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Doe mee
met uw
innovatie.

Uw springplank naar succes.
Heeft u de beste innovatie die een vooruitgang is voor mens en/of milieu? Wilt
u kans maken op 20.000 euro, landelijke publiciteit en toegang tot kennis en
netwerken? Schrijf dan in tussen 7 maart en 7 april!

rabobank.nl/innovatieprijs
Een aandeel in elkaar

Voorwoord

De impact van de mobiele
telefoon
De mobiele telefoon of zoals de Amerikanen noemen de cellphone is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Net zoals de computer, tablet of laptop. De vraag is nu alleen: verrijkt het ons of maakt het de maatschappij nóg leger of dommer. Eén ding is alvast
duidelijk: de gemiddelde vluchteling wordt er rijker van. Waar het internet al niet goed voor
is....
In ieder gemiddeld gezin zijn op zijn minst drie tot vier mobiele telefoons aanwezig. Eén
voor de vader des huizes, want die moet natuurlijk bereikbaar zijn voor vrouw én zijn minnares. En hij moet naar huis kunnen bellen rond de klok van zes uur om te melden dat hij er
aan komt om aan te schuiven bij het avondeten. Eén mobiel voor de moeder des huizes om
haar man te controleren of hij niet bij zijn minnares zit. De rest van de dag is dit toestel daarnaast handig om te vragen wat haar eega verder allemaal uitspookt. Of om te Whatsappen
met vriendinnen met de vraag “wat heb jij vandaag weer nieuw gekocht?” En verder is dit
mobieltje ook prima om contact te houden met haar zogenaamde hardloop vriend. Of wij
mannen dit willen geloven is een tweede natuurlijk...
Dan komt het domste tijdverdrijf van de dag: kijken op Facebook wat andere wel hebben
en jij niet. Ik ben blij dat ik geen Facebook account heb, ik hou het bij echte vrienden. Het
feit dat ik alles moet delen en laten zien hoe goed ik ben, nou daar heb ik geen Facebook
voor nodig. Dat weet ik zelf het beste uiteindelijk.
Nu nog de mobiele telefoon van de kinderen. Volgens vele ouders wel makkelijk om te
weten waar ze zijn en om het kroost te kunnen bereiken, zodat ze geen stoute dingen doen. Zoals drinken, drugs gebruiken of te
vroeg gaan seksen. Eén tip ouders: dat doen ze toch wel want de mobiele telefoon stuurt nog geen bericht als ze wél stoute dingen
gedaan hebben. Daarbij heeft de nieuwe generatie telefoons internet waarop ze kunnen opzoeken hoe ze dit allemaal kunnen en
moeten doen. Ik zou zeggen: ouders blijf lekker slapen, of wakker liggen natuurlijk.
Geinig genoeg hebben de kinderen met de mobiele telefoon juist een verslaving erbij gekregen. Een voorbeeld: wij hielden onze
hand op om geld te ontvangen. Tegenwoordig doen ze dit om hun telefoon vast te houden en niet meer los te laten. Tijdens het
wakker worden, douchen, eten en vooral tijdens het fietsen, zelfs met risico voor eigen leven en dat van andere weggebruikers. Dan
hoor ik iedereen roepen: “Het online zijn verrijkt je leven!” Ik heb het idee van niet. Ik weet het niet. Maar heeft u kinderen van tegenwoordig wel eens horen praten? “Dunh,dag, lekker, oh, mooi, gek”, dat is dus internet taal. Schrijven kunnen ze ook niet meer.
Hier een bericht van een kind dat dit vorige week stuurde aan zijn ouders. H’ pa ik ∆agh doei love 2. Vrij vertaald: lieve pa ik hou
van je. Ik ben dronken, stoned en heb seks gehad. Oh en mijn geld is op kan je nog wat storten? En iedereen maar roepen dat de
mobiele telefoon kinderen heel creatief maakt en hun vocabulair verbreedt. De enige die er creatief van worden zijn de ouders. Die
hebben velen internetsites moeten bezoeken, vrienden, leraren en leeftijdgenoten gebeld om dit bovenstaande bericht vertaald te
krijgen. Ik zou zeggen: slaap lekker verder.

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

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

1. De Dagvisser 32			
1. Brasserie Archipel 29,5
2. 					2.
3. 					3.
4. 					4.
5. 					5.
6. 					6.
7.					7.
Kijk voor een overzicht van alle lunches op onze website
www.business-haaglanden.nl

Als student technische bedrijfskunde
begon hij op zijn 21e een onderneminkje dat pakken op maat leverde, deze
zomer lanceert hij met Robin Radar
Systems de eerste serie drone-detectieradars. Siete Hamminga (40) is CEO
van het bedrijf dat een van de drie
wereldspelers is op de markt van fijne
detectieradars. Robin stevent volgens
Hamminga dit jaar af op een groei van
450 procent. “We plukken de vruchten
uit het verleden en we gaan een groeimarkt op.’’

Bij BlueMesa is men gespecialiseerd in het professionaliseren
van HR en IT. Door goed te
luisteren, flexibiliteit, een flinke
dosis humor en no-nonsense
resultaatgericht te werken helpt
het in Den Haag gevestigde
bedrijf al jaren ondernemers
verschillende pijnpunten binnen
hun organisatie te benoemen én
op te lossen.
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Iedere Hagenaar kent wel de
oude Greve garage in de Torenstraat. Maar ooit begon dit
bedrijf aan de Zaanstraat in het
Centrum. In dit pand huist nu
LAN Services: al jaren toonaangevend in systeembeheer in de
Randstad.

12

Den Haag telt 42.000 werklozen. Dat is 18 procent van
de Haagse beroepsbevolking. De gemeente wil dit
percentage de komende
jaren flink terugschroeven.
Zij rekent daarbij op het
bedrijfsleven en investeert
zelf ook in werkgelegenheid.
Wethouder Rabin Baldewsingh van werkgelegenheid
over banenscheppen en het
kabinetsmantra ‘iedereen aan
het werk’.

Het telecom en IT
landschap is continu
in beweging. Business
Haaglanden sprak met
commercieel directeur
Kevin van der Sande
van DB Telecom over de
laatste ontwikkelingen
en hoe het bedrijf voor
hun klanten een voortrekkersrol blijft spelen
in deze dynamische
markt.

20

17
Op maandag 7 maart was het weer
zo ver. De uitreiking van de Gouden
Garde Lunch Award was een groot
succes Kookstudio Eric Jan Fransen
aan de Javastraat. Veel enthousiaste
bezoekers hebben genoten van
culinaire hapjes en drankjes en zorgden voor een intieme en levendige
avond.

34

De verhuur van units loopt
voorspoedig in het bijzondere
kantorencomplex HeadQuarter.
Het huren van een multifunctionele kantoorruimte in deze
dynamische omgeving is voor
ondernemers een absolute
aanrader.

