOOR 10 PERSONEN

Ingrediënten:
- 1 knolselderij
- 1,5 kg grof zeezout
- 5 eiwitten
- Ovenschaal en bakpapier 

Bereiding: 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. 
2. Meng in een grote kom het zout met de eiwitten.
3. Pak de knolselderij in met het zoutmengsel en doe ze in een met 

bakpapier beklede ovenschaal.
4. Gaar de knolselderij gedurende 1 uur in de voorverwarmde oven.
5. Sla de zoutkorst kapot met een pollepel zodra de knolselderij 

gaar is en haal uit het zout.
6. Serveer de knolselderij in zijn geheel op tafel en snijd a la minute 

in mooie plakken en lepel er een mooie dot pesto op.   

Dit gerecht is echt een showstopper op tafel.  Met minimale 
inspanning, maar met groots effect!  Je bereidt de knolselderij 
in zijn geheel in de oven.  Eenmaal aan tafel tik je de korst 
open en laat je je gasten op een originele manier genieten van 
perfect gegaarde groente.   

Ingrediënten:
- 2 bossen basilicum 
- 4 dl olijfolie
- 100 gr pijnboompitten licht geroosterd
- 100 gr Parmezaanse kaas
- 1 teen knoflook
- peper en zout 

Bereiding: 

1. Doe alle ingrediënten, behalve peper en zout,  
in een keukenmachine, en meng tot de pesto 
de door jou gewenste substantie heeft.  

2. Breng op smaak met peper en zout.  
3. Je kunt de pot nog een week in de koelkast 

bewaren.

PESTO 
 1 POT

FOOD AND DRINKS
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DE ‘TEGENDRAADSE’ WERKWIJZE VAN HORSMAN & CO

‘de dure aannemer  
bestaat niet’ 

De bouwsector staat voor aanzienlijke uitda- 
gingen de komende jaren. Het kabinet wenst dat 
er tot 2030 ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen 
worden gebouwd en de verduurzaming van de 
bestaande woningvoorraad moet sneller. Aan 
politieke ambities dus geen gebrek. Echter, de 
forse bouwkostenstijgingen, de schaarste aan 
personeel, geschikte locaties en de stikstofcrisis 
dreigen roet in het eten te gooien. Tijd dus voor 
een andere (bouw)koers …

 

Op de website van Horsman & co staat het 
Horsman DNA omschreven: Eigenzinnig – Samen 
– Gewoon, doen – Gezond & Plezier. Ze geven aan 
waar Horsman en haar medewerkers voor staan en 
dat uit zich in een servicegerichte, kritische en 
transparante aanpak. Aan het woord is John Moors, 
commercieel directeur van Horsman & co. Samen 
met zijn compagnon René Vos (algemeen direc-
teur) leiden zij het in Lisse gevestigde bedrijf dat 
volgend jaar 130 jaren jong zal zijn en actief is in de 
Duin- en Bollenstreek, regio Kennemerland en 
Haarlemmermeer. 
 
130 jaar jong!
In een vergaderruimte hangen foto’s van de eige- 
naren sinds de oprichting in 1893. Van een timmer- 
werkplaats groeide Horsman & co uit tot een  
onderneming die bekend staat als een gerenom-
meerd ontwikkelaar, bouwer en onderhouder van 
vastgoed voor de zakelijke markt. Daarnaast maakt 
transformatie van en het uitvoeren van energe-
tische maatregelen bij bestaand vastgoed een 
steeds groter onderdeel uit van ons werk. Niet 
vreemd als je bedenkt dat veel bestaand vastgoed 
van woningcorporaties en beleggers niet meer vol-
doen aan de hedendaagse (duurzaamheids)eisen.  

Communicatie
Een efficiënte samenwerking is alleen mogelijk als 
de communicatie helder is, gedurende het hele 
bouwproces. En dat betekent vooral dat je goed 
moet kunnen luisteren.” Hij vervolgt: “Vaak krijgen 
wij de vraag of we een ‘lage’ prijs kunnen maken. 
Maar in negen van de tien gevallen krijgt die klant 

“In onze branche is  
communicatie het sleutelwoord. Dat betekent 

vooral dat je goed moet kunnen luisteren.”
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dan helemaal niet het gewenste product. Anders 
gezegd, na een goed gesprek blijkt dat opdracht-
gevers niet op zoek zijn naar de laagste prijs, maar 
naar een prijs die in verhouding staat met de kwali-
teit van het vastgoed en die een zekere mate van 
prijsvastheid kent. Het is dus belangrijk eerst de 
mogelijkheden van de klant goed in kaart brengen 
alvorens aan de slag te gaan. Voor welke kwaliteit is 
hij bereid te betalen? Dat betekent veel vragen stellen 
en doorvragen als het antwoord niet voldoende con- 
creet is.” Het bouwteam is bij uitstek de samenwer-
kingsvorm waarin tussen opdrachtgever en bouwer 
tot een juiste prijs – kwaliteit verhouding kan worden 
gekomen.  

Kritisch
Want goedkoop is duurkoop? John: “Dat is het zeker. 
Een huis is voor de meeste mensen de belangrijkste 
aanschaf in hun leven. Daar moeten zij jarenlang van 
kunnen genieten. Laten we dan als ontwikkelaar, 
belegger en bouwer met elkaar zorgen dat het goed 
is; functioneel, veilig en van degelijke en duurzame 
materialen gemaakt is. Daarom zijn we kritisch, 
noem het tegendraads, als het gaat om bouwkundige 
zaken en creatief als het gaat om keuzes.”  
 
Open calculatie
Alleen als alle wensen bij de start van het bouwteam 
in kaart zijn gebracht én realistisch blijken te zijn, kan 
er doelgericht samengewerkt worden. De prijs wordt 
daarbij in een open calculatie voor de opdrachtgever 
inzichtelijk gemaakt. 
Ik zou namelijk niet weten waarom we daar geheim-
zinnig over moeten doen, want dat kunnen we uit-
stekend verdedigen. Wie transparant werkt, kweekt 
begrip en aangezien circa 85% van de prijs bestaat uit 
directe bouwkosten zou het logischer zijn om met 
elkaar daar meer de focus op te leggen.

Gebleken is echter dat er bij de start van een bouw-
team veelal een onjuiste inventarisatie van (on)
mogelijkheden van de directe bouwkosten heeft 
plaatsgevonden waardoor er tijdens het proces 
onnodige discussies ontstaan. Binnen Horsman & co 
werken we dan ook met het zogeheten bouwteam 
2.0 model waarbij er aan de voorkant ‘tegendraads’ 
gekeken wordt naar alle aspecten die komen kijken 
bij het realiseren of transformeren van vastgoed. 
Ook bij een bouwteam zal er sprake moeten zijn van 
een uitgebreide technische omschrijving op basis 
waarvan partijen tot prijsovereenstemming komen. 
De opdrachtgever zal daarbij dus ook transparant 
moeten zijn over zijn  financiële kaders. 

 
Alleen zo maak je optimaal gebruik van elkaars 
marktdeskundigheid en hou je de bouw ook de 
komende jaren betaalbaar. Want de dure aannemer 
bestaat niet!

“Ik zou niet weten waarom wij geheimzinnig 
moeten doen over ons verdienmodel.”
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dromen, durven, doen! 
tegen beter weten in?
WE SPREKEN EDWIN BEENTJES (OPRICHTER EN ALGEMEEN 

DIRECTEUR), MIRIAM DE GROOT (OPRICHTER EN COMMERCIEEL 
DIRECTEUR) EN MARC LOISELLE (BRANCH MANAGER CTS GROUP 

BELGIË) OVER HUN AMBITIES EN BELANGRIJKSTE LESSEN. 

We noemen hen liefkozend onze Zuiderburen, 
maar succesvol zakendoen in België blijkt voor 
Nederlanders vaak lastiger dan gedacht. Meerdere 
concullega’s hebben de stap gewaagd, maar vaak 
met tegenvallend succes. Ook CTS GROUP heeft dit 
aan den lijve ondervonden – tot een faillissement 
aan toe - nadat zij in 2004 besloten om een 
volledige logistieke operatie met 10.000 m2 
overslagruimte op te zetten in Mechelen, België. 
 
Waarom?!
De voornaamste reden voor CTS GROUP om 
fysieke aanwezigheid in België te ambiëren, is de 
gunstigere geografische ligging ten opzichte van 
een aantal belangrijke bestemmingen. Als andere 
reden benoemt Miriam de uitdaging die CTS GROUP 
ervaarde in communicatie en de kwaliteit van ser-
vice wanneer het aankomt op het leveren in België.  

Waar ging het mis?
Miriam de Groot herinnert zich deze periode nog 
goed: “we waren met een klein team aan dit avon- 
tuur begonnen en moesten alles opbouwen, maar  
tegelijkertijd ook thuis raken in alle regels en wet- 
geving in België. Vooral de personeelsadministratie 
bleek een uitdaging omdat het sociale stelsel in 
België heel anders is ingericht dan in Nederland.  
We hebben ons behoorlijk vergist in de impact die 
dit had en de tijd die het kostte om hier onze draai in 

te vinden. Ook de communicatie en opvolging van 
afspraken bleek een barrière. Ook al spreken we en 
begrijpen we elkaars taal, de uitvoering hiervan bleek 
vaak anders uit te pakken dan gedacht.”

Terwijl de Nederlandse tak van CTS GROUP zich 
verder ontwikkelde tot een succesvolle logistiek 
dienstverlener, moesten in België alle zeilen worden 
bijgezet om de rode cijfers tot een minimum te 
beperken. Een ingrijpende koersverandering was 
dan ook noodzakelijk.  “Het was letterlijk pompen of 
verzuipen, ondanks alle energie en menskracht die 
we erin stopten” aldus Edwin Beentjes.

In die periode kwam Marc Loiselle om de hoek 
kijken. De avontuurlijkheid van de organisatie beviel 
hem en hij dacht een belangrijke bijdrage te kunnen 
leveren aan het bouwen van een succesvol CTS 
GROUP in België. Wat volgens Marc zijn toegevoegde 
waarde was? “Vlamingen communiceren onderling 
makkelijker, al moet dit ook niet overdreven worden. 
Afspraken moeten wel simpel en duidelijk gecom-
municeerd worden. Nederlanders zijn daarentegen 
snel geneigd om alles te verpakken in interessant 
klinkende constructies, maar die leiden vaak af van 
de essentie. Daarnaast blijft het spreken van zowel de 
Franse als Nederlandse taal essentieel.”

“Vlamingen communiceren  
onderling makkelijker, al moet dit  
ook niet overdreven worden”
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En nu? 
De belangrijkste koerswijziging na Marc’s aantreden 
is geweest om – weliswaar gedwongen door het  
faillissement - afstand te doen van de volledige  
fysieke operatie en in plaats daarvan samen-
werkingen te zoeken met betrouwbare lokale 
vervoerders. De beste werknemers werden gevraagd 
om de organisatie trouw te blijven en vanuit een 
lokaal kantoor de dagelijkse aansturing te verzorgen. 
Dit uitgedunde team nam zijn verantwoordelijken 
behoorlijk serieus, zo blijkt uit één van de voorbeel-
den die Marc aanhaalt:  “We filterden dagelijks de lijst 
met zendingen op zoek naar dichtbijgelegen los- 

 
adressen, om vervolgens de uitlevering hiervan met 
onze eigen Volkswagen Caddy te verzorgen. Op die 
manier hebben we behoorlijk wat kosten bespaard”.    

Spijt van hun keuze om dit Belgische avontuur aan 
te gaan heeft Miriam niet, ondanks de uitdagingen 
die dit met zich meegebracht heeft: “Het volledige 
team dat vanuit België momenteel de dagelijkse 
gang van zaken regelt is voor ons van essentieel 
belang om onze betrouwbare service ook in België 
en Luxemburg te kunnen waarmaken, iets waar 
andere vervoerders vaak meer moeite mee hebben. 
Wij zijn ontzettend trots op de manier waarop dit 
door het team wordt uitgevoerd”.

Sterker uit de strijd gekomen 
Edwin bevestigt dat dit avontuur hen een hoop heeft 
geleerd: “Wat we door deze periode hebben geleerd 
is dat ondernemen inhoudt dat je risico’s moet 
durven nemen en moet bijsturen wanneer nodig. Je 
trots mag je niet in de weg staan om soms je verlies 
te erkennen. Dat was een harde les, maar heeft ons 
ook sterker gemaakt. Ook hebben we veel geleerd 
van zakendoen in België en erkennen we dat er 
simpelweg een verschil is tussen Nederlands en onze 
Zuiderburen. Inmiddels hebben we die verschillen 
omarmd, wat het onderling samenwerken een stuk 
prettiger maakt en België tot een van onze grotere 
en succesvollere bestemmingen maakt binnen ons 
gehele aanbod aan Europese diensten! ”
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EVENEMENTENGOEROE EN HOTELIER LEO CLAUS EN DIRECTEUR 
COÖPERATIEVE RABOBANK MART PFEIFFER ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT 

AANDACHT EN EEN WARM WELKOM IEDER MENS GOED DOEN. 

“nét dat beetje extra 
aandacht maakt een wereld 

van verschil”

Dat geldt zeker voor patiënten en hun naasten 
tijdens een bezoek aan of een verblijf in een 
ziekenhuis. Ze zetten zich daarom vol passie in 
voor Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis en 
nemen ons mee in het waarom. 

“Kijk, iedereen krijgt in zijn leven een keer te 
maken met een ziekenhuis. Of het nou als patiënt 
is, als familielid, vriend of kennis”, zegt Leo. “Dan is 
het heel fijn als dat bezoek of verblijf zo prettig en 
aangenaam mogelijk is. Eigenlijk is het net als in 
de hotellerie, het gaat om gastvrijheid, een warm  
gevoel. De Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis 
geeft concrete invulling aan die extra wensen en  
behoeften van patiënten door projecten te reali- 
seren die niet uit het zorgbudget bekostigd kun-
nen worden. Een beetje thuis in het ziekenhuis 
brengen, als het ware. Die bijdrage kunnen leve- 
ren heeft me altijd enorm gemotiveerd om het  
voorzitterschap van de Stichting met veel enthou-
siasme te vervullen.” 
Mart: “Herkenbaar, wat Leo zegt. Ook voor mij is 
die invulling zoals we die met de Stichting kunnen 
geven de reden geweest om in het bestuur te 
stappen. Wellicht niet groots en meeslepend, wel 
heel nuttig en waardevol. Het staat buiten kijf dat 
het medische aspect, het zorgen voor het genezen 

of zo goed mogelijk behandelen van patiënten 
in een ziekenhuis te allen tijde het belangrijkst 
is. Maar zoals waarschijnlijk niemand is ontgaan 
staan de zorgbudgetten tegenwoordig al behoorlijk 
onder druk, niet alles kan. De afdelingen kunnen 
daarom de extra wensen van of behoeften voor 
patiënten met de Stichting delen. Wij toetsen 
dan aan een aantal criteria of we hieraan kunnen 
voldoen.” 

Het belang van een regionaal ziekenhuis
“De regionale functie van dit ziekenhuis is zo 
belangrijk, dat wordt vaak onderschat”, gaat Leo 
verder. “Dat er in de buurt kwalitatief uitstekende 
en specialistische zorg kan worden verleend is 
heel belangrijk. 90% van de patiënten van de 
locaties van het ziekenhuis komt uit de regio 
Haarlem en Haarlemmermeer. Dat betekent dat ze 
er makkelijk kunnen komen of voor nacontroles 
niet te ver hoeven te reizen. Ook bezoekers zijn  
er snel, waardoor verbondenheid met thuis blijft  
bestaan. Betrokkenheid van overheden en bedrij-
ven bij zo’n regionaal ziekenhuis als het Spaarne 
is evident, het is tenslotte in ieders belang dat 
het in de regio blijft en haar rol naar behoren kan 
vervullen.”

“Het zorgt voor minder stress en  
angstgevoelens, ze voelen zich meer senang 

en welkom. En vooral gezien als mens.”
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Gezien worden en welkom voelen
“We weten allebei uit eigen ervaring heel goed wat 
een beetje extra aandacht voor een mens in het 
ziekenhuis kan doen”, gaat Mart verder. “Het zorgt 
voor minder stress en angstgevoelens, ze voelen 
zich meer senang en welkom. En vooral gezien als 
mens. Door het plaatsen van extra brede stoelen op 
de afdeling bariatrie (waar behandelingen tegen 
ernstig overgewicht plaatsvinden-red.) bijvoor-
beeld, voelen patiënten zich veel meer op hun ge- 
mak. Ze voelen in alles ‘hier wordt aan mij gedacht’, 
dat begrip en inlevingsvermogen maakt een 
wereld van verschil. Door de aanschaf van twee 
Qwiek-ups, die een behandelkamer voor kinderen 
omtoveren tot een heelal of onderzeeruimte, raken 
kinderen afgeleid en ervaren ze hun behandeling 
als minder bedreigend. Iets ogenschijnlijk simpels 
als een plaid houdt de patiënten op de afdeling 
oncologie warm tijdens hun chemokuren. Om 
patiënten op de afdelingen geriatrie, trauma, 
neurologie en kinderafdelingen te activeren zijn 

er diverse tovertafels aangeschaft. De Tovertafel 
is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen 
boven een tafel. In het kastje zitten onder andere 
een beamer, infraroodsensoren, een luidspreker 
en een processor waarmee interactieve spellen 
op tafel worden geprojecteerd. Hiermee worden 
patiënten op een leuke en ontspannende manier 
geactiveerd en uitgedaagd. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan over de prachtige projecten die 
we hebben kunnen realiseren. Het laden van de 
begrippen ‘mensgerichte zorg’ en ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’ doen we letterlijk door 
overzichtelijke activiteiten.”

Boeiende kijkjes achter de schermen
Leo: “Vol bewondering kijk ik altijd naar de orga-
nisatie in het Spaarne Gasthuis. Wat daar gebeurt 
op het gebied van techniek, planning en logistiek 
is echt waanzinnig. Ik bedoel, een hotel runnen 
kan ingewikkeld zijn, maar dit is een hotel in het 
kwadraat hoor. 
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En dan gaat het ook nog eens om mensenlevens! 
Met de Vrienden krijgen we mooie kijkjes achter de  
schermen. Zo keken we onder meer live mee met 
een knieoperatie en liet een anesthesist ons op de 
OK-afdeling de fijne kneepjes van zijn vak zien. 
Dan groeit het respect voor alle medewerkers die 
hier 24/7 bezig zijn met de gezondheid van hun 
medemens enorm, kan ik je zeggen. Het is ook fijn 
dat de samenwerking met het Spaarne Gasthuis 
wederkerig is. We kijken op maat waar de gever 
behoefte aan heeft. Dat kan een vergaderruimte in 
ons ziekenhuis zijn of een gastspreker voor je eve- 
nement. Indien gewenst kan je naam bij een pro- 
ject vermeld worden en je kunt je initiatief natuur-
lijk meenemen in je eigen interne- en externe 
communicatie.”

Goed doen voelt zo goed
“Met pijn in mijn hart draag ik het stokje aan Mart 
over”, geeft Leo aan. “De voorzittersrol komt in 
goede handen, daar ben ik van overtuigd, maar 
toch…Vrienden Spaarne Gasthuis zit in mijn hart, ik 
ben er sterk mee verbonden. We hebben prachtige 
dingen bereikt, zoals Mart al aangaf, maar voor mijn 

gevoel kan en moet er nog zoveel meer! Gelukkig 
blijf ik aan als ambassadeur en die rol zal ik met veel 
enthousiasme op me nemen. Zo kan ik nog meer 
ondernemers en bedrijven overtuigen dat goed 
doen ook zo goed voelt.” 

Mart besluit: “Voor mij ligt de uitdaging in het voort-
borduren op het stevige fundament van Leo en het 
uitbreiden van het Vrienden-netwerk. Of je nou 
als privépersoon, onderneming, fonds, stichting of 
serviceclub wilt bijdragen, Vriend worden is relatief 
laagdrempelig. Voor Bedrijfsvrienden is het zakelijk 
netwerk dat aan de Stichting Vrienden Spaarne 
Gasthuis gekoppeld zit extra aantrekkelijk, er zijn 
gelukkig al veel mooie ondernemingen aan ons  
verbonden. En er is nog genoeg te doen, dus ik laat 
geen gelegenheid onbenut om de zin ‘denk eens 
aan de Vrienden’ regelmatig in mijn netwerk te laten 
vallen!”

Meer informatie over de Vrienden of 
Bedrijfsvriendschappen?  
Mail: Vrienden@Spaarnegasthuis.nl of  
bel: 023- 2242083.

“Zo kan ik nog meer ondernemers  
en bedrijven overtuigen dat  

goed doen ook zo goed voelt.”

106



Hij verrichtte de openingshandeling samen 
met Kees Koolhaas (77) de oudste vrijwilliger 
die al sinds 2007 actief is voor de Voedselbank. 
De opening zou oorspronkelijk op 13 maart 
2020 plaatsvinden maar moest, vanwege de 
coronamaatregelen, worden uitgesteld. Om de 
locatie toch feestelijk in te wijden én omdat het 
de landelijke Week van de Voedselbanken was, is 
besloten de opening alsnog te laten plaatsvinden. 

De verhuizing naar deze loods was noodzakelijk 
omdat het terrein waar de Voedselbank vanaf 
2007 gevestigd was werd verkocht aan een 
ontwikkelaar. Daarnaast is het klantenbestand in 
Haarlemmermeer in de laatste paar jaar aanzienlijk 
gegroeid waardoor een grotere loods nodig was. 
De Voedselbank en de gemeente hebben samen  
 
gezocht naar een locatie voor de loods die 
ook dient als uitdeelpunt voor Hoofddorp. Die 
moest naast goed bereikbaar ook betaalbaar zijn. 
Daarnaast moest de locatie voldoende privacy 
voor de klanten bieden. Dankzij de verhuurder, 
die een maatschappelijke huurprijs vroeg, werd 
een nieuwe locatie gevonden binnen het gebouw 
Landmark op het bedrijventerrein de President 

in Hoofddorp. Het energie neutrale gebouw is 
uitgerust met 130 zonnepanelen. 
 
Voedselbank Haarlemmermeer verzorgt ook de  
logistiek voor de voedselbanken Aalsmeer en  
Uithoorn-de Kwakel. Gezamenlijk worden door 
deze voedselbanken 500 huishoudens met 1600 
personen wekelijks voorzien van een gratis 
voedselpakket. Meer dan de helft van de ont-
vangers is jonger dan 18 jaar. In 2021, verwerkten 
de 155 vrijwilligers in de loods in Hoofddorp maar 
liefst 40.650 kratten voedsel. Dat komt neer op 780 
kratten per week. Meer dan 90% van dit voedsel 
zou anders worden vernietigd. De Voedselbank 
speelt daardoor een belangrijke rol in de circulaire 
economie binnen de gemeente. 
 
De opening werd gevolgd door een dankwoord aan 
de vrijwilligers door Hans de Bats, voorzitter van 
de Voedselbank en bedrijfsleider Hans Eijkemans. 
Daarna was er voor alle vrijwilligers een heerlijke 
BBQ als dank.
 
Locatie: Dirk Storklaan 63A in Hoofddorp
www.voedselbankhaarlemmermeer.nl
 

welverdiend feest!
VRIJDAG 21 OKTOBER WAS HET DAN EINDELIJK ZOVER EN  

OPENDE WETHOUDER CHARIF EL IDRISSI DE LOODS VAN DE 
VOEDSELBANK HAARLEMMERMEER IN HOOFDDORP. 

human
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JOCHEM VAN DER ZWAN, MAARTJE VERSTEEGE EN KATJA LOGGEN,  
VERTELLEN HOE ZIJ BIJ SWDV ADVOCATEN TERECHT ZIJN GEKOMEN 

EN WAT HUN VISIE IS OP DE ADVOCAAT ALS ONDERNEMER.

iedere advocaat is een 
ondernemer 

Je voert een eigen praktijk met (deels) eigen 
klanten, draait eigen omzet, stuurt facturen uit en 
je moet ervoor zorgen dat die worden betaald, een 
gegeven waar klanttevredenheid onlosmakelijk 
mee verbonden is. Bij Hmore zijn in de afgelopen 
editie de meer ervaren advocaten en het bestuur 
(Christian Hartsuiker en Anna Paternotte) aan 
het woord geweest. In dit artikel vertellen de 
advocaat-stagiairs en een advocaat-medewerker  
hun verhaal.

 “Ik ben geen grijze muis en dat past niet 
overal”
Maartje: “We zijn geen van drieën op de standaard-
manier bij SWDV terecht gekomen, maar het verhaal 
van Jochem is wel mooi om mee te beginnen”. 
Jochem lacht: “Het blijft een apart verhaal. Ik was in 
2015 eerstejaars rechtenstudent en woonde op de 
Dreef in Haarlem. Daar kwam ik iedere dag langs het 
bord van SWDV Advocaten. Dat is lekker dichtbij 

huis, dacht ik en heb de stoute schoenen (en een 
mooi pak) aangetrokken, ben naar binnen gestapt 
met mijn cv en heb gevraagd bij de receptie of er 
ruimte was voor een student-stagiair. Ik mocht wel 
stage lopen, maar omdat ik ervaring had in accoun-
tancy kwam ik vrij snel bij de unit insolventie 
terecht en zat dus al snel voor het grootste deel van 
mijn tijd op de vestiging Hoofddorp. In de jaren na 
die stage ben ik vrijwel onafgebroken 1-2 dagen per 
week voor SWDV blijven werken. Het is natuurlijk 
uniek dat ik hier alle ruimte heb gekregen om 
mezelf te kunnen ontwikkelen. Ik ben op zijn 
zachtst  gezegd niet de meest grijze muis en dat past 
lang niet overal. Dat ik nu met de beroepsopleiding 
ben gestart en ook hier mijn advocaatstage mag 
lopen met Chris als mijn patroon vind ik echt 
fantastisch. SWDV heeft met mij destijds een sprong 
in het diepe genomen en daar ben ik Chris en Anna 
nog steeds dankbaar voor.” 
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“Gelijkwaardigheid is hier belangrijk, een 
eigen geluid ook”
Dat dit geen standaard-aannamebeleid is, is wel 
duidelijk. Wat is dan wel de standaard-manier? 
Maartje legt uit: “Bij veel advocatenkantoren hebben 
ze het liefst dat je direct na je rechtenstudie start als 
advocaat-stagiair. Gedurende de drie jaar durende 
beroepsopleiding word je dan “gekneed” naar het 
kantoormodel. Dat willen ze bij SWDV dus niet.” 
Wat willen ze dan wel bij SWDV? ”Hier is iedereen 
gelijkwaardig, zijn de partners niet afstandelijk, 
maar erg goed benaderbaar. Er wordt juist van je 
verwacht dat je jezelf bent en doet waar je goed in 
bent en wat je leuk vindt. Ik ben zelf in het derde 
jaar van mijn advocaatstage overgestapt naar SWDV 
Advocaten. Dat switchen tijdens je stage wordt niet 
vaak gedaan. Bij mij was het een gevoelskwestie. 
Het gaat om keuzes durven maken. Andere studie-
genoten vragen zich af of zij nog elders willen gaan 
kijken of straks bij hun huidige kantoor willen 
blijven als advocaat-medewerker. Ik heb die stap 
al gezet. Ik ben net klaar met de beroepsopleiding, 
rond mijn stage af bij SWDV en ga hier dan door 
als advocaat-medewerker. Vanaf dag 1 ben ik hier 
warm ontvangen en word goed begeleid. Ik merk 
dat er wordt gestreefd om het beste uit iedereen te 
halen, zonder dat er een soort wedstrijd van wordt 
gemaakt. Dat zorgt voor een hele fijne werksfeer.”

“Bij de rechtbank is alles veel traditioneler”
“Ik ken maar één advocatenkantoor van binnen-uit 
en dat is SWDV”, vertelt Katja Loggen. “Ik werkte 
hiervoor al 16 jaar als senior juridisch medewer- 
ker bij de rechtbank. De rechtbank wilde de moge-
lijkheid bieden aan haar medewerkers om de 
advocatuur in te gaan. Door bemiddeling van de 
deken ben ik bij SWDV terechtgekomen en heb 
hier mijn advocaatstage gedaan met Anna als mijn 
patroon. Het is een compleet andere wereld waar je 
in terecht komt. Hier is weinig tot geen  

 
 
hiërarchie, iedereen wordt als gelijke behandeld. Bij 
de rechtbank is alles veel traditioneler en gaan ook 
eenvoudige beslissingen als bijvoorbeeld de aan- 
schaf van een klok over meerdere schijven. Hier zijn 
de lijnen kort, worden beslissingen een stuk sneller 
genomen. Om met Maartje te spreken: ik was 
natuurlijk een stuk minder makkelijk te vormen dan 
iemand die net van de universiteit komt. Daarmee 
hebben Chris en Anna een zeker risico genomen. Ik 
ben blij dat dat voor kantoor en voor mij goed heeft 
uitgepakt.”

“Van senior weer beginnen als nieuweling: 
even wennen”
“Natuurlijk was het voor mij wel erg wennen om 
vanuit een senior-functie bij de rechtbank te starten 
als nieuweling binnen een commercieel bedrijf en  
weer te beginnen met een opleiding, compleet met 
tentamens. Ik ben daarin wel heel goed onder-
steund door kantoor, maar ook direct door Anna in-
gezet op zaken. Ik kon aan de ene kant goed gebruik 
maken van mijn kennis en ervaring, maar zat wel 
letterlijk aan de andere kant van de tafel. Leren 
denken vanuit de klant en het klantcontact was voor 
mij bijvoorbeeld compleet nieuw.”