40

www.alexandriabv.nl
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coverstory

De unieke HR & IT
professionalisering van
BlueMesa
Bij BlueMesa is men gespecialiseerd in het professionaliseren van HR
en IT. Door goed te luisteren, flexibiliteit, een flinke dosis humor en
no-nonsense resultaatgericht te werken helpt het in Den Haag gevestigde bedrijf al jaren ondernemers verschillende pijnpunten binnen
hun organisatie te benoemen én op te lossen.

Vergezichten

In het kantoor met een open bedrijfsvloer
waar de HR, de sales en het secretariaat
van BlueMesa hun bureaus hebben staan,
spreek ik met oprichter en algemeen directeur Dave du Croix. De grote ramen in
het pand dat hij vorig jaar met zijn team
betrok zorgen voor mooie vergezichten op
de regio Haaglanden en een prettige, lichte atmosfeer op de werkvloer. Maar het
zullen vooral de figuurlijke vergezichten
van het elf jaar geleden opgerichte bedrijf
en haar algemeen directeur zijn die het
meest inspireren tijdens dit gesprek. “Als
organisatieadviseur heb ik altijd al affiniteit gehad met verandertrajecten op een
goede manier, dus met inachtneming van
de menselijke maat. Toen ik elf jaar geleden met BlueMesa begon wist ik meteen
dat ik het interim- en projectmanagement
samen met ijzersterke IT detachering wilde gaan aanbieden. Dat doen wij dus vanaf januari 2015 vanuit deze heerlijke,
centrale locatie in de regio Haaglanden.
Dat ‘blue’ in onze bedrijfsnaam heeft dan
ook haar wortels in het Delfs Blauw; een
prettige kleur die tevens past bij de omgeving waar ik ben opgegroeid.”

Geen grote organisatieveranderingen

Bedrijven zaten tijdens de laatste crisis
niet meer te wachten op grote organisatieveranderingen, simpelweg omdat deze interimklussen en reorganisaties onbetaal-

6

haaglanden business | nummer 1 | maart 2016

baar voor ze werden. “Toen ik die
ontwikkeling in de gaten kreeg begreep ik
meteen dat ik een nieuwe koers moest
gaan varen. BlueMesa is vanaf dat moment kort cyclische HR veranderingen
gaan aanbieden. Dat kan al vanaf één medewerker die bijvoorbeeld is binnen gehaald als high potential. Stel dat deze na
een half jaar niet goed blijkt te functioneren, waar ligt dat dan aan? Dat brengen
wij voor een bedrijf in kaart door middel
van verschillende assessments. Is de klik
met de leidinggevende wel in orde? Hoe
ondervindt de werknemer het takenpakket? Maar ook de sociale vaardigheden
van de briljante technisch specialist kunnen een belemmering zijn om goed te
functioneren.”

HR & IT

De HR consultancy tak van BlueMesa
draait, mede door de interne koerswijziging naar kleinschaligere projecten, erg
goed. Maar daarnaast detacheert men ook
nog excellente IT specialisten. “Dat zijn
dus IT specialisten die erg goed zijn in een
bepaald kunstje, zoals IT consultants,
technische projectleiders en applicatiebeheerders. Opdrachtgevers zien al snel in
dat wij ook goed zijn in het beantwoorden
van technische uitdagingen en beginnen
dan ook vaak bedrijfstechnische vragen te
stellen.”
Die combinatie van HR en IT maakt BlueMesa nu juist zo uniek. Want zij kunnen
niet alleen de technische ‘IT handjes’, zo-

Tekst: Philip Fokker fotografie: bas kijzers

BlueMesa
Laan van Waalhaven 474
2497 GR Den Haag
T 015-2578843
T 085-8770636
E info@bluemesa.nl
W www.bluemesa.nl

als Du Croix dat zo mooi noemt, leveren
maar ook nog eens het advies, de projectleiding en de HR kennis. En dat is voor
een soepel lopende organisatie onmisbaar.
“Kijk”, vervolgt Du Croix zijn verhaal,
“over het algemeen regelen IT bedrijven
dat de hard- en software van een organisatie naar behoren functioneert maar vaak
houdt het daar ook op. Aan de zogenaamde ‘supply’ voldoet men dus wel maar dan
komt er opeens een vraag (‘demand’)
vanuit het bedrijf omdat medewerkers
willen dat bepaalde software niet alleen
werkt maar ook specifiek wordt ingericht
op hun persoonlijke wensen. Extra werk
voor de IT-er, die net blij was dat alles
werkte en dat kan wel eens voor irritaties
zorgen.”

Stress assessments

Hier gaan de vier assessments die BlueMesa haar klanten aanbiedt een belangrijke rol spelen. Door middel van Gedrag-,
Drijfveren-, EQ- en Stressanalyses brengt
men het functioneren van u en uw medewerkers in kaart. “Ons credo is niet voor
niets Passie, Focus, Groei en Innovatie”
begint Du Croix enthousiast, “wij zijn een
van de weinigen die HR en IT als belangrijkste pijlers van onze dienstverlening
hebben gekoppeld. Maar waar wij als bedrijf helemaal uniek in zijn is het aanbieden van stress assessments.”
In Japan heeft men een term voor overlijden door overwerkt zijn (stress dus):
karōshi. Maar ook in het Westen, waar
werknemers steeds vaker worden geconfronteerd met veranderingen, ontwikkelt
stress zich als spreekwoordelijke killer. Zo

vindt volgens een onderzoek van TSI, die
de door ons gebruikte wetenschappelijk
onderbouwde assessments ontwikkelt,
38,1% van de werknemers zijn taakeisen
te hoog en melden zich dagelijks vijftig
nieuwe arbeidsongeschikten door stressoverbelasting. “Een stress assessment begint met een intakegesprek met de opdrachtgever, gevolgd door een gesprek
met de werknemer. Hierna volgt een online assessment en aan de hand daarvan
een rapportage op maat. Het gehele traject
wordt door een van onze consultants begeleid.” Voor de overige assessments is dit
traject hetzelfde. Neem bijvoorbeeld de
EQ assessment, hierover zegt Du Croix:
“Hoe ga je als werkgever en werknemer
om met emoties? Daar wordt op de werkvloer, zeker door mannen, erg weinig over
nagedacht. Regelmatig horen wij van
werknemers dat zij zich niet begrepen
voelen. Maar wij zoeken eerst uit of zij
hun eigen emoties eigenlijk wel begrijpen.
En vaak blijkt dat niet het geval te zijn,
waardoor het dus niet zo vreemd is dat zij
deze emoties slecht naar hun collega’s en
leidinggevenden kunnen verwoorden.”