“Hier is weinig tot geen hiërarchie, iedereen 
wordt als gelijke behandeld.”
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Zien jullie jezelf als ondernemers? 
Er ontstaat een levendige discussie. Het ligt bij-
voorbeeld aan de fase waarin je zelf zit en bij wat 
voor soort zaken je wordt betrokken. Jochem: “Ik 
heb het voordeel dat ik in het ondernemings- en 
insolventierecht werkzaam ben, al een aantal jaren 
meeloop op kantoor en daarnaast ook nog andere 
 banen en stages heb gedaan waar “ondernemings-
zin” van mij werd verwacht. Daardoor ben ik me 
meer bewust van wat ik de onderneming kost en 
wat ik opbreng. Als je net van de universiteit afkomt, 
weet je nog niets af van het voeren van een praktijk 
en wat dat allemaal met zich meebrengt. Dat besef 
moet dan nog helemaal groeien. Als ik mijzelf ver- 
gelijk met mijn medestudenten is het eerste grote 
verschil wat in mij opkomt de vrijheid en de kansen 
die ik hier krijg. Dat je direct meewerkt in de dossiers 
en zo snel al zelfstandig voor de klant aan de slag 
gaat, is uniek. Ik vind het echt leuk dat er een 
ondernemingsrechtelijke kant aan mijn werk zit. 
Ervoor zorgen dat de klant tevreden is, doe je niet 
alleen door juridisch goede kwaliteit te leveren.” 
Katja geeft aan: “Natuurlijk is het belangrijk om 
een goede klik met je klant te hebben, maar ik heb 
geleerd dat je niet per se goede vrienden hoeft te 
zijn om goed te kunnen samenwerken op zakelijk 
niveau. Binnen kantoor wordt natuurlijk gekeken 
wie inhoudelijk het beste het werk voor de klant 
kan verrichten, maar de zakelijke “klik” speelt 
daarbij ook een rol. Die ondernemingskant van het 
verhaal vond ik in het begin echt wel lastig, ik heb 
ook bewondering voor Anna als ik zie hoe zij zo 
soepel manoeuvreert tussen de rol van advocaat en 
ondernemer. Het moet je denk ik ook wel liggen.” 
Maartje: “We werken hier wel in een team, je zit 
niet op een eiland, maar je bent zeker ook eigen 
ondernemer. Je verkoopt ten slotte je eigen dienst, 
je deelt zelf je dag en je werk daar op in en wordt 
ook gestimuleerd om dat te doen.” 

“Flexibiliteit werkt twee kanten op”
“De klant vindt het vaak prettig als er geen 9 tot 5 
mentaliteit heerst. Ik vind het heel fijn dat kantoor 
ook die ruimte biedt. Als je de ene keer wat eerder 
naar huis kan voor je kind, is het ook niet erg om de 
klant die ’s avonds belt te woord te staan. Het werkt 
twee kanten op. Wat ik al snel heb geleerd is dat 
hier de basisgedachte achter het ondernemen is dat 
je moet weten wat er speelt, zodat je daar op kunt 
inspringen. Als advocaat moet je je daarvan bewust 
zijn en je ook willen verdiepen in jouw klanten om 
hen goed van dienst te kunnen zijn.” 

“Je wordt hier niet zomaar aangenomen”
“Bij SWDV kijken ze naar wat we als team en 
wat onze klanten nodig hebben. Daar wordt de 
bedrijfsvoering en dus ook het aannamebeleid 
op aangepast. Dat vind ik sterk”, zegt Maartje. 
“Inderdaad”, beaamt Katja, “Mijn carrière hier en 
eigenlijk ook die van Jochem en Maartje is daar een 
goed voorbeeld van.” 

“Ervoor zorgen dat je klant tevreden is, 
doe je niet alleen door juridisch goede 

kwaliteit te leveren.”
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Maartje: “Ik zie Chris en Anna als een oersterke 
combinatie. Zij hebben samen gekeken naar hoe zij 
het kantoor willen vormgeven. Daarbij is niet het 
normale traject gevolgd, waarbij het voordeel was 
dat zij niet vastzaten aan oude tradities, maar met 
een open blik konden kijken naar hoe het beter kan.” 

Toch tegendraads!
Jochem vraagt zich af wat er dan precies wordt 
verstaan onder traditioneel / conservatief versus 
modern of zoals het thema zegt “tegendraads 
ondernemen”. “SWDV staat voor no-nonsense, niet 
archaïsch, niet overdreven, zonder een elitair sausje, 
of dat nu heel tegendraads is, weet ik niet. Wat ik 
wel een mooi voorbeeld vind, is hoe het pand in 
Hoofddorp tot stand is gekomen. Ik weet nog goed 
dat wij met alle collega’s (zonder het bestuur) twee 
sessies hebben gehad, waarin we met z’n allen 
hebben nagedacht over wat SWDV maakt tot ons 
kantoor en hoe we dat in een toekomstig pand 

wilden terugzien. Ik vond het wat ambitieus, omdat 
ik de verwachting had dat we toch gewoon ergens 
in Haarlemmermeer in een bestaand kantoorpand 
terecht zouden komen. Niets is natuurlijk minder 
waar gebleken”, lacht Jochem, terwijl hij nog eens 
rondkijkt. “In deze tijd op deze manier met een 
geheel eigen visie zo’n pand neerzetten getuigt niet 
alleen van lef, maar staat ronduit contra op wat 
de gemiddelde onder-nemer zou doen, toch tegen-
draads dus!” Katja haakt hierop aan: “Het is eerder 
al gezegd dat het pand uitstraalt wie we zijn als 
SWDV. Ik denk dat de klant prima aanvoelt dat dat 
inderdaad zo is. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat 
je vindt dat je 24/7 bereikbaar bent, maar dat moet 
dan ook wel zo zijn.  
Ik belde laatst naar een advocaat wederpartij, waar-
bij mij door de receptioniste werd verteld dat zij niet 
mocht doorverbinden, maar een telefoonnotitie zou 
achterlaten. Hier is de instructie dat iedereen moet 
worden doorverbonden naar iemand die verder kan 
helpen. Alle advocaten staan ook met hun doorkies-
nummer en eigen mailadres op de website.” 

Maartje geeft als voorbeeld het maatschappelijke 
hart van SWDV. “Het gaat hier niet alleen om uren 
schrijven, maar ook om mensen bij elkaar brengen, 
kijken hoe je kunt helpen. Dat maatschappelijk 
bewustzijn is hier met de mensen verweven.  
Dat kun je niet spelen en sprak mij ook erg aan. Er 
wordt hier tijd en veel aandacht gestoken in diverse 
mooie projecten. Maar we doen niet aan alles mee. 
Ook hierbij wordt gekeken naar of het past bij het 
team en wie we zijn. Dan heeft iedereen er ook 
plezier in en zet zich ook in om het tot een succes 
te maken. Dit soort projecten zien als een kans om 
verbinding te creëren in plaats van bijvoorbeeld een 
verplichting om aan je SROI-percentage te voldoen, 
vind ik mooi.”

“Het gaat hier niet alleen om uren  
schrijven, maar ook om mensen bij elkaar 
brengen, kijken hoe je kunt helpen.”
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heel goed (ver)huren in 
Haarlemmermeer

Hij heeft met zijn professionele, betrouwbare 
onderneming in (expat)housing een enorme 
expertise en dito netwerk opgebouwd. Daarmee 
is House Hunting de perfecte match voor het 
huren en verhuren van gemeubileerde en 
gestoffeerde woningen in de regio. Hij vertelt  
er graag over. 

“Inmiddels hebben we met House Hunting een 
groot en gevarieerd portfolio van huurwoningen. 
Variërend van eengezinswoningen en apparte-
menten tot luxe villa’s en high-end studio’s. We 
bieden maatwerk in het zoeken naar een geschikte 
woning en dat doen we op een hele persoonlijke 
manier. Bij het selecteren van een plek om te 
wonen ga je tenslotte niet over één nacht ijs, net  
zomin als je dat doet bij de verhuur van je eigen-
dom. Wensen en eisen zijn heel specifiek. Daarom 
besteden we veel tijd en aandacht aan zaken als 
screening van klanten en doen we een uitgebreide 
inspectie van woningen. Dat dat bevalt en opvalt, 
blijkt uit het feit dat steeds meer mensen ons we-
ten te vinden. We blijken heel goed aan te voelen 
waar vanuit de verschillende partijen behoefte aan 
is en weten die behoeften heel goed aan elkaar te  
verbinden. De persoon staat bij ons centraal en  
daar gaan we heel ver in. Ons netwerk kent veel 
relocationbureaus en multinationals. Door de lig- 
ging bij de luchthaven Schiphol trekt 

Haarlemmermeer veel internationale bedrijven 
aan, zoals FedEx, Yamaha, Bluewater, Liberty 
Global en Fluor. Daarmee is het gebied een aan-
trekkelijke basis voor veel bij deze bedrijven werk-
zame expats en hun eventuele gezinnen. Het zijn 
vaak goed opgeleide, high skilled mensen met een 
behoorlijk budget. Dat is over het algemeen fijn 
samenwerken.”

Altijd kansen zien
“Ik ben van nature een positief mens en zie overal 
kansen. Ik heb het vak van makelaar altijd hart- 
stikke interessant gevonden, en toen ik zeven 
jaar geleden de kans kreeg om met House 
Hunting te starten heb ik die met beide handen 
aangegrepen. Inmiddels behoren we tot de top-3 
van verhuurmakelaars in de regio Schiphol. De 
pandemie bracht natuurlijk even een schrik-
moment teweeg, het was alsof we met zijn allen in 
een slechte film zaten, toch? Maar als ik terugkijk 
viel het effect op onze branche eigenlijk heel erg 
mee. Ik gebruik al sinds jaar en dag een, wellicht 
wat flauwe, metafoor over twee handelsreizigers 
die naar de Sahara reizen om hun schoenen te 
verkopen. De eerste roept meteen na de landing 
‘dit is niks voor mij, er loopt hier niemand op 
schoenen’ en de tweede is blij en zegt ‘wauw, er 
loopt hier niemand op schoenen, wat een kansen!’. 
Die laatste man, dat ben ik, haha.

TOEN PIETER-JAN DE BAAT BIJNA 8 JAAR GELEDEN MET  
HOUSE HUNTING STARTTE, HAD HIJ NIET KUNNEN VERMOEDEN  

DAT HIJ ER ZOVEEL PLEZIER AAN ZOU BELEVEN. 

“Respect hebben voor cultuurverschillen 
en je in de ander verdiepen  

verbreedt echt je blik.” 
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’s Lands wijs, ’s lands eer
“Ik werk met en voor mensen uit alle delen van de 
wereld. Dat is soms verrassend, soms vervelend 
en over het algemeen ontzettend leuk. Wat ik heb 
geleerd is dat het denken in algemeenheden niet 
handig is. Respect hebben voor cultuurverschillen 
en je in de ander verdiepen verbreedt echt je blik. 
Zomaar vragen naar de hoogte van het inkomen 
bijvoorbeeld is in de meeste culturen een absolute 
no-go. En ‘nee’ zeggen is voor sommige mensen 
ook echt niet usance, waardoor je enorme 
problemen kunt krijgen. Door de jaren heen heb 
ik geleerd dat uiteindelijk iedereen een bijzonder 
verhaal heeft. Dat heeft me ook als mens verrijkt.”

Haarlemmermeer bruist!
“Haarlemmermeer heeft een enorm hoog 
voorzieningenniveau en is echt een parel in de 
Randstad. Dat hoor ik terug van onze klanten 
en is ook zeker mijn eigen ervaring. Ik ben 

graag betrokken bij het instandhouden en 
ontwikkelen van nog meer voorzieningen, als 
gezellige events. Daarom sponsoren we ook met 
veel plezier evenementen als MeerLive en de 
Korte Baan Draverij in Hoofddorp. Dat er een 
internationale school in Floriande in Hoofddorp 
staat en dat er een Engelstalige opleiding op het 
Haarlemmermeerlyceum is, is een trekker voor 
expatgezinnen met kinderen. Tel daar de centrale 
ligging ten opzichte van openbaar vervoer en 
de luchthaven Schiphol bij op en er zijn genoeg 
redenen voor bedrijven om zich hier te vestigen 
en de basis te zijn voor veel expats. Maar ook als 
je als pensioenvoorziening een huis wil kopen 
en wil verhuren wordt niet altijd meteen aan 
onze regio gedacht. Terwijl er dus wel heel veel 
mogelijkheden zijn, die we graag met onze klanten 
delen. Er liggen nog voldoende mogelijkheden om 
te groeien, en dat gaan we dus zeker doen!”
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Met haar ruime ervaring in de publieke 
en private vastgoedsector zet ze met SADC 
(Schiphol Area Development Company) een 
vooruitstrevende stip op de horizon.  

“Een gebouw waarin je werkt is meer dan een  
verzameling stenen, het is pure emotie. Ik werd 
in 2008 directeur Vastgoed bij de Rijksgebouwen-
dienst en werd een soort van instant verliefd op  
de branche. Later werd ik er algemeen directeur en 
werkte ik als plaatsvervangend directeur-generaal 
bij de Rijksvastgoeddienst.  

De afgelopen vier jaar was ik directeur van de 
Business Unit Public Buildings bij internationaal 
ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV. 
Toen de vacature bij SADC voorbijkwam, was ik 
meteen verkocht. In deze functie komt alles 
samen; werken bij een onderneming die ook een 
maatschappelijk doel dient, met gemeenten 
Haarlemmermeer en Amsterdam, provincie 
Noord-Holland en Schiphol Group als aandeel-
houders en samen met hen en ondernemers 
hoogwaardige, goed bereikbare werklandschappen 
ontwikkelen. Ik denk dat ik precies de juiste 
kennis, kunde en ambitie meeneem om de koers, 
die SADC al ingeslagen was, te versterken.”

Een uitje voor het weekend
“Mijn ultieme droom is dat we zelfs in het weekend 
naar een bedrijventerrein toe willen om óók het 
groen te beleven. Een bedrijventerrein als place 
to be in plaats van, zoals nu nog vaak het geval is, 
er zo snel mogelijk weg willen. We hebben ons tot 
doel gesteld dat we met onze werklandschappen 
niks willen beschadigen maar juist waarde aan  
terreinen willen toevoegen. Duurzame ontwik-
keling van gebieden en gebouwen is belangrijk 
voor ons. Dat dit zijn vruchten afwerpt is gebleken 
tijdens de recente stikstofcrisis. Wij gebruiken op 
onze terreinen al jaren een gesloten grondbalans, 
waardoor er niet met grond gesleept hoeft te 
worden. We verwachten van onze klanten dat zij 
een duurzaam gebouw realiseren en werken sinds 
2019 met circulaire voorwaarden bij de verkoop 
van een kavel. Daarnaast is een groot aantal ge- 
bouwen op Schiphol Trade Park al groen, alleen 
dat zie je nog steeds niet genoeg aan de buiten- 
kant. Daar moeten we echt meer ruchtbaarheid en 
zichtbaarheid aan geven!”

denken in ‘én, én’  
in plaats van ‘óf, óf!’

VOOR DE ONLANGS AANGETREDEN DIRECTEUR EVA KLEIN 
SCHIPHORST VAN SADC IS HET ZO HELDER ALS WAT; VERGROENEN EN 
VERDUURZAMEN VAN BEDRIJVENTERREINEN LUKT ALLEEN ALS JE ER 

SAMEN AAN WERKT. EN IN KANSEN EN MOGELIJKHEDEN DENKT.
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Not in my backyard
“Circulariteit is onze dagelijkse realiteit. In onze 
visie hebben we, naast het behalen van financieel 
rendement, heel duidelijk gesteld dat we écht 
zichtbaar een bijdrage aan het versterken van de 
gehele economie van de regio willen leveren. Dat 
vraagt veel lef van onze partners, de bedrijven 
waarmee we samenwerken, van ons en van onze 
aandeelhouders. Iedereen wil dat er bedrijven zijn, 
heeft ze nodig, maar niemand wil dat bedrijven-
terrein in zijn of haar achtertuin. Om dat te veran-
deren zullen we ‘grijs’ en ‘groen’ met elkaar moeten 
vervlechten en af moeten stappen van ouderwetse 
gedachten als ‘bomen moeten netjes op een rijtje 
staan’. Om nieuwe biodiversiteit te ontwikkelen 
moet je andere keuzes maken, zo simpel is het. 
Als SADC ontwikkelen we grote gebieden zoals 
De President, Polanenpark en Schiphol Logistics 
Park en zijn we ons bewust van de impact die we 
daarmee kunnen bewerkstelligen. In onze meest 
recente ecologische visie kijken we dan ook verder 
dan vandaag als ook over de grenzen van Schiphol 
Trade Park. Net als de natuur dat doet.”  

Schaarste helpt innoveren
“Het zijn voor veel ondernemers economisch 
zware tijden, dat realiseer ik me heel goed. Ik 
vind het des te fascinerender dat er juist in dit 

soort tijden ruimte is om over innoverende 
en nieuwe oplossingen na te denken en ze bij 
voorkeur te omarmen. Zo hebben we op Schiphol 
Trade Park het eerste collectieve en duurzame 
energiesysteem van Nederland gerealiseerd: het 
virtuele net. Bedrijven delen de capaciteit op het 
bestaande net, waardoor ze geen last hebben 
van de bestaande netcongestie en klaar zijn 
voor de toekomst. Dat is slimmer, goedkoper en 
duurzamer; alle bedrijven krijgen alle elektriciteit 
die ze nodig hebben, iedereen bespaart geld: 35% 
lagere investeringen en operationele kosten en 
onnodige CO2-uitstoot wordt vermeden. Kijk, 
de schaarste in grond zal voorlopig nog blijven, 
maar de kunst is om juist dan het goede te 
blijven doen. Hoe kun je dingen op een logische 
manier combineren zodat er nieuwe kansen en 
mogelijkheden ontstaan? Dat we én, én doen in 
plaats van óf, óf? Daar zit voor mij de uitdaging, 
om samen die verbinding tot stand te brengen en 
met alle belanghebbenden naar oplossingen te 
zoeken!”
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“Iedereen wil dat  
er bedrijven zijn,  
heeft ze nodig, maar  
niemand wil dat  
bedrijventerrein  
in zijn of haar  
achtertuin.”
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ondernemen 
met wind mee 
of wind tegen

ROND HET TIENJARIG JUBILEUM 
OP 27 OKTOBER JL. STOND  

DE WIJNZAAK NADRUKKELIJK 
STIL BIJ WAT ER ALLEMAAL  
GEBEURD IS IN DIE JAREN. 
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Starten vanaf nul, voorzichtige groei, eerste 
personeel, een groter pand, groeistuipen, een 
tweede bedrijf, samenwerkingen; wat is er 
ongelofelijk veel gebeurd. Ondernemen gaat 
‘cyclisch of anticyclisch’, ‘met wind mee of tegen’, 
‘fantastisch of met tegenvallers’. Elke ondernemer 
en onderneming heeft ermee te maken. 

Een stukje terug in de tijd
In 2008 werd de wereld geconfronteerd met een 
financiële crisis. Het omvallen van banken gaf een 
grote onrust voor de complete wereldeconomie. 
Met grote gevolgen die nog een flink aantal jaren 
erna doorwerkten. Als medewerkers van een grote 
Nederlandse bank werden wij hier ook flink mee 
geconfronteerd. Ontslagrondes volgden en 
dwongen ons ook om na te denken over onze toe-
komst. In plaats van ‘zekerheid te zoeken’ besloten 
wij begin 2012 dat juist het toenmalige slechte eco-
nomisch klimaat het moment was om een eigen 
bedrijf te beginnen. 

Ondernemersklimaat in Haarlemmermeer
De start in 2012 was tekenend voor de econo-
mische situatie landelijk maar ook voor de regio 
Haarlemmermeer. Waar het normaal gesproken 
lastig is om een zakelijk initiatief, met een particulier 
raakvlak, te combineren in een industriële omge- 
ving, hadden wij de wind mee in diverse regio’s. Het  
plan passend krijgen binnen een bestemmingsplan, 
maar ook het verkrijgen van de benodigde vergun- 

ningen bleek mogelijk. De wil om ondernemers in 
een periode ‘van tegenwind’ te ondersteunen was 
groot. Destemeer een reden om op dat moment de 
knoop door te hakken en te kiezen voor een start. 
En dan ook nog in zo’n sterke economische regio. 

Hoofddorp Noord was 10 jaar geleden een ‘pro-
bleem gebied’ voor de gemeente. Verval, leegstand, 
diversiteit, er was werk aan de winkel! Een mooi 
voorbeeld van de gemeente om ruimer beleid op te 
stellen en ondernemers te trekken naar een gebied 
dat in die tijd niet echt aantrekkelijk was om voor 
vestiging te kiezen. De ondernemersdesk van de ge-
meente toonde een grote mate van welwillendheid 
om ons met een bijzondere combinatie van klant- 
bediening een start te gunnen in het gebied. Noem  
het een vooruitziende blik, in 2022 zijn de voorbe-
reidingen op een combinatie van wonen en werken 
in Noord in volle gang en dat past naadloos in onze 
vorm van ondernemerschap! 

Kortom, starten met een bedrijf in een ogenschijnlijk 
lastig economisch klimaat hoeft helemaal geen 
belemmering te zijn. Een goed plan, geloven in het 
succes en de nodige energie kunnen prima zorgen 
voor een onderneming die uiteindelijk de wind mee 
krijgt als de economie weer aantrekt. Wij zouden het 
zo weer doen.  
En dat is een prachtig voorbeeld van tegendraads 
ondernemen.

Bij de foto van links naar rechts: Ron Pointl en Jeroen Peters in 2012 en het team in 2022
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Als je als ondernemersechtpaar minstens net 
zoveel tijd besteedt aan je onverplichte sociale 
werkzaamheden als aan je eigen bedrijf, is dat 
nogal opmerkelijk. Maar als de kinderen van die 
ondernemers tegen de gangbare trend in, ook nog 
eens staan te trappelen om al dat werk van hun 
ouders met graagte over te nemen, oogt dat nogal 
tegendraads.

Stichting Zorgmanege is in 2005 opgericht door Ger 
en Caroline Schönhage. Het is een unieke plek voor 
mensen met een verstandelijke- en of lichamelijke 
beperking of GGZ-problematiek. Op hun boerderij 
worden door de deelnemers aan het programma 
van de Stichting Zorgmanege werkzaamheden voor 
Stal Starro gedaan. Geheel toegespitst op de speci- 
fieke wensen en mogelijkheden van de deelnemer, 
die ook met specifieke opleidingstrajecten worden 
gestimuleerd in de eigen ontwikkeling. Als er grote 
inkomsten zijn vanuit Stal Starro, profiteert de 
stichting daar ook van. De Stichting Zorgmanege is 
op deze wijze bijna organisch verweven met Stal 
Starro. 

Over pony’s en delicatessen
‘Stal Starro zijn we zeventien jaar geleden begon-
nen met één pony voor de kinderen’, vertelt Ger.  
‘We hadden toen nog een delicatessenzaak in  
Amsterdam en verzorgden fruit- en geboorte-

manden voor de zakelijke markt in de Benelux, 
Duitsland en Frankrijk. Daar zijn we gestart met ons 
idee om mensen met een rugzak in onze zaak een 
kans te geven om terug te keren in de maatschappij. 
Bijvoorbeeld als onze winkel- of magazijnmede- 
werker. Dat werd een groot succes. We wilden het 
idee verder uitbouwen en vonden in Hoofddorp een 
mooie zorglocatie bij het Haarlemmermeerse Bos. 
We zijn er met de paardenstal begonnen, waarna de 
zorgmanege is ontwikkeld. We kwamen in gesprek 
met stichting De Linde en hebben samen een groot 
plan geschreven, waarin toenmalige wethouders 
van Haarlemmermeer veel geloof hadden’. ‘Maar 
twee locaties voor één bedrijf werkt niet’, vult 
Caroline aan. ‘De delicatessenzaak in Amsterdam 
en hier de paardenstalling en -verhuur, is een te 
grote opgave. Dus hebben we het web-bedrijf van 
Amsterdam naar Hoofddorp meegenomen en is de 
delicatessenzaak verkocht’. 

Groei van de stichting
‘We zijn in Hoofddorp exclusief gaan samenwerken 
met stichting de Linde; ons zorgkantoor’, aldus Ger.  
‘In die periode hebben we zelf deelnemers gewor-
ven. Scholen zijn door ons bezocht om kinderen 
met een beperking, die noodgedwongen met 
twintig jaar van school af moesten, een stagevorm 
aan te bieden. Aan de GGZ hebben we workshops 
gegeven om hen al onze mogelijkheden te tonen, 

gerund vanuit liefde voor  
de mens en hun welzijn 

STAL STARRO EN STICHTING ZORGMANEGE ZIJN  
ORGANISCH VERBONDEN. IN GESPREK MET OPRICHTERS  

GER EN CAROLINE SCHÖNHAGE EN OPVOLGERS KIM EN KEES.
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waarbij we hen lieten zien dat we uitgaan van de 
kracht van de mensen en niet van hun beperkingen. 
Financieel hebben we altijd onze eigen boontjes 
kunnen doppen. Het was zware periode, maar het 
is wel geluk, door hard te werken, zeven dagen per 
week. Onze kinderen Kees en Kim stonden altijd 
voor ons klaar; ze waren toen al sterk betrokken. We 
hebben goed geluisterd naar onze deelnemers, naar 
wat ze leuk vonden. Dat hielp ons snel verder. Zo 
zijn nieuwe activiteiten ontstaan, waarmee we onze 
deelnemers een zinvolle dagtaak kunnen geven. 
Maar ook om ze bij hun passende werkzaamheden 
aan te bieden’. Caroline: ‘Stichting De Linde onder-
steunt ons daarbij op allerlei gebied. Wij doen alles 
op de werkvloer, begeleiden de deelnemers en 
leveren de vrijwilligers. De Linde bekostigde de 
aanschaf van de bussen en de zorgmanege haalt en 
brengt de deelnemers van de dagbesteding’.  

Bedrijfsactiviteiten Stal Starro
Stal Starro heeft naast een prima geoutilleerde 
paarden-pensionstal, een brocante koffiegelegen-
heid en een gezellig restaurant. In de brocantestal is 
een regelmatig wisselend aanbod van meubels en 
woonaccessoires verkrijgbaar. Maar er kan ook een 
kijkje worden genomen bij de kinderboerderij of bij 
de paarden en pony’s. 

En hoe passen de deelnemers aan de 
dagbesteding daarin?
Ger: ‘afhankelijk van de wensen en mogelijkheden 
van de deelnemers zijn er veel werkzame activi-
teiten rondom het paard: het verzorgen, rijden, de  
paardentraining, het grondwerk, maar ook therapie 

met paarden of paard leren rijden met een 
instructrice. Er kan ook worden gekozen voor de 
kinderboerderij, de Shetlandpony’s of de grote  
volière. De brocante stal biedt daarnaast mogelijk-
heden om te helpen bij het etaleren, verkopen en  
bezorgen bij de mensen. Naast de horeca met res- 
taurant en koffiecorner, beschikken we over twee  
creatief-afdelingen, waarbij het werk is gericht om 
écht iets maken, zodat het tijdens een brocante-
markt voor een klein prijsje verkocht kan worden 
en daarmee bijdraagt aan de inkomsten van de 
stichting. Er zijn verder kansen bij onze technische 
dienst. Samen met een professionele banketbakker 
kunnen deelnemers met meel van molen De 
Eersteling en appels van de lokale boer, heerlijke 
appeltaarten bakken. Alles wordt hier weer ver-
kocht, de opbrengst gaat naar de stichting. Onder 
professionele begeleiding van sportinstructeur, een 
fysiotherapeut en psycholoog kan door deelnemers 
worden gewerkt aan hun conditie. Tenslotte is er 
een theater- en wandelgroep. Deze laatste traint met 
begeleiders voor b.v. Amsterdam City Walk en Dam 
tot Damloop’. 

Nieuwe levensfase; wisseling van de wacht
Ger en Caroline zijn aangekomen in de levensfase, 
waarin na jaren opbouwen, nu een stapje terug 
wordt gezet; iets waar de kinderen al vaker op heb- 
ben aangedrongen. Kees en Kim willen het werk  
van hun ouders graag voortzetten. ‘Ik ben van 
origine theaterdocente en ben daarom al snel de 
samenwerking aangegaan met Stichting Zorg- 
manege en stichting De Linde, om theaterdagbe- 
steding op te starten in samenwerking met Pier K’, 
vertelt Kim. ‘Daarna kreeg ik een vaste baan aange- 
boden in Maasluis, waar ik vier jaar in de basis- 
onderwijsklas heb gestaan. Ik ben daar gezien mijn 
affiniteit met speciaal onderwijs ook in die richting 
omgeschoold. Toen mijn ouders aangaven, dat ze 
het rustiger aan wilden doen, heb ik geen moment 
getwijfeld en ben naar Hoofddorp teruggegaan.

“we lieten hen zien dat we uitgaan  
van de kracht van de mensen en niet  
van hun beperkingen” 
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Kees besloot al eerder om onze ouders meer te 
ondersteunen’. Kees: ‘hiervoor heb ik veel dingen 
gedaan: ik heb gewerkt bij een hovenier en runde 
met een vriend een barbecue-restaurant. Op uitno-
diging van mijn ouders ben ik het restaurant nu 
vanuit Stal Starro gaan doen. Een andere lijn, die ik 
hier hoop uit te bouwen is de paardenfokkerij’. Kim 
vertelt, dat haar ouders deze locatie ook hadden 
kunnen verkopen. ‘Maar dat ging er niet in bij ons’, 
betoogt ze. ‘De bedoeling is, dat mijn ouders steeds 
minder gaan werken en wij steeds meer, dat moet 
spelenderwijs gaan. De kracht van ons bedrijf zit 
‘m in het hart! Daar draait alles om. Vanuit liefde 
voor de mens en hun welzijn gerund’. Caroline vult 
Kim daarop aan: ‘het zou te makkelijk zijn om een  
bord in de tuin te zetten. Want het is voor ons  
onbestaanbaar om tegen de mensen, die het 
samen met je hebben opgebouwd in al die jaren,  
te zeggen: zoek maar wat anders’. 