Voor al uw HR en IT
vraagstukken

Voor een unieke benadering van de HR
uitdagingen binnen uw bedrijf kunt u dus
het beste contact opnemen met de mensen
van BlueMesa. Maar ook als u twijfelt
over de veiligheid van uw digitale bestanden voert het bedrijf uit Den Haag met alle plezier een gecontroleerde cyberaanval
of inbraak op uw systeem uit. “Wij komen
altijd binnen is mijn ervaring”, glimlacht

Du Croix, “en daarnaast is dé uitdaging op
IT gebied op het moment niet meer de
Cloud waar zoveel over gesproken wordt
maar Business Analytics: het analyseren
van de gegevens en informatie binnen het
bedrijf waardoor beter vooruit gekeken
kan worden.” Maar ook het inbrengen van
eigen hardware door medewerkers, zoals
tablets en smartphones, stelt IT afdelingen
voor grote uitdagingen aan de ‘demand’
zijde van hun werkzaamheden. Du Croix:
“Een duidelijk voordeel van onze eigen
IT’ers is dat zij juist vanwege onze HR
consultancy tak op persoonlijk, sociaal en
emotioneel vlak beter ontwikkelt zijn dan
de gemiddelde IT specialist. Oftewel: wie
appelen vaart, ook appelen eet.” Door deze unieke combinatie van kwaliteiten ziet
u als opdrachtgever sneller resultaat. Want
de kort cyclische HR trajecten zijn effectief en de IT specialisten van BlueMesa
begrijpen waar het in de business om
draait.
Kortom: Bij BlueMesa kunt u terecht voor
al uw HR en IT oplossingen: het terugdringen van ziekteverzuim, reïntegratie
van medewerkers en het aanwakkeren van
de specifieke kwaliteiten van uw personeel. Maar ook het veilig beheren van
uw digitale informatiestromen en een excellente en flexibele IT detachering die
voorbereid is op de steeds sneller veranderende toekomst. Dave du Croix en zijn
team vinden het een uitdaging om voor u
het beste uit uw bedrijf te halen waardoor
u zich kan richten op groei en innovatie
van uw onderneming. �
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business & ict

Human resource
& ICT
De meeste razendsnelle veranderingen in de wereld zijn te danken aan de technische ontwikkelingen op
ICT gebied. Hierdoor vinden wereldwijd flinke verschuivingen plaats als het om human resources gaat.
Bepaalde banen zullen verdwijnen en gerobotiseerd worden en nieuwe banen zullen juist door deze technologische sprongen gecreëerd worden. Niet zo vreemd dus dat Business Haaglanden de thema’s
Human resource en ICT aan elkaar koppelt.

Werkloosheid

Volgens de meest recente cijfers van het
Centraal Bureau van de Statistiek daalde
de werkloosheid in 2015. In de laatste
maand van 2015 was de werkloosheid
onder de beroepsbevolking 6,6% tegenover 7,2% in december 2014. De daling

8

komt vooral door een toename van het
aantal werkenden in Nederland, in het
laatste kwartaal zo’n drieduizend. Nog
steeds vrij hoge cijfers natuurlijk en voor
u als werkgever betekent dit dat u een ruimere keuze heeft als u op zoek bent naar
personeel. De bureaus die aan specifieke
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werving en selectie doen voor het hogere
segment op de arbeidsmarkt doen het dan
ook goed en de HR afdeling, als uw bedrijf die al heeft, moeten een stuk meer
sollicitatiebrieven doornemen bij een vacature.

business & human recource

De specialisten die de arbeidsmarkt op dit
moment het hardste nodig heeft (denk:
ICT experts maar bijvoorbeeld ook reisleiders) hebben het relatief makkelijk en komen vrij snel aan een baan. Door het
schrappen van subsidies in het cultuursegment - toch al niet een markt waar veel
plaatsen te verdelen zijn - is er in deze
sector weinig werk voorhanden. Of het
moet natuurlijk vrijwilligerswerk zijn dat
met behoud van een uitkering kan worden
verricht. Maar ook in andere ‘zachte sectoren’ zoals de gezondheidszorg en het
onderwijs heerst veel verborgen werkloosheid: Mensen maken hier veel meer uren
dan dat zij vergoed krijgen. Een nóg veel
kwetsbaardere groep zijn de babyboomers
die hun hele carrière hetzelfde werk hebben gedaan en die nu worden geconfronteerd met allerlei moderniseringen. Een
dame die ik sprak bij het stadsloket verwoordde het kortgeleden goed. Zij werkte
al veertig jaar bij de gemeente en had al
een stuk of vijf reorganisaties mee gemaakt. Deze laatste zou zij waarschijnlijk
aan haar voorbij laten gaan. Maar, voegde
zij daar bewust aan toe: “Ik heb ook een
goede spaarrekening en kan dus eerder
met pensioen”.

Flexwerkers

Yvonne Hofs publiceerde op 23 januari
een artikel in de Volkskrant dat u als ondernemer zeker zou moeten lezen. Volgens haar richten zzp-ers de economie ten
gronde en maken opdrachtgevers gebruik
van manipulaties en begripsvervaging. De
flexwerker als vrije jongen, in plaats van
kwetsbare ondernemer die zijn uurtarief
steeds verder ziet dalen. Want zzp-ers
worden allen op één hoop gegooid; de
ICT-er en consultant verdient een prima
boterham, maar de zelfstandige in de
bouw en in de thuiszorg kan bijna niet
rondkomen, laat staan een pensioen opbouwen. De term onzelfstandige ondernemer zou volgens de auteur veel beter passen bij deze groeiende groep. De overheid
en het bedrijfsleven hebben volgens haar
baat bij goedkopere arbeidskrachten, zo
blijft er meer voor de ondernemer en de
overheidsinstellingen over. Maar de slecht
betaalde groep zzp-ers kan alleen haar
hoofd boven water houden omdat zij gesubsidieerd worden met zorg- en huurtoeslag en de zelfstandigenaftrek. Ook beta-

len zij vaak weinig belasting en dragen op
die manier veel minder bij aan de AOWpot. Kortom: u bent met een zzp-er als
ondernemer weliswaar ongeveer 40%
goedkoper uit, maar maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u het niet altijd noemen. Want op de lange termijn kan
de maatschappij als geheel wel eens de
prijs gaan betalen door een verzwakt
sociaal stelsel.

De techniek staat voor
niets

Bovenstaand doemscenario is weliswaar
feitelijk juist met de kennis die nu voorhanden is maar houdt echter als toekomstperspectief geen rekening met een belangrijke factor: de grote sprongen die de
techniek maakt. Wie had bijvoorbeeld
kortgeleden kunnen bevroeden dat de
Amerikanen door middel van nieuwe
technieken zoveel meer olie op de markt
zouden kunnen brengen? Het is in zijn

Een gemiste software
update kan dramatische
gevolgen hebben voor
uw onderneming.
Hackers worden de
struikrovers van de 21e
eeuw, voor zover ze dat
nog niet zijn.
geheel niet ondenkbaar dat in een nabije
toekomst een ieder zijn huis verwarmt
door middel van het aanboren van warmte
bronnen diep onder de grond. Zo een
pompinstallatie voor aardwarmte kost nu
nog zo’n honderdduizend euro maar net
als bij zonnecellen zal die prijs flink gaan
dalen. In de stad New York experimenteert men al jaren met zogenaamde stedelijke landbouw waarvan de oogst van de
platte daken in supermarkten in buurten
als The Bronx en Brooklyn verkocht
wordt. Als robots veel werkzaamheden
gaan overnemen verdient iemand weliswaar minder maar hoeft ook veel minder
geld uit te geven aan boodschappen en
vaste (energie) lasten.