Nieuwe taken Kees en Kim
‘Ik ga me focussen op het restauratieve zoals het 
organiseren van high teas voor bedrijven, onder-
steun mijn moeder met administratie, ga de 
fokkerij verder uitbouwen en wil in toenemende 
mate samen met Kim mijn ouders gaan ontzien’, 
vertelt Kees enthousiast. ‘Maar in de basis veran-
dert er niet heel veel. Eigenlijk gaat het hier zoals 
we het als gezin altijd hebben gedaan. We pakken 
alle dingen samen aan, die gedaan moeten 
worden’. ‘Vanzelfsprekend wel met de taken, 
waar ieders specifieke kracht ligt, zonder dat er 
dingen persé moeten. Laat mij daarom maar de 
deelnemers begeleiden en het PR-werk doen. Ik 
kom in het voorjaar wat meer hier, zodat mijn 
ouders in hun vakantiehuisje in Voorthuizen kun-
nen zijn. Het overnemen en leiden van het bedrijf 
doet Kees, die altijd aanwezig is op de werkvloer. 
Deelnemers willen hun gezicht ook zien’, waarop 

Ger glunderend vertelt, dat toen de kinderen 
terugkwamen naar de stichting, de deelnemers 
direct enthousiast waren en het een feest der 
herkenning; werd, dat meteen voor iedereen erg 
fijn en vertrouwd voelde. 

Wat kunnen de Stichting Zorgmanege en  
het bedrijfsleven voor elkaar doen?
Met enthousiasme vervolgt Ger: ‘in hun vrije tijd 
komen mensen bij fiets- of wandeltocht bij ons 
langs. Ze maken kennis met onze appeltaart en 
vragen of ze die taarten ook kunnen bestellen, 
zoals de Gemeente Haarlemmermeer en bedrijven 
dat al doen. We maken hier alles zelf met de deel-
nemers zoals de zak van Sinterklaas met onder 
andere gevulde speculaas, maar ook andere 
cadeaupakketten voor de zakenrelaties of hun 
personeel. Allemaal producten die we hier zelf 
vervaardigen. Kees vult Ger snel aan: ‘we doen hier 
meer dan het bedrijfsleven denkt. We verzorgen 
zakenlunches en bedrijfsfeesten, reünies of een 
High Tea en geven hier ook therapie voor mensen 
met drukke banen, hoe ze om kunnen gaan met  
stress of een burn-out door de omgang met 
paarden. Maar wat we hier ook doen; het is altijd 
maatschappelijk zéér verantwoord. 

Sociaal-maatschappelijke band 
bedrijfsleven 
Kim: ‘mensen met een beperking hebben juist 
voor het bedrijfsleven meer mogelijkheden dan 
wordt gedacht. Bedrijven moeten weten, dat men-
sen met een beperking een waardevolle aanwinst 
kunnen zijn voor hun bedrijf. Waarbij de grootste 
winst is, dat je als bedrijf iemand een zinvolle func-
tie in het leven teruggeeft en zo een kans biedt om 
een waardevolle plek in de maatschappij te krijgen. 
Maar je moet het wel leuk voor ze kunnen maken’. 

business

“De kracht van ons bedrijf zit ‘m  
in het hart! Daar draait alles om” 
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Je hoeft geen insider te zijn om te constateren 
dat e-commerce hoogtijdagen beleeft. Alhoewel 
deze trend jaren geleden al is ingezet, heeft het 
aantal online bestellingen door Covid-19 een  
nog grotere vlucht genomen. Amper 10 jaar 
geleden zag deze wereld er echter heel anders 
uit. Destijds krabbelde Europa net op na de  
financiële crisis die de economie hard heeft  
geraakt. Fulfilment Solutions (FS) – dochter-
onderneming van CTS GROUP - was toen nog 
een kleine speler met slechts een handvol 
klanten en een klein aantal medewerkers. 

Uitdagingen op de werkvloer
Met de wereldwijde opkomst van e-commerce en 
het groeiende aantal bestellingen dat daarmee 
gepaard ging, nam ook de druk op warehouses toe 
die verantwoordelijk waren voor het verwerken 
van al deze orders. Wereldwijde spelers kwamen 
daarbij steeds vaker negatief in het nieuws, voor- 
namelijk omdat de focus op efficiëntie z’n weer- 
slag begon te hebben op de arbeidsomstandig-
heden van werknemers in het warehouse. 
Alhoewel hier bij Fulfilment Solutions bij lange na 

geen sprake van was, realiseerde zij zich dat er wel 
iets moest gebeuren om in de toekomst relevant 
te blijven. Steven Kersbergen - Managing Director 
bij FS – herinnert zich daarover het volgende: “Ook  
wij probeerden natuurlijk de processen te verbete- 
ren en daarmee het maximale uit onze mogelijk-
heden te halen. In samenwerking met het ware- 
house team bedachten we verschillende handig-
heidjes om de duur van het orderpicken te mini-
maliseren van 36 naar 22 seconden per orderregel. 
De rek om dit proces handmatig nog verder te 
finetunen was er daarmee simpelweg wel uit.” 

Bijkomende uitdaging was de krapte op de 
arbeidsmarkt en de verwachting dat het tekort aan 
medewerkers in de toekomst alleen maar verder 
zou toenemen. Om meerdere belangrijke redenen 
waren ze er bij FS dus op gebrand om de proces- 
sen te verbeteren en over de oplossing waren ze 
eenduidig: automatisering! Er was echter gelijk het 
besef dat dit tot grote investeringen zou leiden 
waarvoor de middelen ontbraken.

investeren tegen  
de stroom in

PIONIER FULFILMENT SOLUTIONS IN DE BOOMING WERELD  
VAN E-COMMERCE
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Automatisering: vriend of vijand van de 
warehouse medewerker?
In de zoektocht naar dé oplossing zijn vele automa-
tiseringsmogelijkheden de revue gepasseerd. Het 
internet werd afgespeurd, leveranciers werden 
opgebeld en een groot aantal beurzen is bezocht. 
Andere oplossingen boden een gunstigere ROI, 
maar het systeem dat het beste leek aan te sluiten 
bij de wensen van de organisatie was uiteindelijk de 
“Autostore”: een oplossing waarbij de goederen door 
middel van robots bij de medewerkers terecht- 
komen. Insteek bij deze automatisering was niet  
het vervangen van bestaande warehouse mede- 
werkers - iets waar veel mensen in de industrie des- 
tijds mogelijk angstig voor waren - maar het verveel-
voudigen van het aantal orders dat er dagelijks door 
het warehouse kon worden verwerkt. Ook het opti- 
maliseren van de arbeidsomstandigheden speelde 
een rol. Daar komt bij dat FS zich met deze nieuwe 
oplossing richting de markt plotseling kon positio-
neren als omnichannel specialist; fulfilment voor 
zowel B2B als B2C.

Er kan er maar één de eerste zijn
“Voor ons werd steeds duidelijker dat de Autostore 
ons richting de toekomst een hoop voordelen zou 
gaan opleveren. We bestonden echter pas kort en 
beschikten logischerwijs niet over voldoende eigen 
vermogen voor de aankoop van deze machine.  
We klopten dus aan bij de bank om de financiering 
rond te krijgen.” aldus Kersbergen.  

Dit bleek echter een grotere uitdaging dan gedacht. 
De gevolgen van de economische crisis waren nog 
voelbaar en dus waren banken terughoudend. Zij 
waren niet bekend met het systeem waar FS in 
wilde investeren en volgden grotendeels de lijn van 
de “corporates”, waarbij dergelijke investeringen 
alleen verantwoord werden geacht indien er een 

klantencontract tegenover stond voor de complete 
duur van de afschrijving.
 
Uiteindelijk is het, met enige creativiteit en gedeel-
telijke financiering vanuit de bank, gelukt om de 
financiering rond te krijgen. Daarmee werd FS de 
eerste logistiek dienstverlener in Nederland die de 
Autostore in gebruik zou nemen.  

Kersbergen: “Juist om die reden was het extra span- 
nend om te zien hoe deze investering zou uitpak-
ken. Vanaf het eerste moment dat de Autostore 
operationeel was, waren we ervan overtuigd dat we 
de juiste beslissing hadden genomen. Ik kan echter 
niet ontkennen dat er opluchting volgde toen 
berichten naar buiten kwamen dat andere grote 
ondernemingen – eigenlijk onze concurrentie - in 
de loop der jaren ook voor deze oplossing zouden 
kiezen. Dat is ergens toch een bevestiging dat je het 
bij het juiste eind hebt.”  

“Ook wij probeerden de processen 
te verbeteren en daarmee  
het maximale uit onze  
mogelijkheden te halen.” 
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De crises en transities vliegen ons om de oren: 
energiecrisis, grondstoffencrisis, stikstofcrisis, 
energietransitie, etc. In rap tempo komen er  
allerlei urgente vraagstukken op de samen- 
leving af. Er moet in korte tijd veel veranderen: 
klimaatdoelen moeten worden gehaald, de ener-
gietransitie is in volle gang, maar ondertussen 
liggen er ook nog andere uitdagingen op de loer. 
Dat zijn vraagstukken die je niet alleen aan de 
overheid en de politiek kunt overlaten, hierin 
hebben ook ondernemers, het onderwijs en 
inwoners van Haarlemmermeer een rol.  
Hoe organiseer je dat in de praktijk?
 
Samenwerkingen tussen overheid, 
onderwijs, ondernemers en burgers
In steeds meer Nederlandse gemeenten wer- 
ken gemeenten, bedrijven, scholen, en ook 
burgers samen aan het oppakken van verschil-
lende maatschappelijke vraagstukken. Dit soort 
initiatieven kennen veel verschillende verschij-
ningsvormen: Fieldlabs, Publiek-private samen-
werkingsverbanden (PPS-en), campussen, proef-
tuinen, labs, hot-spots of hubs.
Deze samenwerkingen worden vaak opgestart 
vanuit de ambitie om samen tot echte verandering 
te komen. Verandering die nodig is om een regio 
om leefbaar te houden, economische groei te 
stimuleren en om de energietransitie te kunnen 
realiseren.

Hoe zit het in Haarlemmermeer?
Impact Spot Haarlemmermeer: samenwerken aan 
transities in Haarlemmermeer!
In Haarlemmermeer maken we gelukkig ook stap-
pen met de verschillende transities, maar het kan 
en moet nog veel beter. Er zijn veel verschillende 
initiatieven (Hartelijk Haarlemmermeer, 
Circulair West, SHARE, Heel Haarlemmermeer), 
maatschappelijke organisaties (Meerwaarde, 
NMCX), impactondernemers (The Farm Kitchen, 
Elgra, No Waste Decoration) en locaties met Impact 
(C-Beta, Fort, Wickefoort, De Olmenhorst) maar die 
zijn nog niet altijd met elkaar verbonden. 

Daarom hebben impactondernemers Gertjan de 
Jong (Elgra) en Matthijs Bobeldijk (New Business 
Lab) in 2021 het initiatief genomen om ook in 
Haarlemmermeer een samenwerkingsverband te 
starten: Impact Spot Haarlemmermeer. 

Het doel van dit samenwerkingsverband is om  
de lokale transities met elkaar te helpen versnellen. 
Impact Spot Haarlemmermeer wil een lange ter- 
mijn samenwerking van ondernemers, overheid, 
onderwijs en inwoners faciliteren.  
Het samenwerkingsverband heeft drie pijlers: 

IMPACT SPOT HAARLEMMERMEER

hoever zijn wij met de 
verschillende transities in 

Haarlemmermeer?
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1. Een Haarlemmermeers IMPACT-programma 
waarbij ondernemers, leerlingen, studenten, 
maatschappelijke organisaties, de gemeente en 
lokale impactmakers (Change Agents) elk half-
jaar een ander maatschappelijk vraagstuk in 
Haarlemmermeer aanpakken.
2. Een fysieke impact-makersplaats waar ont-
moetingen plaatsvinden en dat verbonden is 
met een netwerk van andere Haarlemmermeerse 
impact-locaties. 
3. Een community van Haarlemmermeerse Change 
Agents

Afgelopen periode hebben er weer diverse bijeen-
komsten en gesprekken plaatsgevonden om het 
samenwerkingsverband vanuit de quadruple helix 
(overheid, onderwijs, bedrijfsleven en burgers) 
vorm te geven. 

Op 1 januari 2023 start Impact Spot 
Haarlemmermeer met haar eerste impact program- 
ma rondom de voedseltransitie. Als wij ons 
voedselsysteem en onze voedselomgeving anders 
inrichten, zorgen we beter voor onze ecologie en 
(lokale) economie. Dat heeft een positief effect op 
ons welzijn en welbevinden.
Op het vlak van de voedseltransitie zijn er binnen 
Haarlemmermeer al heel wat mooie initiatieven te 
vinden. 

Stel je eens voor wat er gebeurt als we deze mooie 
initiatieven verbinden en de kennis en kunde met 
elkaar delen. Dan kunnen we echt nadenken over 
hoe we elkaar - de gemeente Haarlemmermeer, 
alle bedrijven binnen de Ringvaart, de scholen en 
inwoners - kunnen aansporen en activeren om 
impact te maken. 

Voor meer informatie en om je aan te melden kijk 
op: www.impactspothaarlemmermeer.nl
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IN GESPREK MET THOMAS HENDRIKSEN, VOORZITTER  
VAN BUSINESSPARK NIEUW-VENNEP ZUID &  

ONDERNEMER DYLANA DONKER.

Haarlemmermeer is een bloeiende en succes-
volle gemeente. Maar het succes dreigt zich nu 
tegen de regio te keren. Is er nog wel ruimte voor 
werken en wonen? Die is er zeker, constateren 
ondernemers. Alleen vraagt dat wel om iets meer 
creativiteit en flexibiliteit. 

Ondernemers in Haarlemmermeer merken dat er  
grenzen zitten aan de groei in de gemeente. 
Nieuwe bedrijven vinden moeilijk ruimte, voor  
bestaande bedrijven zijn er nauwelijks mogelijk-
heden voor uitbreiding. Ook de woonmarkt zit op 
slot, mede vanwege een gebrek aan bouwgrond. 
Toch zou je, als je door de gemeente heenrijdt, een 
andere indruk kunnen krijgen. Gebrek aan grond-
oppervlak is niet het eerste wat je te binnen schiet. 
 
“Er is hier in feite ruimte genoeg”, zegt Thomas 
Hendriksen, voorzitter van Businesspark Nieuw-
Vennep Zuid. “Maar veel daarvan mag niet gebruikt 
worden. Ten eerste omdat er een agrarische 
bestemming op zit. Als op bepaalde gebieden 
wonen en werken toegestaan wordt, is er veel 
ruimte te winnen. Datzelfde geldt voor de locaties 
waar vanwege het Luchthavenindelingbesluit 
Schiphol (LIB) niet gebouwd mag worden. Binnen 
de doelstellingen van het LIB zou er op veel 
plekken prima gebouwd kunnen worden voor 
werken en wonen.” 

Volop ambitie, maar ook aan de andere kant 
van het loket?
Daarnaast is er nog veel ruimte te vinden op de 
bestaande bebouwde locaties, zegt Thomas. “Er is 
nu vaak nog een strikte scheiding. Als we de com-
binatie van wonen en werken op meer plekken 
mogelijk maken, wordt de bestaande bebouwing 
niet alleen beter benut, er ontstaat ook meer leven-
digheid en (sociale) controle op plekken die nu  
’s avonds verlaten zijn. En ondersteun het combi- 
neren van bedrijfs- en leisure functies op één  
locatie. Waarom zou een yogacentrum niet  
’s avonds het pand kunnen gebruiken van een  
bedrijf waar om halfzes alle medewerkers vertrok-
ken zijn?” 

Volop ideeën en ambitie dus bij de ondernemers. 
Maar die zijn vaak niet genoeg. Ondernemer 
Dylana Donker merkte dat als je met mooie plan-
nen en bruisend van energie bij de gemeente aan- 
klopt, je niet altijd diezelfde drive aan de andere  
kant van het loket tegenkomt. Na jaren freelance 
gewerkt te hebben als dansdocent en als een van 
de bekendste dansers van Nederland bij grote 
televisieproducties (zoals Dancing with the stars, 
So you think you can dance), wilde Dylana haar  
eigen danscentrum openen. In gemeente 
Haarlemmermeer, waar ze al veel dansleerlingen 
heeft.

er is ruimte genoeg,  
maar ook genoeg durf om 

die te benutten?

“We moeten iets in beweging 
brengen, met bewoners,  

ondernemers én gemeente.”
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Niet bepaald bemoedigend
“Het eerste gesprek met de gemeente ging vooral 
over wat er niet kon. Een dansschool? Waren er 
daar al niet genoeg van? Ruimte voor beweging, 
gezondheid en een plek om veilig en gezellig 
samen te zijn? Oké, maar geen horeca en je mag  
die ruimte niet verhuren voor partijen of evene-
menten. En je moet zelf de parkeerruimte regelen. 
Dat was niet bepaald een bemoedigend gesprek. 
Als ondernemer wil je van alles, maar je mag bijna 
niks, zo lijkt het.”  

Dat eerste gesprek is nu ruim tien jaar geleden. 
Dat heeft Dylana er niet van weerhouden om 
een prachtig dancecenter op te bouwen aan de 
Haverstraat op bedrijventerrein Spoorzicht. “Ik 
ben niet voor niets ondernemer. Als het niet kan 
zoals ik wil, dan zoek ik een andere manier om 
mijn dromen na te jagen. Ik heb mijn bedrijfsvisie 
aangepast aan de mogelijkheden hier. Ik heb die 
visie overigens niet uit mijn hoofd gezet. Ik ben 
nu nog steeds op zoek naar een locatie waar ik 
dans, beweging, gezondheid en gezelligheid kan 
combineren. Maar nu loop ik tegen de fysieke 
beperkingen aan; er is weinig ruimte beschikbaar.”

Denk in oplossingen, wees creatief en durf
Dylana maakt deel uit van de groep ondernemers 
in Haarlemmermeer die op initiatief van Business-
park Nieuw-Vennep Zuid actief meedenkt over de 
mogelijkheden voor meer ruimte voor werken en  
wonen. Aanleiding daarvoor was de motie Ruimte 
voor Ruimte, die eind september 2021 in de 
gemeenteraad werd ingediend door de VVD en 
raad breed werd aangenomen. “We moeten iets in 
beweging brengen, met bewoners, ondernemers 
en gemeente”, zegt Dylana. “Dat vraagt onder meer 
om wederzijdse inzet en inlevingsvermogen in 
elkaar. Als ondernemers begrijpen wij misschien 
niet altijd waarom zaken zo moeizaam zijn en zo 
traag gaan, omdat we ook niet de processen en 
regels precies kennen. Zeker als startende onder-
nemer weet je niet waar je je moet melden, wie je 
nodig hebt. De gemeente ziet misschien niet waar 
wij als ondernemers tegenaan lopen. Dat we mer-
ken dat kennis ontbreekt of dat degene met wie je 
samenwerkt ineens ergens anders werkt en alle 
kennis meeneemt.”
 
Eerder dit jaar deed de groep ondernemers een 
dringende oproep aan de gemeente. Belangrijkste 
boodschap: denk in oplossingen – functiemenging, 
stapelbouw, mix wonen en werken – niet in 
belemmeringen. Trek samen met ondernemers op 
om de uitdagingen van vandaag en morgen aan 
te gaan. Met iets meer creativiteit en flexibiliteit is 
er in de gemeente zoveel meer mogelijk, aldus de 
ondernemers.

Meer informatie
Wil jij als ondernemer meedenken over Ruimte 
Wonen en Werken en/of de ‘Oproep Ruimte 
Wonen & Werken’ aan gemeente Haarlemmermeer 
ontvangen? Stuur dan een berichtje naar 
communicatie@nieuwvennepzuid.nl. 

Bij de foto: Ondernemer en danseres Dylana Donker
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ONDERNEMEN VANUIT DE BASIS BETEKENT WAT COPYPARTNERS 
BETREFT ALTIJD VANUIT LOKALE INITIATIEVEN EN CONTACTEN.  

OF DIT TEGENDRAADS IS? 

koop lokale 
kwaliteitsproducten van 

ECHTE mensen

“Wij zijn lokaal begonnen en breiden door 
middel van onze contacten steeds verder uit 
naar inter-lokaal. Door uitstekende lokale 
bekendheid wordt onze naam steeds bekender in 
Nederland, maar onze harten blijven altijd echt 
Haarlemmermeers.”  Vertelt Brenda De Jong-Van 
Groenigen als wij vragen of ze een tegendraadse 
ondernemer is. “Afgelopen zomer hebben wij een 
wikkel ontwikkeld voor echte Haarlemmermeerse 
chocolade die natuurlijk hartstikke lokaal is, maar 
die inmiddels zelfs nationale bekendheid heeft 
gekregen. Haarlemmermeer moeten we samen 
beter op de kaart krijgen en werken daarom graag 
samen met bijvoorbeeld Bakkerij Dijkzeul uit 
Vijfhuizen.” 

Van regionaal naar nationaal
Om vanuit de lokale kracht te ondernemen, nog 
meer bekendheid te genereren en het onze klanten 
makkelijk te maken hebben wij ook een webshop. 
“Natuurlijk is de Haarlemmermeerse Chocolade met 
unieke wikkel hier ook verkrijgbaar en alle andere 
producten die wij gepersonaliseerd aanbieden” 
vertelt Remco enthousiast. “Via de webshop kun 
je eigenlijk alles bestellen waar je jouw logo op wilt 
hebben, van t-shirt tot zitzak en van jas tot tas en 
alles daartussenin.”

128



.

business

Brenda van Groenigen – De Jong
 
Eigenaresse van  
CopyPartners en het  
creatieve brein als het gaat 
om het ontwerpen van logo’s,  
huisstijlontwikkeling en  
andere unieke uitingen die  
zij maakt voor klanten. 

Remco van  
Groenigen 

Samen met Brenda  
is Remco eigenaar  
en het gezicht van  
CopyPartners, het aanspreek- 
punt als het gaat om lokale  
initiatieven, het bedrukken van  
kleding en het printen van alles 
wat geprint kan worden voor  
zowel bedrijven als 
 particulieren.

Gertjan de Jong 

Een onmisbare waarde binnen  
het team van CopyPartners.  
Gertjan is naast zijn  
werkzaamheden bij  
CopyPartners, lokaal  
ondernemend in het  
olifantsgras. Meerdere 
ideeën om dit gras, wat rondom 
Schiphol staat, te hergebruiken  
en duurzaam in te zetten, komen 
van zijn hand. 

Isabel Langedijk 

Deze ondernemende dame  
heeft zichzelf overwonnen  
en maakt het team en de  
klanten van CopyPartners 
 heel erg blij met haar  
creativiteit en  
positieve instelling.
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En met succes, want we zien steeds meer in- 
woners op het hoogste niveau terug. Als Top- 
sportcoördinator van Topsport Haarlemmer-
meer vind ik het leuk mijn ervaringen als 
topsporter door te geven aan de volgende 
generatie en talenten, topsporters en 
verenigingen te ondersteunen.”

Samen met vijf lokale ondernemers is Lisanne 
de Roever vier jaar geleden TopsUPport 
Haarlemmermeer gestart. Een platform waarmee 
ondernemers hun steentje bijdragen en talenten 
kans geven hun doelen te bereiken. Inmiddels 
zijn bijna 50 ondernemers enthousiast lid van 
TopsUPport. Daarmee helpen ze niet alleen de 
talenten, maar geven ze alle inwoners van onze 
gemeente iets om trots op te zijn.

LISANNE DE ROEVER, TOPSPORTCOÖRDINATOR: “TOPSPORT LEEFT IN 
HAARLEMMERMEER. AL RUIM TIEN JAAR INVESTEERT DE GEMEENTE OM 

TALENTVOLLE SPORTERS TE STEUNEN OP WEG NAAR DE TOP.

topsport leeft in 
Haarlemmermeer!
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Noortje en Bregje de Brouwer (21): “TopsUPport 
heeft ons geholpen op weg naar de Olympische 
Spelen in Tokio met een gesponsorde auto en 
tankpas. De lange afstanden met het openbaar 
vervoer en de fiets wisselden we in voor een 
 betere arbeid-rust verhouding. Ook de 
inspirerende en ondersteunende gesprekken met 
topsportcoördinator Lisanne hebben ons goed 
gedaan en geholpen met het behalen van de 
Olympische Spelen en het succes in Tokio.”

Jeffrey de Kok (15): “TopsUPport denkt echt aan  
de toekomst van de sporters en dat kun je niets 
anders dan waarderen. Ze verzorgen zelfs sponsor-
geld voor jou zodat je je spullen kan bekostigen en 
hun connectie is niet normaal groot. Ik had een 
diëtiste nodig en via Topsport Haarlemmermeer 
was het dezelfde dag nog geregeld. Fijn dat dit er is 
in onze gemeente. Buiten dit ontmoet je ook nog 
medesporters en dat creëert leuke gesprekken.”

Sebastiaan van Teeffelen (18): “Mijn passie is 
karate en ik sta momenteel vierde van de wereld 
en behaalde afgelopen oktober de derde plaats 

op de Wereld Kampioenschappen in Turkije. Om 
deze prestaties te bereiken heb ik hard moeten 
trainen en veel dingen moeten opgeven in het 
dagelijks leven. Daarnaast moet ik financieel ook 
veel investeren om naar alle toernooien te gaan. 
Daar heeft TopsUPport samen met mijn deelname 
in het CTS GROUP Young Talent Team mij enorm 
mee geholpen. Zij helpen topsporters, die vanuit 
hun bond/ NOC*NSF tekortkomen in faciliteiten.”

Erik Klein Nagelvoort (Blue Field Agency), 
oprichter en ambassadeur TopsUPport: “Topsport 
heeft mij als oud internationaal scheidsrechter 
veel gebracht in mijn ontwikkeling. Ik vind het 
mooi iets te kunnen doen voor de next generation. 
Ik krijg daar ook weer energie van!”

“Ik vind het mooi  
iets te kunnen  
doen voor de  
next generation. 
Krijg daar ook weer 
energie van!”
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De sprekers op de bijeenkomst van SHARE Meets 
op 10 oktober over innoverend ondernemerschap 
bleken in de praktijk naadloos bij elkaar te passen. 
Enkele ervaren ‘rotten’ en een aantal jonge onder- 
nemers die kortere tijd aan de slag zijn met inno-
vatie en circulariteit. De middag vloog om. En dat 
allemaal op PARK20|20, duurzamer kan bijna 
niet. Oprichter Theo van Seggelen van de vakbond 
met 65.000 professionele voetballers heette de 
deelnemers welkom. De organisatie voelt zich er 
nog steeds helemaal thuis. “Ik ben enorm trots 
op deze plek. Duurzaamheid past ons als een 
handschoen.”

Enorme opsteker 
Die positieve opmerking is een enorme opsteker 
voor Coert Zachariasse, de motor achter Park 20|20, 
Hij werd daarna door gespreksleider Alex Tuinstra 
(gemeente) op het podium gevraagd. Niet voor niets 
kreeg Zachariasse, eigenaar van Delta Development 
Group, precies tien jaar geleden voor de ontwikkeling 
van Park 20|20 de SHARE Award. Hoe eigentijds 
en modern dit bedrijvenpark nog steeds is, bleek 
tijdens de rondleiding over het bedrijvenpark. Waar 
veel bedrijvenparken na tien jaar sleetse plekken te 
vertonen, blijkt Park 20|20 nog helemaal bij de tijd. 

Onderwerpen als klimaatadaptatie en energiebe-
sparing werden hier als eerste in de praktijk gebracht 
en zijn nog steeds actueel. Park 20|20 was en is 
grensverleggend op basis van gezonde en duurzame 
uitgangspunten.  
Coert Zachariasse ziet dat zo: “Iets bouwen wat niet 
alleen werkt voor ons als business, maar ook op de 
lange termijn waarde creëert. Het zijn de mensen 
die er werken en leven en die bepalen of ik mijn 
werk goed heb gedaan. Blijkbaar is dat nog steeds 
zo, en dat is een stuk erkenning dat er iets goeds is 
neergezet. En dat betaalt zich uit in de businesscase.”

MEERgroen 
Tijdens een rondleiding op Park 20|20 brachten de 
deelnemers een bezoek aan de tijdelijke voedseltuin 
van stichting MEERgroen. De drijvende kracht, eco-
loog Franke van der Laan, verraste de deelnemers 
met zijn niet-alledaagse aanpak. Op het terrein en 
in de enorme kas aan de Taurusavenue waar over 
een tijdje een groot kantoorgebouw komt, groeien 
nu nog zo’n 200 soorten groenten, kruiden en 
fruit. Ze worden verkocht vanuit een biologische 
groentekraam op het terrein en worden gebruikt 
in restaurants als The Farm Kitchen in Hoofddorp. 
Tijdens de wandeling door de kas nodigde Franke 
van der Laan de deelnemers uit wat van de tomaatjes 
te snoepen, wat ook gebeurde. MEERGroen wordt 
een blijvertje in Haarlemmermeer en staat dit jaar op 
nummer 26 in de Trouw Duurzame Top 100. In 2020 
en 2019 eindigden ze op nummer 82 en nummer 22. 

hoe PARK 20|20 en Kipster 
samenkomen bij SHARE 

DIT KEER WAS SHARE MEETS TE GAST BIJ FIFPRO DAT AL  
ACHT JAAR OP PARK 20|20 IN HOOFDDORP IS GEVESTIGD. 
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Drawdown
Eenmaal terug bij FIFPRO kwam de gedreven 
ondernemer Maurits Groen aan het woord. Al 40 
jaar inspireert hij met duurzaamheid aan de slag te 
gaan. Een van zijn recente acties is het uitgeven van 
de Nederlandse vertaling van het boek Drawdown. 
In het boek, samengesteld door Paul Hawken, staan 
klimaatoplossingen die zijn bedacht naar aanleiding 
van systematisch en integraal onderzoek door 
wetenschappers. Het boek leest als een schatkamer, 
versterkt iedereen die al aan oplossingen werkt en 
inspireert om met focus aan het werk te gaan. 
Drawdown is het moment in de tijd dat het CO2-
gehalte vermindert. Nu gaat het CO2-gehalte alleen 
maar omhoog. De oplossingen die in het boek staan, 
zijn niet alleen goed voor het milieu, maar leveren 
ook nog eens veel rendement op. Een oproep van 
Maurits Groen dus om de handschoen op te pakken. 