Tekst: Philip Fokker fotografie: shutterstock.com

Kwetsbare groepen

ICT, innovatie en
telecommunicatie

De digitalisering is een ongelofelijk fenomeen. Het verkleint de wereld voor u als
ondernemer en de automatisering zorgt er
tevens voor dat u minder tijd kwijt bent
aan het bijhouden van bijvoorbeeld uw
boekhouding en belastingaangifte. Zelfs
de overheadkosten kunnen omlaag gebracht doordat slimme oplossingen worden gevonden waardoor werknemers niet
meer per sé op kantoor hoeven te zitten.
Stelt u zich eens voor dat u de telefoon
pakt en een contact in China belt. U
spreekt gewoon Nederlands door de hoorn
en uw businesspartner aan de andere kant
spreekt in het Mandarijn terug. Een softwareprogramma zorgt ervoor dat u Nederlands en uw gesprekspartner Mandarijn te
horen krijgt. Dus u belt straks net zo makkelijk een drukkerij in Japan, een hardwareleverancier in Zuid Korea of een
kleine bierbrouwer in Ivoorkust om zaken
mee te doen.

Veiligheid staat voorop

Alle experts zullen het u vertellen: de veiligheidsmaatregelen die u moet treffen
voor het beschermen van uw bedrijf in
cyberspace zijn essentieel en zullen een
steeds belangrijkere pijler worden in uw
bedrijfsvoering. Een gemiste software
update kan dramatische gevolgen hebben
voor uw onderneming. Hackers worden de
struikrovers van de 21e eeuw, voor zover
ze dat nog niet zijn. Google maar eens
naar de naam Gluccifer, een hacker uit een
klein dorp in Roemenië. Met een oude
laptop viste deze amateur met gemak de
e-mail box van Colin Powell en Hillary
Clinton leeg. Gewoon voor de lol, omdat
hij hen belachelijk wilde maken en omdat
het simpel was. Dus nog niet eens voor
geldelijk gewin. Kortom: Beveilig uw digitale bezit, zorg dat uw werknemers
moeilijk te raden passwords hebben en
laat uw bedrijf regelmatig digitaal doorlichten door professionals. �

Bronnen:
www.cbs.nl
www.volkskrant.nl
www.nu.nl
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Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Maak vrijblijvend een afspraak:

070-3556648
DGA Financieel Adviseurs
Kranenburgweg 94 2583 EN Den Haag
info@dga.nl www.dga.nl
Hypotheken

Verzekeringen

Financieringen

Pensioenen

Sparen

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

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

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

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

business & ICT

Als student technische bedrijfskunde begon hij op zijn 21e een
onderneminkje dat pakken op
maat leverde, deze zomer lanceert hij met Robin Radar
Systems de eerste serie dronedetectieradars. Siete Hamminga
(40) is CEO van het bedrijf dat
een van de drie wereldspelers is
op de markt van fijne detectieradars. Robin stevent volgens
Hamminga dit jaar af op een
groei van 450 procent. “We plukken de vruchten uit het verleden
en we gaan een groeimarkt op.’’

Drone-spotting met Robin Radar

Drones

Kleine drones vormen een groeimarkt,
stelt Siete Hamminga die het bedrijf in
2010 startte. “Elke maand komen er
200.000 bij.’’ Met die toename neemt het
misbruik van de toestelletjes ook toe, zegt
hij erbij. “In de VS zijn er elke dag meldingen van incidenten. Ze worden bij gevangenissen gebruikt om drugs naar binnen te smokkelen. En in Nederland liet
iemand een keer een drone boven de Polderbaan van Schiphol vliegen.’’ Daarnaast
groeit de angst voor terreuraanslagen met
de kleine op afstand bestuurbare vliegtoestellen. “De incidenten variëren van on-

handig gedrag zoals boven de Polderbaan
vliegen, tot de dreiging van terroristische
inzet. Daarom is de drone-detectiemarkt
een groeimarkt,’’ legt de CEO uit in zijn
kantoor.
Aan de wand een zwartwit-foto van Erik
Hazelhoff Roelzema met een door de soldaat van Oranje eigenhandig geschreven
tekst: ‘In het leven van ieder mens komen
ogenblikken voor waarop hij zegt, dat kan
niet. En dan doet hij iets.’ Op het ministerie van Justitie dachten ze tijdens de Nuclear Summit van 2014: ‘dat kan niet’.
“Voor de veiligheid zetten ze onder meer
militaire radars in. Óf de radar kon de
drone niet zien, óf hij kon het onderscheid
tussen een drone en een vogel niet maken,’’ weet Hamminga. Daarop schrijft
Justitie een challenge uit. Robin wint. “Dit
was het ultieme startpunt om in de dronedetectiemarkt te stappen.’’ Sinds halverwege 2015 ontwikkelt Robin de dronedetectiesoftware.

Tekst: evelyne lammerding fotografie: robin radar

De ene radar roteert verticaal, de andere
horizontaal. Dit is de vogeldetectieradar.
Het is samen met de opvallend geverfde
gevel het eerste dat in het oog springt bij
Robin aan de Mercuriusweg, vlak langs
de Trekvliet. Een bel bij het hek verschaft
bezoekers toegang tot het pand dat voorheen als garage diende. Bijna 25 ingenieurs ontwikkelen hier ingewikkelde software voor het vogeldetectiesysteem dat
populair is bij vliegvelden en in windmolenparken. Robin betekent Radar Observation of Bird Intensity. Ze werken nu ook
hard aan een drone-detectiesysteem.

maakte in 2010 een noodlanding. Het
vliegtuig kon niet meer klimmen, omdat
er ganzen in de motoren zaten,’’ is een
voorbeeld van bijna-rampen door ‘birdstrikes’ die de CEO aanhaalt. “Jaarlijks
zijn er 25.000 aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels. Onze systemen staan in
negentien Europese landen.’’ Hamminga
staat paraat voor de niet-Europese markt.
Maar deze zomer staat het drone-detectiesysteem centraal.
Naast de Soldaat van Oranje een, eveneens zwart-wit, portret van zijn opa. De
tekst: ‘Lieve Siete, blijf eerlijk, open en te
vertrouwen.’ “Ja, dat doe ik. Ik bouw liever op relaties dan dat ik over lijken ga,’’
aldus Siete Hamminga. �

Vogels

Tussen 2010 en vandaag levert Robin vogeldetectiesystemen aan windmolenparken om vogels te beschermen en aan
vliegvelden ten behoeve van de vliegveiligheid. “Royal Air Maroc bijvoorbeeld
haaglanden business | nummer 1 | maart 2016
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Nooit meer ICT zorgen
met een abonnement
van LAN Services
Tekst: Philip Fokker fotografie: bas kijzers

Iedere Hagenaar kent wel de oude Greve garage in de Torenstraat. Maar ooit begon dit bedrijf aan de
Zaanstraat in het Centrum. In dit pand huist nu LAN Services: al jaren toonaangevend in systeembeheer
in de Randstad.