Kipster
Maurits Groen bemoeit zich ook al een tijd met het  
fokken van kippen onder de naam Kipster. Daarmee 
laat hij zien dat dierenwelzijn in combinatie met 
milieuvriendelijkheid én financiële haalbaarheid 
realistisch is. Aan de ontwikkeling van Kipster is  
ruim vier jaar gewerkt. De Nederlandse Dieren-
bescherming, Milieudefensie, Urgenda, Wageningen 
University en tal van andere specialisten deden mee 
met het ontwerpproces. Lidl Nederland is als af-
nemer en voortrekker flink bij het bedrijf betrokken, 
de vaart zit er dus goed in. Niet verwonderlijk dat een 
andere participant in Kipster, Ruud Zanders, onlangs 
met zijn Caring Farmers terechtkwam op nummer 1  
 

 
van de duurzame Top100 van Trouw. De 300 Caring 
Farmers laten zien dat milieuvriendelijke landbouw 
de toekomst heeft.  

Uitreiking SHARE Award
Als laatste programmaonderdeel was er de uitreiking 
van de SHARE Award. Jaap Buis van Circular Plastics 
nam de fel begeerde trofee graag in ontvangst van 
wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken). 
Het Aalsmeerse bedrijf had te midden van de andere 
genomineerden dit jaar het meest te bieden op het 
terrein van innovatieve kansen en ontwikkelingen in 
Haarlemmermeer en de metropoolregio Amsterdam. 

Eervolle vermelding
Soms is de SHARE-jury zo onder de indruk van de 
inspanningen op duurzaamheidsterrein dat zij een 
eervolle vermelding toekent. Dat is dit jaar het geval 
met Circlefied uit Lijnden. Een jong bedrijf, opgericht 
door Ezra Koldenhof (27) en Youri Kroeze (26), die 
inspirerende producten ontwerpt en produceert met 
afval. Hiermee vergroot het bedrijf het bewustzijn 
van circulariteit en hergebruik en dat er voor afval 
een tweede bestemming is. 

Bedankje voor vele jaren meedoen
Aan het eind van de bijeenkomst was er een boeket 
voor Daniëlle Strating-Geijteman. Zij verruilde de  
Rabobank voor de functie van CEO bij Online 
Flower Auction. Jarenlang heeft zij meegewerkt en 
meegedacht met het samenstellen van het SHARE 
Meets programma, wethouder Marja Ruigrok is 
Daniëlle er dankbaar voor. 

Bij de foto: Wethouder Marja Ruigrok met winnaar Award Jaap Buis en Sabine Joore van Circulair Plastic 
en de aanbevolen jonge ondernemers van Circlefied.

sustainability
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MASTER TOTAALINRICHTING: LAATSTE PROJECTEN

master@work

 

Een verhuizing, verbouwing of een kleine 
verandering in het interieur vergt een grote 
flexibiliteit van je leverancier en organisatie.  
De organisatie van Master Totaalinrichting is zo 
ingericht dat wij snel en adequaat op de wensen 
kunnen inspelen. Wij ontwerpen desgewenst een 
totaalconcept voor je woning of bedrijfspand, 
maar adviseren u ook graag bij het uitzoeken 
van een nieuwe vloer, meubilair en zonwering. 
Met een enthousiast team van gespecialiseerde 
medewerkers zetten wij je plannen om in een 
schitterend interieur.

Wij onderscheiden ons door alles onder 
één dak aan te bieden, van het ontwerp  
tot aan de volledige realisatie uitgevoerd 
door ons eigen vakkundige team. Bij elke  
fase in het traject houden wij nauw  
contact met de opdrachtgever zodat er  
een duidelijke en transparante commu-
nicatie zal zijn.

Wij maken niet zomaar een interieur 
ontwerp
In onze ontwerpstudio gaan wij digitaal voor je 
aan de slag om een persoonlijk ontwerp te creëren 
afgestemd op jouw smaak, stijl en budget of 
misscshien wel heel tegendraads. Zodat je precies 
weet hoe ruimtes eruit komen te zien. Doordat je 
alvast een digitaal kijkje kunt nemen, ben je vanaf 
het begin bij ons creatieve proces betrokken en 
kunnen ook jullie eigen ideeën verwerkt worden 
tot een resultaat waar iedereen zich thuis in voelt. 
 

Bij de foto: Project: Hydepark Kensington One. Opdracht: vervaardiging compleet Interieurontwerp luxe appartement.
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Altijd een persoonlijk ontwerp, afgestemd  
op jouw smaak
Onze interieurontwerpers houden van hun vak en 
doen er alles aan om precies datgene te ontwerpen 
wat jij voor ogen hebt. Ze zijn niet alleen veelzijdig, 
maar laten zich ook graag inspireren door de 
nieuwste trends en ontwikkelingen. Of je nu alleen 
voor een kleur advies komt of een compleet project 
wilt inrichten. In onze ontwerpstudio in Hoofddorp 
neemt onze Selma altijd rustig de tijd om je te leren 
kennen, met aandacht voor jou en je stijl.

Bij de foto: Project: Kantoor Happy Kids Haarlemmermeer. Opdracht:complete make-over. 
 Een van onze ontwerpsters, Selma Drieling.
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Ondernemerschap gaat over 
het vinden van een gat in de 
markt, maar tegenwoordig 
krijgen ondernemers steeds 
vaker te maken met ‘gaten in 
de maatschappij’: maatschap-
pelijke problemen en vraag-
stukken die direct een negatief 
effect op hun bedrijfsvoering 
hebben. En daarmee staat 

mogelijk de toekomst voor hun bedrijf op de 
tocht. Tijd om anders te kijken naar onder-
nemerschap: tegendraads, vanuit de Purpose 
Case, vindt Matthijs Bobeldijk. “Daarmee zet je 
de wereld niet naar je hand, maar naar je hart.” 

Stijgende energieprijzen, het vinden en behouden 
van personeel, afnemende beschikbaarheid van 
grondstoffen, het is maar een klein deel van de 
vraagstukken die ondernemers op hun bordje 
hebben liggen.  
“Hoewel je als ondernemer wel enige invloed op de 
wereld om je heen kunt uitoefenen, gaat het ook 
om vraagstukken die buiten je cirkel van invloed 
liggen”, zegt Matthijs. “Je hebt er mee te dealen als 
je je bedrijfsvoering op orde wilt houden. Maar, 
hoe lang houd je een crisis echt buiten de deur?” 

Matthijs is zelfstandig bedrijfskundig adviseur 
uit Hoofddorp. Zijn missie is om (sociaal) onder-
nemers, scholen en overheden door het hele land 
te helpen om samen lokale vraagstukken zoals 
energietransitie, armoedebestrijding, leefbaarheid, 
diversiteit en inclusie aan te pakken.” In dit artikel 
deelt hij drie tips voor een duurzame en toekomst-

bestendige bedrijfsvoering. 

Tegendraadse tip 1. Speel ook in op een ‘gat’ 
in de maatschappij. “De meeste ondernemers 
hebben messcherp op welk gat in de markt zij 
inspelen: zij kennen hun doelgroep en hebben 
onderscheidende producten of diensten ontwik-
keld waarmee zij hun klanten bedienen. Maar, 
stel dat je met je bedrijf ook nog op ‘een gat in de 
maatschappij’ zou inspelen, met welk maatschap-
pelijk vraagstuk zou jij dan aan de slag gaan? 
Veel ondernemers zijn al jaren bezig om hun be- 
drijfsvoering duurzamer te maken om daarmee 
hun negatieve footprint op de planeet te reduc-
eren. Denk aan het elektrificeren van een wagen-
park, of hergebruik van grondstoffen. Dat zijn 
mooie en noodzakelijke stappen, maar kun jij als 
ondernemer hierin nog een stap verder gaan, en 
een bijdrage leveren aan de maatschappij?” 

Een mooi voorbeeld van hoe dit in de praktijk 
werkt is de aanpak van mijn opdrachtgever bouw- 
bedrijf Van Wijnen. Vanuit de rol van ontwikkelend 
bouwer en beheerder wil Van Wijnen een bijdrage 
leveren aan het oplossen van maatschappelijke 
problemen en bouwen aan een toekomstbesten-
dige samenleving. Hierbij heeft het bedrijf Sustain-
able Development Goal (SDG 11) ‘Duurzame steden 
en gemeenschappen’ als maatschappelijk thema 
omarmd. Van Wijnen levert daarmee niet alleen 
bouwprojecten op, maar draagt ook vanuit dit 
duurzame thema bij aan meer inclusieve, veilige, 
veerkrachtige en duurzame steden. Dit komt terug 
in de gebouwen zelf, èn in de rol die Van Wijnen 
voor èn na de oplevering speelt.

“tegendraads ondernemen?  
omarm het!” 

PURPOSE CASE-BEDENKER MATTHIJS BOBELDIJK LEGT UIT
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JONG Van Wijnen, het interne netwerk, ging in 
2021 aan de slag om vanuit SDG11 betekenisvolle 
concepten te ontwikkelen die impact maken. 
Hierbij werd onder andere gebruik gemaakt van de 
Purpose Case, een tool van Matthijs Bobeldijk om 
maatschappelijke businessmodellen te ontwerpen. 
Matthijs heeft gedurende 6 maanden de teams van 
JONG Van Wijnen hierbij ondersteund. Het leidde 
uiteindelijk tot een aantal concrete concepten die 
direct verder doorontwikkeld en geïmplemen-
teerd konden worden: meer ruimte voor starters, 
verbinding tussen buurtbewoners, en meer oog 
voor de woonwensen van ouderen. 

Tegendraadse tip 2. Werk intensief samen 
met het onderwijs . Komende jaren zal het aan-
tal beschikbare mensen op de arbeidsmarkt verder 
afnemen; veel werkenden gaan met pensioen. 
Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren dat van 
school komt, af. Ondernemers zullen meer moeite 
moeten doen om talent te vinden en te binden. 
Advertenties plaatsen voor nieuw personeel werkt 
onvoldoende. Laat daarom zien dat jouw onder-
neming een aantrekkelijke werkplek is. Hierbij 
spelen salaris, de werksfeer en ruimte voor ontwik-
keling en eigen inbreng een rol.
Matthijs: “Ik raad daarom aan om in een vroeg 
stadium met jongtalent in aanraking te komen. 
Dat kan wanneer je als ondernemer met scholen 
uit jouw buurt de samenwerking aangaat. Zoek nu 
contact met lokale middelbare scholen, mbo- 
scholen (ROC’s), hogescholen of universiteiten.  
Het onderwijs verandert in hoog tempo; opleiders 
zijn juist op zoek naar samenwerkingen met be- 
drijven in allerlei vormen; gastcolleges, excursies, 
projecten, stages, praktijkopdrachten. Alleen op die 
manier zorgen scholen ervoor dat zij, samen met 
bedrijven, opleiden voor de banen van morgen. 
Het leuke van werken met jonge mensen is dat zij 
met een andere blik naar je bedrijf kijken. Het is de 
generatie van toekomstige medewerkers die met 

de ideeën en innovaties van morgen komen.”

Tegendraadse tip 3. Wat nu als je uitsluitend 
lokaal zou werken? In een digitale wereld is 
internationaal samenwerken vanzelfsprekend. 
Vooral in Haarlemmermeer is er veel internatio-
nale focus dankzij Schiphol, maar ook de nabijheid 
van de bloemenveiling en de havens van Amster-
dam en Rotterdam. In economisch gunstige tijden 
profiteert deze regio direct van deze dynamiek. 
Ten tijde van de Covid-crisis werd tegelijkertijd 
ook de kwetsbaarheid van deze internationale 
focus duidelijk; handel over de grens kwam onder 
invloed van Lockdowns gedeeltelijk stil te liggen. 
Op zo’n moment is de vraag of je als ondernemer 
in staat bent om te schakelen naar een ander, meer 
lokaal, businessmodel. Zoals restaurants tijdens de 
lockdowns werden uitgedaagd om ook maaltijden 
te gaan bezorgen, of een afhaalservice in te richten, 
is er ook een scenario denkbaar waarbij MKB- 
bedrijven in de maakindustrie of in logistieke 
dienstverlening, plotseling moeten terugvallen op 
lokale leveranciers en klanten. 
Matthijs: “Denk na over jouw scenario voor een 
lokaal businessmodel en neem daar de tijd voor. 
Wat nu als internationale leveranciers zouden 
wegvallen? Hoe ziet een lokaal-georiënteerd plan B 
er dan uit? Op welke lokale leveranciers zou je dan 
kunnen overschakelen? Welke grondstoffen mis je 
dan? En als internationale klanten zich terugtrek-
ken, waar vind je potentiële lokale klanten dan? 
En kun je dan je huidige dienstverlening blijven 
bieden? Of moet die ook worden aangepast?
“Probeer eens te “omdenken”: wat is een alternatief 
lokaal scenario? Werk zo’n scenario bijvoorbeeld 
eens uit met partners uit het netwerk van Hmore. 
Ik weet zeker dat er een hoop leuke kansrijke 
ideeën uit voortkomen. Tegendraads onder-
nemen? Omarm het!” 
 
www.newbusinesslab.com

BUSINESS
“Het is de generatie van toekomstige 

medewerkers die met de ideeën en  
innovaties van morgen komt.”
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De stichting initieert en begeleidt projecten in 
Cebu in samenwerking met lokale organisaties 
(NGO’s). De opdracht aan de stichting is ook om 
de vriendschapsband bekendheid te geven onder 
de inwoners van Haarlemmermeer

De Vriendschapsband bestaat nu dertig jaar. De 
laatste tien jaar hadden alle projecten ondersteund 
door VHC een link met eerst de milleniumdoelen 
en nu de SDG’s. 
 
Een aantal belangrijke voorbeelden van projecten 
die een link hebben met een SDG zijn:

Light of Hope – een NGO die afgelegen sloppen-
wijken van elektriciteit met behulp van een 
zonnepaneel en een accu voorziet, zodat er 
elektrisch gekookt kan worden in plaats van 
op houtvuur en er ‘s nacht licht is. Zo kunnen 
kinderen s’ avonds nog hun huiswerk maken.

VHC heeft bij vijf kinderdagverblijven een toilet-
groep laten bouwen. Boort grondwater aan zodat 
een hele gemeenschap schoon drinkwater kan 
hebben.

Al dertig jaar is er een samenwerking tussen de  
brandweer en ambulancedienst van 
Haarlemmermeer (nu VRK Veiligheidsregio 
Kennemerland) met ERUF; een particuliere 

brandweer en ambulancedienst in Cebu.  
Dankzij kennisuitwisseling tussen VRK en ERUF 
is deze laatste nu een USAR (Urban Search and 
Rescue) erkend bijstandsteam en helpt bij rampen 
niet alleen op de Filipijnen maar ook in delen van 
Zuid Oost Azië.

VHC ondersteunt microkrediet projecten. 
Bewoners van sloppenwijken kunnen zo hun 
eigen bedrijf opzetten en zich een inkomen ver- 
schaffen. Bovendien kunnen ze een eigen bank- 
rekening openen. Eén van de deelnemers is een 
pension begonnen. Haar inkomen is nu zodanig 
dat ze in staat was haar kinderen en kleinkinderen 
naar school en zelfs de universiteit te laten gaan.

vriendschapsband 
Haarlemmermeer Cebu 

IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER GEEFT DE 
STICHTING VRIENDSCHAPSBAND HAARLEMMERMEER – CEBU (VHC) 

UITVOERING AAN DE VRIENDSCHAPSBAND EN BESTAAT 30 JAAR.                                      
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human

humanitaire hulp op vele vlakken. 
de gemeente draagt op deze manier 
ook bij aan een duurzame wereld.

Verder heeft VHC samen met de winkel van 
Terre des Hommes (TdH) in Hoofddorp projecten 
ondersteund die seksuele uitbuiting van kinderen 
in Metro Cebu tegen gaan. Eerst door kinderen van 
de straat te halen en onder te brengen in een tehuis 
“Teen Dreamers Home” (TdH). Later door kinderen 
die online seksueel werden uitgebuit onder te 
brengen bij pleeggezinnen.

VHC doneert aan twee organisaties die zich bezig 
houden met Urban Gardening. Stadstuinen die in 
de eigen wijk groente oplevert voor de bewoners 
van die wijk. Ook worden er groenten verkocht en 
van de opbrengst is er binnen de wijk een Sari Sari 
Store (een kleine supermarkt) gestart.
Of een donatie voor het schoonmaken van een 
negen kilometer lange rivier “Mahiga Creek”.

Elk weekend levert dat zes ton afval en zo’n 50 tot 
150 kilo recyclebaar materiaal, voornamelijk plastic, 
op. Dit laatste wordt omgezet in geld voor de  
bewoners die de rivier schoon maken. Naast geld 
kunnen de bewoners ook kiezen voor kleding of 
speelgoed.
Op deze manier draagt de gemeente 
Haarlemmermeer door haar Vriendschapsband 
met Cebu City ook bij aan duurzame en betere 
wereld in 2030.

Wilt u een project ondersteunen of meer infor-
matie hebben over de vriendschapsband dan kunt 
u contact opnemen met de voorzitter Henk Koning 
(0652695657).
U kunt ook op onze website onder het kopje  
“Over VHC” het jaarverslag van 2021 bekijken.  
(www.vhc-vriendschapsband.nl)
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sustainibility

doneer een 
energierekening!

ENERGIECOACHES VAN DE STICHTING ENERGIEBANK 
HAARLEMMERMEER KOMEN HELPEN                                

HELP SAMEN MET COLLEGA’S!
Help samen met collega’s in één middag huis- 
houdens direct energie en geld besparen.  
De Energiebank organiseert een bedrijvenmiddag 
waarop jij en je collega’s in een uur tijd worden 
klaargestoomd tot fixer. Daarna ga je direct op pad. 
Na de opleiding kan je onder andere radiatorfolie 
plakken, kieren dichten, radiatorventilatoren plaat-
sen en douchekoppen vervangen. Naderhand 
drink je samen een borrel en kan je voldaan terug-
kijken op de directe impact die je hebt gemaakt op 
het verlagen van de energienota van anderen.

De energiebank is in 2018 opgericht door onder-
nemers in Haarlemmermeer en wordt nog steeds 
door dezelfde mensen bestuurd. Bij de organisatie 
zijn inmiddels ruim 40 energiecoaches en drie 
betaalde krachten actief. Samen met jullie kunnen 
we nog meer impact maken! Alle hulp is welkom. 

Bel of mail: 023 20 40 187  
welkom@energiebankhaarlemmermeer.nl
www.energiebankhaarlemmermeer.nl

Help elkaar het stookseizoen door en DONEER!
In november én december krijgt elk huishouden 190 euro energiecompensatie.  
Ook als je die niet perse nodig hebt. Dit geld is bedoeld om huishoudens die krap 
bij kas zitten te helpen. Heb jij het extraatje niet nodig? Wil je de ‘m doneren?  
We kunnen het goed gebruiken. Wij helpen precies de groep waar de compensatie  
voor bedoeld is. Scan de QR-code of gebruik ons rekeningnummer:  
NL02 RABO 0336 5597 55.  Hartelijk dank!

haarlemmermeer

De energiemarkt is ontploft. Meer en meer gezinnen en alleenstaanden in Haarlemmermeer hebben  
moeite om de energierekening te betalen. Energiecoaches van de Stichting Energiebank 
Haarlemmermeer helpen deze mensen met energie besparen en plaatsen gratis energiebesparende 
producten. Meer hulp is nodig!

141



142 143



winning

Ondernemersprijs Haarlemmermeer 
Het jaarlijks terugkerende Haarlemmermeerse 
ondernemersevenement, waar ook een award 
wordt uitgereikt aan een ondernemer, trekt zo’n 
500 bezoekers uit de hele regio. Het MeerBusiness 
Ondernemersgala wordt dit jaar voor de 15e keer 
georganiseerd in het Novotel Schiphol Airport op 
16 december a.s.. Gelijkertijd is het een debuut 
voor de dochter van MeerBusiness oprichter 
René Jansen, Willemijn Jansen. Willemijn heeft 
veel zin in het gala en de ruim 500 gasten zullen 
ongetwijfeld genieten van een viergangen diner 
met uitstekende bijpassende wijnen, fantastisch 
entertainment en altijd weer een verrassende 
winnaar. Leuke bijkomstigheid is overigens dat 
veel van de gasten in het hotel kunnen blijven 
overnachten na het feest. Ieder jaar kunnen 
ondernemers, met meer dan vijf medewerkers, 
zich inschrijven voor de Ondernemersprijs 
Haarlemmermeer en worden beoordeeld door 
een jury op basis van thema’s als duurzaamheid, 
financiële resultaten en innovatie. Tijdens het gala 
zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Jonge OndernemersPrijs Duin & 
Bollenstreek 
In de aangrenzende regio Duin & Bollenstreek 
pakt de directie van MeerBusiness het iets anders 
aan. Zij promoten de startende, al dan niet jonge 
ondernemer. De Jop ofwel Jonge OndernemersPrijs 
staat open voor bedrijven die na 1 januari 2019 
zijn gestart en ook deze aangemelde deelnemers 
ontvangen een vragenlijst om in te vullen. De jury 
selecteert drie tot vijf genomineerden voor de 
finale. Een puntentelling bepaalt de score en zo 
de 3 tot 5 finalisten. Deze finalisten presenteren 
zich aan de jury tijdens een jurybezoek aan het 

genomineerde bedrijf en uit deze groep wordt de 
winnaar gekozen, die tijdens het Ondernemersgala 
op 13 april 2023 bekend wordt gemaakt. Deel-
neming staat open voor bedrijven uit de Duin & 
Bollenstreek en Haarlemmermeer.

Ook uitreiking van de MeerBusiness 
Students Award
In april  tijdens de Grand Finale van de Jonge 
OndernemersPrijs in Hillegom kunnen ook de 
leerlingen van het Fioretti-college meedingen naar 
de MeerBusiness Students Award. Leerlingen van 
het Fioretti College Hillegom moeten voor hun  
studie een bedrijf starten. Dat betekent; taken ver- 
delen, samenwerken, aandeelhouderskapitaal 
bijeenbrengen, een product kiezen en verkopen, 
btw afdragen, boekhouding verzorgen en aan het 
eind van het schooljaar het bedrijf weer liquideren. 
De raadzaal van de gemeente Hillegom is in 
februari 2023 het podium waarop de teams hun 
bedrijfs- en productkeuze moeten verdedigen voor 
7 juryleden. De jonge finalisten mogen tijdens de 
Grand Finale aanschuiven aan de tafels gevuld met 
ondernemers en krijgen op die manier een vleugje 
netwerken en etiquette mee in hun opleiding.  
 
Wil je zelf meedingen Naar de Jonge Onder-
nemersprijs of bij de grandgala’s aanwezig zijn? 
Informatie is op de website van MeerBusiness te 
vinden. Haarlemmermeer op Haarlemmermeer.
meerbusiness.nl en Duin en Bollenstreek op 
db.meerbusiness.nl.

ondernemersprijzen  
voor jong en oud
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De negende editie van het Haarlemmermeers 
Ondernemerscongres gaat de boeken in als een  
groot succes. Twee jaar corona betekende natuur-
lijk ook twee jaar geen congres. En nu was iedereen 
zichtbaar blij elkaar weer op deze manier te kun-
nen ontmoeten en spreken. 
In het prachtig verbouwde Van der Valk Hotel 
Schiphol A4 luisterden bijna 200 ondernemers uit 
Haarlemmermeer onder de geanimeerde leiding 
van Rob en Emiel naar de inspirerende verhalen 
van andere ondernemers. 
Aansluitend een gezellige netwerkborrel en de 
mogelijkheid om te blijven voor een speciaal voor 
de congresdeelnemers samengesteld driegangen-
diner. Kortom, het was weer een mooi evenement. 
Op naar de 10de editie in 2023.

Het congres was dit jaar gratis toegankelijk voor 
leden van de OVHZ en Ondernemend Hoofddorp 
en leden van de bij het HOP aangesloten vereni-
gingen. Niet-leden waren uiteraard ook van harte 

welkom, maar werden na het congres wel uitge-
nodigd om lid te worden van een van de twee 
ondernemersverenigingen.

De sprekers dit jaar waren Alexander van der Pijl - 
Dunweg Uitvaartzorg, Dirk Molenaar - Boer en  
partner Koophuis Makelaardij, Arco Koot - 
HappyKids Kinderopvang, Het Speelkasteel en 
Trampolinepark JumpKids, Lisa van Leeuwen 
– Boekhandel Stevens, burgemeester Marianne 
Schuurmans en Bill van der Valk, general manager 
van het Van der Valk Hotel Schiphol A4. Mooi om 
al hun verhalen te horen over hoe zij altijd maar 
door gaan. 

De organisatie van het congres was in handen van  
Ondernemend Hoofddorp, met financiële onder- 
steuning van de partners gemeente 
Haarlemmermeer, de OVHZ en een aantal andere 
sponsors.

“Still going strong!”
NEGENDE EDITIE VAN  HET 

HAARLEMMERMEERS ONDERNEMERSCONGRES

Bij de foto:  Bill van der Valk, gastheer en alle sprekers van het congres.
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 business

“Wij investeren in het vrouwelijk ondernemer-
schap, wij helpen de nieuwe generatie Leading 
Females te groeien door middel van diverse  
business mentoren, masterclasses en 
netwerken”. 

Leading Females lanceerde in oktober jl. een  
Business Mentoring Support Systeem dat vrouwe- 
lijke ondernemers helpt om hun bedrijf te laten 
groeien tot hun volledig potentieel, zodat zij kun-
nen doorbreken en een succesvol en solide bedrijf 
kunnen opbouwen. 

Het nieuwe initiatief is ontstaan vanuit eigen 
behoeften van de Founders van Leading Females. 
De founders Laurain en Caitlin hebben als missie 
om andere vrouwelijke ondernemers te activeren 
om hun business groei te versnellen en hen daarbij 
te ondersteunen.

Uit onderzoek is gebleken dat ondernemingen 
geleid door mannen nog steeds drie keer zo snel 
groeien. Daarbij zijn zij vaker in staat om hun on-
dernemerschap door te zetten, te zien groeien en  
behouden, dan hun vrouwelijke ondernemende 
collega’s. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen vaker 
en eerder stoppen, meestal al binnen vijf jaar. 
Leading Females wil dit doorbreken met het  
Business Mentoring Support Systeem. 

Het Business Mentoring Support Systeem fungeert 
als dė accountability partner en biedt de vrouwe- 
lijke ondernemers een gerichte groeistrategie voor 
6 of 12 maanden. 

Ben je nieuwsgierig geworden wat de mogelijk- 
heden zijn om de groei van jouw business te  
versnellen? Neem dan contact met ons op via 
www.leadingfemales.com of via  
contact@leadingfemales.com.

Laurain Leonard & Caitlin Drijsen

‘Leading Females’ on a mission
FOUNDERS LAURAIN EN CAITLIN HEBBEN ALS MISSIE OM ANDERE 
VROUWELIJKE ONDERNEMERS TE ACTIVEREN OM HUN BUSINESS 

GROEI TE VERSNELLEN EN HEN DAARBIJ TE ONDERSTEUNEN.
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colofon

Hmore is een uitgave van Hmore / VB Facility Services Haarlemmermeer B.V. te Hoofddorp. 

Founders van Hmore: 
CTS GROUP, Master Totaalinrichting, Millenaar Adviesgroep, Schenk Makelaars en SWDV Advocaten. 

Zowel founders als medewerkers van Hmore zijn allen afkomstig uit Haarlemmermeer. 

Wij zijn als uitgever trots op onze bladmedewerkers en wij bedanken hen dan ook voor de medewerking aan deze editie van Hmore: 
Henriët & Annemiek van den Berg, Marcel Duyvestijn, Lukas Foks, Judith Truijens, Léonie Schutter-de Boer.  
Fotografie: Igor Goudriaan, Just Justa, Jur Engelchor, Martine Goulmy, Ton Hofstra, Tessa Posthuma de Boer, 

Wilco Veerman en Corine Zijerveld.

Redactie: Designmasters & Vormgeving: FienDesign 
Uitgever: Hmore / VB Facility Services Haarlemmermmeer B.V. 

Druk: Drukkerij GROEN 

Redactieadres: redactie@hmore.nl / www.hmore.nl.

Het exclusieve magazine wordt twee keer per jaar verspreid in de regio Haarlemmermeer/Schiphol, in het voorjaar en in het najaar, met in elke editie terugkerende thema’s en rubrieken. Tevens is het hét 
merk voor het exclusieve segment van particulieren in de centra van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Badhoevedorp alsmede Schiphol. Hmore is inmiddels een merk dat naast het magazine een 
professionele website heeft, waarbij zowel de particulier als de ondernemer en ook de adverteerders inmiddels hun weg hebben gevonden naar de interessante artikelen in het magazine Hmore. Kortom, 

Hmore maakt het verschil voor elke inwoner, ondernemer, bedrijf en winkelier, maar ook voor de bestuurder en de politiek. Ondanks de uiterste zorg, die wij hebben besteed aan deze uitgave van het 
Hmore Magazine en de daarin opgenomen gegevens, kan de uitgever VB Facility Services Haarlemmermeer B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens 

en de inhoud van deze uitgave. VB Facility Services Haarlemmermeer B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in 
enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie uit het Hmore Magazine. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen in het magazine Hmore, zijn die van de auteur(s) en niet 

(noodzakelijkerwijs) die van de uitgever. VB Facility Services Haarlemmermeer B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor 
enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
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