Een hecht team

Op de begane grond van het pand staat op
de dag van het interview een auto die
elektrisch wordt opgeladen. “Die stroom
komt exclusief van de zonnepanelen die
op het dak liggen”. Vertelt LAN Services
oprichter Gert Veen met een glimlach. Op
de eerste verdieping aangekomen vliegt
het vakjargon je om de oren, technisch
directeur Egwin Dutour vuurt namelijk
net een aantal vragen af op een collega.
Gert geeft een kleine rondleiding op de
werkvloer: Flexwerkplekken waar een
support medewerker in no time zijn werkplek kan opzetten, een rij oude bioscoopstoelen uit Tuschinski, ingelijste reclame
posters uit de oude Greve garage en veel
groen. Het moet hier prettig werken zijn
voor het hechte team dat Gert de laatste
jaren om zich heen heeft verzameld, dat
merk je meteen bij binnenkomst.

Vliegende start en overname’s

Nadat het bedrijf waar Gert werkzaam
was in begin negentig op de fles ging is hij
meteen voor zichzelf begonnen. Een aantal van zijn klanten wilden ook direct met
hem aan de slag, waardoor het destijds in
buurtschap 2005 gevestigde bedrijf een
vliegende start kon maken. In 2007 werd
het beveiligingsbedrijf Obit (Organisatie
Beveiliging Informatie Technologie) overgenomen wat resulteerde in een verbreding van de technische dienstverlening.
“En sinds het begin van dit jaar maakt
Uw-Desktop.nl ook onderdeel uit van

12

LAN Services.” Vertelt de zichtbaar goedgeluimde Gert. “Uw- Desktop.nl is een
geheel flexibel concept voor ICT oplossingen dat de online mogelijkheden voor
onze klanten flink heeft uitgebreid.” (zie
kader).

De Cloud

“De Cloud heeft de markt in een razend
tempo veranderd voor ICT leveranciers.
Ik merk de laatste jaren dat wij steeds
minder hardware leveren en meer software dienstverlening voor onze klanten
verzorgen. Zo bieden wij abonnementsvormen aan op onze service waarmee wij
in de Cloud de werkstations en servers
van bedrijven kunnen monitoren.” Door
deze vooruitstrevende methode kan men
bij LAN Services eventuele problemen al
detecteren voordat u er als klant last van
heeft. En ook de beveiliging van uw systeem wordt in de gaten gehouden, niet
onbelangrijk sinds de wet meldplicht datalekken is aangenomen. “Updates zijn natuurlijk ook belangrijk onderdeel voor een
vlotte digitale bedrijfsvoering. Maar let
wel, soms is het ook belangrijk om een
bepaalde update níet uit te voeren omdat
de overige software nog niet compatibel is
en zo dus de hele infrastructuur in de war
kan worden geschopt.” LAN Services
biedt haar klanten verschillende abonnementsvormen aan die per werkplek of gebruiker kunnen worden afgesloten. Ook
bouwen zij met alle plezier een zogenaamd internet redundantie in uw systeem
waardoor, mocht het internet van een pro-
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vider uitvallen, een andere provider de
zaak overneemt.

De trends

Technisch directeur Egwin Dutour sluit
zich bij het gesprek aan. In de open bedrijfscultuur van LAN Services waarin
iedereen mag meedenken kan dit natuurlijk ook prima. Ik vraag Egwin naar de
trends in zijn vakgebied. “Privacy is natuurlijk een heikel punt, waar staat bijvoorbeeld je gevoelige data? En veel ondernemers denken dat zij zomaar het
mailverkeer van hun werknemers mogen
bekijken maar dat moet dan wel in het arbeidscontract zijn vastgelegd.” Gert vult
Egwin aan: “Hetzelfde geldt voor flexwerken. Mensen slaan thuis of in de trein hun
laptop al open, hoe controleer je dat als
leidinggevende? Ik weet zeker dat er snel
een monitoringstool zal worden geïmplementeerd waardoor dit toezicht mogelijk
is. De gehele 9 tot 5 mentaliteit zal volgens mij verdwijnen.” Verder krijgen ze
bij LAN Services veel vragen binnen over
de Cloud, die transitie van intern naar extern is erg duidelijk aanwezig in hun
werkzaamheden de laatste tijd. “De enige
klant die “nog” niet in de Cloud werkt is
tevens mijn oudste klant, namelijk een
Amsterdamse groothandel in wild en gevogelte.” Voegt Gert met een schaterlach
toe.

IJzersterk in de Randstad

Het zijn volgens Egwin verschrikkelijk
leuke en drukke tijden in de ICT sector.

V.l.n.r. Clara Tabingh Suermondt, Egwin Dutour en Gert Veen

“Naast de transitie zie je ook dat zaken
hybride worden geregeld; lokaal wel wat
opslag voor lokale data maar de back up
en een boekhoudkundig programma draait
wel in de Cloud.” Volgens Gert biedt zijn
bedrijf daarom support op maat aan: “Veel
klanten zijn erg tevreden over het feit dat
bij ons support per minuut kan worden
afgerekend. Zij hoeven geen systeembeheerder meer in dienst te nemen en hebben direct contact met onze support afdeling. Omdat op al onze klanten twee
accountmanagers zitten is er eventueel altijd iemand die bij hen langs kan gaan
mocht dat nodig zijn. Dit is ook een van
de redenen dat wij binnen de Randstad
werken, alleen als klanten in de Randstad
gevestigd zijn nemen wij hun filialen erbuiten ook met plezier op in onze dienstverlening.

Voor iedere ondernemer

Door de flexibele abonnementsvormen
van LAN Services kan iedere ondernemer
bij hen terecht voor zijn systeembeheer.
Een samenwerking met LAN Services
zorgt ervoor dat u als ondernemer precies

weet waar uw gegevens liggen en dat uw
beveiliging en software up to date zijn. U
neemt alleen de diensten af die u echt nodig heeft. Met twaalf mensen in dienst
heeft u als klant te maken met een hecht
team waarvan de meeste medewerkers al
jaren lang aan het bedrijf verbonden zijn.
Door de beschikbare ervaring en kennis
heeft men trends al snel in de gaten. Directeur Gert Veen hierover: “Ik heb al
vroeg aan zien komen dat remote services
belangrijk zouden gaan worden. Hierdoor
kan ik nu met minder mankracht meer
klanten bedienen. Of eigenlijk moet ik
ontzorgen zeggen, want dat is toch vooral
wat wij doen: de ondernemer het gevoel
geven dat hij zich over zijn ICT zaken
geen zorgen hoeft te maken, zodat hij zijn
tijd kan steken in zijn eigen onderneming.
�
Zaanstraat 80B
2515TN Den Haag
T 070 3624408
E info@lanservices.nl
W www.lanservices.nl

LAN Services biedt onder
meer:
Hosted en cloud diensten
• private en hybride cloud
oplossingen
• uw eigen server(s) in ons
datacenter, inclusief beheer
• alles op het gebied van website hosting en domeinregistratie
• advies, implementatie en
migratie
Online backup mogelijkheden
voor
• Windows en Linux servers
• Exchange server
• SQL server
Beheer en support
• onsite
• remote
• adhoc
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THINKING AHEAD
Weighpack is wereldwijd marktleider op het
gebied van innovatieve verpakkingsmachines
voor technische producten en bevestigingsmaterialen. Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwerpen, bouwen, leveren en onderhouden
van weeg-, tel- en inspectiemachines en
complete verpakkingslijnen.

Universeel autoschadeherstel-bedrijf
t
t
t
t

FOCWA Eurogarantbedrijf
Achmea-reparateur
Schadegarant-reparateur
Univé-reparateur

t
t
t
t

Glasreparaties (Glasgarant)
Uitdeuken zonder spuiten
Vervangend vervoerregeling
Eigen ophaaldienst

Weighpack staat garant voor continuïteit en
betrouwbaarheid. Ons motto is niet voor niets
‘Thinking Ahead’. Dat houdt in dat iedere nieuwe
machine automatisch de laatste ontwikkelingen
en innovaties geïntegreerd heeft. Dat doen we
al meer dan 40 jaar.

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

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

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

www.weighpack.nl

VACATURES
SALES
SUPPORT

INT. BUSINESS
DEVELOPMENT

PROJECT
MANAGEMENT

full-time medewerker die het

full-time medewerker voor het

full-time medewerker voor

compacte sales team ondersteunt

ontwikkelen van de nieuwe,

het operations team die

bij verkoopprocessen en

internationale markt voor

internationale klantprojecten

marketingactiviteiten

drone detectie radars

in goede banen leidt

Robin Radar Systems is een jong hightech bedrijf dat radarsystemen
ontwikkelt voor het detecteren van kleine doelen. Bijvoorbeeld vogelradars op
luchthavens en drone detectie radars voor beveiliging. Het bedrijf is gevestigd
in Den Haag en er werken zo’n 25 mensen. Heb je interesse?
Kijk voor meer informatie en vacatures op www.robinradar.com.
Om te solliciteren stuur je een e-mail naar work@robinradar.com

Pim Hielkema
Tekst: Philip Fokker fotografie: bas kijzers

Voor ondernemen moet je een beetje gek zijn, het is een passie die je niet kunt aanleren. Veel ondernemers zullen het eens zijn met deze uitspraak van Pim Hielkema, directeur van Autoschade Herstel Den
Haag en Autoschade Herstel WIBU.

Al jong aan de bak

In zijn kantoor aan de Zilverstraat 45 vertelt
Hielkema dat hij op zijn zestiende jaar als
leerling monteur aan de slag is gegaan bij de
HAC (Haagse Automobiel Club). “Eigenlijk
wilde ik boer worden, het bedrijf van mijn
oom in Friesland overnemen. Maar ja, de
verkering zat in Den Haag, dus ging ik terug
naar Den Haag en besloot al snel mijn ondernemers diploma te gaan halen aan de
avondschool.” Op zijn vierentwintigste
opende Hielkema met zijn papieren op zak
zijn eerste garage onder de rook van het Zuiderpark. “Uitdeuken, plamuren en schuren,
dat was wat we daar deden. Als ik spuitklusjes binnenkreeg konden we bij de HAC terecht, die hadden namelijk een spuitcabine.”
Een verhuizing naar de Scheveningse Seinpoststraat in 1981 zorgt ervoor dat ook de
spuitwerkzaamheden in de eigen werkplaats
met spuitcabine kunnen worden aangeboden.

Flinke uitbreiding op het
ZKD

“In 1994 bood een projectontwikkelaar mij
een goede prijs voor het perceel aan de Seinpoststraat. Hierdoor kon ik aan de Zilverstraat, in het bedrijvengebied Zichtenburg,
Kerketuinen, Dekkershoek, een nieuw pand
laten bouwen maar ook daar groeide we al
snel uit ons jasje.” Het kwam dus mooi uit
dat Hielkema het om de hoek gelegen schadeherstel bedrijf WIBU van zijn buurman
kon overnemen. “Het huis van je buurman
staat maar één keer te koop natuurlijk. En
WIBU bediende ook een groep klanten die
ik nog niet binnen mijn eigen bedrijf had,
bijvoorbeeld lease en bedrijfswagenparken.”

Duurzaam en sociaal ondernemen

Beide bedrijven doen aan duurzaam ondernemen. Zo worden de afvalstromen ook
door gecertificeerde bedrijven afgevoerd.
“We hebben maar één planeet uiteindelijk,
daar moeten we toch echt zuinig op zijn. In
1996 ben ik al begonnen met een ISO certi-

ficering voor het vastleggen van werkprocedures en daarbij hoort natuurlijk ook het
verwerken van producten en vastlegging van
de afvalstromen, dus lang voordat dit bij wet
werd vastgelegd.” Zowel verffabrikanten als
bandenleveranciers denken graag met hem
mee om te kijken hoe de belasting op het
milieu zo klein mogelijk kan worden gehouden. Maar ook op sociaal gebied probeert
Hielkema een voortrekkersrol te spelen. “Ik
ben al jaren een officieel opleidingsbedrijf
én ik heb zeventien jaar met veel plezier één
avond in de week lesgegeven aan het Mondriaancollege. Het ging daar om een bedrijfseconomische cursus voor autoschadeherstellers en spuiters, heel erg leuk om te
doen.” En net als Hielkema zelf bij de HAC
op jonge leeftijd kon laten zien wat hij waard
was, zo loopt er altijd wel een stagiair of
leerling rond op de vloer bij een van zijn bedrijven. “Het is gewoon heel belangrijk om
een bepaalde bedrijfscultuur en praktijkervaring over te dragen. Dat kun je niet in de
schoolbanken leren, daarvoor moet je echt
een tijdje meedraaien.” �
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Wel/Niet

aannemen?
Oskam voor
ICT assessments

Vertrouwen op uw intuïtie is goed.
De zekerheid van een assessment en kennistoets is beter.
�ens- en Organisatie Ontwikkeling

/RGANISATIEADVIES

Laat u niet achteraf verrassen. Bepaal vooraf of er een juiste fit is tussen de ICT-professional en
de functie. Niets is zo teleurstellend als verwachtingen die niet worden waargemaakt. Bel
079 - 202 1006 voor een vrijblijvende kennismaking of ga naar www.oskam-organisatieadvies.nl/ict
en lees meer over onze maatwerkdienstverlening.

Ofﬁce:
Laan van Nieuw Oost-Indië 14 | 2593 BT Den Haag
www.iamluigi.nl
+31 (0) 70 213 48 52 | appointment@iamluigi.nl
Fabrics:
Vitale Barberis Canonico | Fratelli Tallia Di Delﬁno | Ermenegildo Zegna
Holland&Sherry | Loro Piana | Scabal | and more...

business & ICT

Telecom en IT makkelijk
maken voor de klant
Het telecom en IT landschap is continu in beweging. Business
Haaglanden sprak met commercieel directeur Kevin van der Sande
van DB Telecom over de laatste ontwikkelingen en hoe het bedrijf
voor hun klanten een voortrekkersrol blijft spelen in deze dynamische markt.

De letters DB in DB Telecom staan voor
Dennis Beekhuizen, die het sympathieke
bedrijf in oktober 1995 oprichtte. In de
eerste jaren richtte men zich vooral op de
telecom consumentenmarkt. De jaren negentig waren ook de jaren waarin telecom
en IT steeds belangrijker werden en ouderwetse telecommunicatie met analoge lijnen
en toestellen zou gaan veranderen. Door
snel te reageren op deze trends heeft DB
Telecom de laatste twintig jaar mee kunnen surfen op de golven van de vooruitgang en huizen ze nu al weer zeven jaar in
een strak pand aan de Naaldwijkseweg in
Wateringen. Dat nieuwe pand paste ook
goed bij hun uitstraling als vooruitstrevende telecompartij, vertelt Van der Sande.
Door snel te reageren op trends is DB Telecom volgens hem de turbulente beginjaren
van de telecom en IT revolutie goed doorgekomen. Maar de vitaliteit schuilt ook in
de medewerkers van het bedrijf zelf. Zij
hebben namelijk beschikking tot een uitgekiend vitaliteitsprogramma waarin voeding, beweging en mindset belangrijke pijlers vormen.

Veranderingen

Van der Sande schetst mooi het beeld van
een markt waar gigantisch veel veranderingen hebben plaatsgevonden in een zeer
kort tijdsbestek. Zo waren er vroeger meerdere partijen voor vaste telefonie, mobiel,
software en netwerken. Die werelden zijn
volgens hem gelukkig samengevoegd. Op
het moment van spreken heeft zijn werkgebied wederom te maken met een verschuiving; die van analoog naar de cloud. Ook
de contactpersonen binnen bedrijven zijn
‘andere poppetjes’ geworden, benadrukt
Van der Sande. Alle technische zaken lopen via de ICT-medewerkers en zo nu en
dan schuift ook een HR manager bij gesprekken aan. Door de expertise die men
in huis heeft - maar ook door te werken
met een vaste strategische IT partner
Venéco uit Maasdijk - kunt u als klant van
DB Telecom gebruik maken van breed gedragen expertise in telecom en IT.

Menselijke maat

En met de HR manager raakt hij ook meteen een zeer belangrijk aspect van de filosofie van DB Telecom: vergeet nooit dat je
te maken hebt met mensen die uiteindelijk

Tekst: Philip Fokker fotografie: bas kijzers

De vitaliteit van een
twintigjarige

DB Telecom
Naaldwijkseweg 100
2291 PA Wateringen
T 0174-316060
E. info@dbtelecom.nl
I www.dbtelecom.nl
met de techniek moeten gaan werken. Van
der Sande stelt enthousiast dat een van de
uitdagingen is om een technisch verhaal
minder saai over te brengen. En daar waar
men vroeger oplossingen verkocht, wordt
nu allereerst gekeken met wat voor klant
men te maken heeft. Hoe komt bijvoorbeeld hun business binnen en hoe ziet de
toekomst van het bedrijf eruit? Vervolgens
wordt er een oplossing samengesteld waarmee DB Telecom werkelijk als partner een
bijdrage levert aan het bedrijf van een
klant om slimmer te werken. DB Telecom
is continu bezig om de verdieping te zoeken in hetgeen wat er speelt bij klanten.
Door goed te begrijpen welke behoefte er
speelt kunnen zij hun dienstverlening hierop fine-tunen. En doordat men bij DB Telecom verschillende disciplines beheerst,
kan ook een overzichtelijk en simpel plan
van aanpak worden uitgetekend. �
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COLUMN

Eet smakelijk

Mijn patroon vertelde mij 25 jaar geleden dat het in vastgoedzaken verstandig is om zelf een kijkje te nemen
op de locatie. Met die wijze raad in
gedachte reserveerde ik in mei 2014
een tafeltje bij restaurant De Groene
Draak in hartje Den Haag. De menukaart van het Chinese restaurant was
een heel boekwerk. Ik koos de pekingeend en plaatste mijn bestelling.
Nog geen drie minuten later hoorde
ik in de keuken een magnetronbelletje gaan en arriveerde mijn gerecht.
“Eet smakelijk”, zei de serveerster
vriendelijk.
Een week daarvoor kreeg ik op kantoor bezoek van een Jordaanse cliënt, Kamal Azizi. De man bezat voor
ongeveer 50 miljoen euro aan vastgoed in Nederland. “In het centrum
van Den Haag verhuur ik een gebouw
aan Jimmy Poo”, vertelde de heer
Azizi mij in accentloos Nederlands.
“Het gaat om veertig flats en vier restaurants, die zich op de begane
grond bevinden.” Poo verhuurde de
woningen onder aan met name bejaarde echtparen. De restaurants exploiteerde hij zelf. Een batterij aan
neefjes en nichtjes van Poo voorzagen toeristen en uitgaanspubliek van
Aziatische versnaperingen. “Twee
onderwerpen”, vervolgde
Kamal Azizi zakelijk. Hij leek rustig
maar zijn pikzwarte ogen fonkelden
van woede. “Vorige week heeft de
politie in zeven van de flats wietplantages aangetroffen en ontmanteld.

Raymond de Mooij
GMW Advocaten
De namen van de
betrokkenen zijn gefingeerd.
De woningen stonden leeg. Stroom
was afgetapt uit de restaurants”. Bovendien had Poo een huurschuld opgebouwd van € 60.000,-. “Ik wil dat je
een gerechtelijke procedure begint
tegen Poo en er voor zorgt dat de
restaurants ontruimd worden.”
In een korte dagvaarding schetste ik
de door Poo gepleegde wanprestatie. Advocaat Mr Ilse Knoet meldde
zich namens Poo. “Mijn cliënt was
niet op de hoogte van de wietplantages in de flatwoningen”, vertelde zij.
“En de beperkte huurschuld rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst niet.” Dezelfde verweren werden door Mr Knoet opgetekend in een conclusie van antwoord.
De kantonrechter in Den Haag bepaalde een mondelinge behandeling
in de zomer van 2014.
Tijdens die zitting toverde Mr Knoet

nog een konijn uit haar hoge hoed.
“De restaurants zijn onderverhuurd
aan de vennootschappen Poopoo I
B.V en Poopoo II B.V. Die vennootschappen zijn echter niet gedagvaard, dus Azizi is met zijn vorderingen aan het verkeerde adres.”
De kantonrechter dacht er anders
over. “De heer Poo is terecht gedagvaard. Hij is verantwoordelijk voor het
gedrag van zijn onderhuurders. Dus
ook voor de wietplantages en het aftappen van stroom. De huurschuld is
zeer fors. Ook om die reden zullen de
vorderingen worden toegewezen.”
Een maand later vond de ontruiming
van de vier Chinese restaurants
plaats. De deurwaarder maakte hierbij gebruik van de ervaren krachten
van schoonmaakbedrijf BrandNew.
Deze waren gewaarschuwd. Met witte plastic pakken en voorzien van
maskers betraden zij de restaurants.
Verbaasde voorbijgangers zagen hen
minuten later weer naar buiten rennen en kotsend op straat staan. “De
stank, het is onmenselijk”, mompelde
hun voorman. In de bloedhete catacomben van het gebouw waren in de
voorraadkamers containers met verrot voedsel aangetroffen. Halfvergane resten van varkens, kippen, katten.
En pekingeenden.

Mariska Zuydgeest (l) en Yvonne Swanborn(r)

Binnen de EY vestiging in Den Haag
is een unit van 20 fte’s actief met het
verzorgen van de salaris-administratie van ondernemers in het MKB
maar ook voor grotere organisaties
en expats. Een impressie over deze
boeiende tak van sport in het EYhuis.

Salarisadministratie
in goede handen bij EY
In het pand van EY aan de Wassenaarseweg in Den Haag spreek ik met payroll
managers Yvonne Swanborn en Mariska
Zuydgeest over de meest recente ontwikkelingen bij het internationale accountancy en belastingadvies kantoor. Zuydgeest
vertelt dat men bij EY veel te maken heeft
met startups uit de technische sector die
bij hen aankloppen voor de administratie
en de payrolling. De overstap van HBO en
de universiteit naar het bedrijfsleven is
volgens haar groot. Bij het oprichten van
een BV komt een heleboel kijken en één
van de kenmerken van technische startups
is dat zij vaak explosief groeien, vooral
als het om personeel gaat.

Spreekuur

Swanborn benadrukt dat ze veel werken
voor jonge ondernemers die in Delft zijn
afgestudeerd. Bij de YES!Delft houdt EY
zelfs regelmatig een open spreekuur.
Zuydgeest vult haar collega aan met de
opmerking dat zij op zulke bijeenkomsten
vaak dezelfde vragen horen. Veel vragen
over salarisindicaties bijvoorbeeld en over
de fiscale behandeling van stagiaires, want

ook tijdelijke stagiaires, die vaak later
doorgroeien in het bedrijf, moeten worden
aangemeld bij de belastingdienst. En hoe
zit dat eigenlijk als je aandeelhouder bent
in een BV? Wat voor verzekeringen voor
arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid
moeten worden afgesloten? Belangrijke
zaken, zegt Swanborn, net als de afweging
tussen een vaste kracht of het inhuren van
een zzp’er. De EY payroll desk is ook actief ten behoeve van de ondernemers in de
Caballero fabriek en Bink 36.

Nieuwste ontwikkelingen
in HR en ICT

Volgens Zuydgeest is digitalisering de belangrijkste ontwikkeling op HR en ICT
gebied. De ‘clientportals’ waar klanten
gegevens kunnen doorvoeren en wijzigen
worden steeds geavanceerder en gebruiksvriendelijker. Het is voor EY klanten bijvoorbeeld ook al mogelijk om in de clientportal bepaalde stukken te accorderen. Én,
vult Swanborn haar aan; voor het milieu is
de papier zuinige digitalisering ook een
belangrijke stap in de goede richting natuurlijk. Swanborn vertelt verder dat men
bij EY in 2003 al gestart is met het ge-

bruik van de software van Unit4. Voor dit
bedrijf is destijds gekozen omdat zij breed
onderlegd zijn, verschillende van hun modules makkelijk zijn in te bouwen en omdat hun programmatuur erg gebruiksvriendelijk is.

Tekst: Philip Fokker fotografie: bas kijzers

Administratie en payroll

Ook internationaal

Door de digitalisering wordt de (zaken)
wereld steeds kleiner. Veel internationale
bedrijven hebben ook kantoren in de
Haagse regio. Het feit dat EY ook al jaren
internationaal opereert is volgens
Zuydgeest dan ook ideaal, want op die
manier kan men klanten op de lokale
markt bijstaan maar tevens ook – gecoördineerd vanuit één team – internationaal
alle dienstverlening stroomlijnen. EY is er
dus voor iedere ondernemer: van jong en
regionaal tot gevestigd en internationaal
en helemaal voorbereid op de digitale verandering die het huidige ondernemersklimaat zo kenmerkt. �
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Wethouder Rabin Baldewsingh

Van mensenwerk naar
robots
Den Haag telt 42.000 werklozen. Dat is 18 procent van de Haagse beroepsbevolking. De gemeente wil dit
percentage de komende jaren flink terugschroeven. Zij rekent daarbij op het bedrijfsleven en investeert
zelf ook in werkgelegenheid. Wethouder Rabin Baldewsingh van werkgelegenheid over banenscheppen
en het kabinetsmantra ‘iedereen aan het werk’.
Het Haagse werkloosheidspercentage ligt
beduidend hoger dan het landelijke percentage. Dat ligt op 11 procent, zegt Rabin Baldewsingh. Acceptabel is een percentage van nul, zegt hij in zijn kantoor op
de zevende etage van het gemeentehuis.
Maar dat nul alleen bestaat in Utopia wil
hij wel onderkennen. “We koersen daarom
op het landelijke percentage,’’ zegt hij.
Om daarop te komen heeft Den Haag nog
heel wat werk te verrichten. “We zijn bezig te kijken wat we het beste kunnen
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doen,’’ zegt Baldewsingh. “We hebben
bijvoorbeeld het 10.000-banenplan, een
belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket om de werkloosheid aan te pakken.
Het midden- en kleinbedrijf en het bedrijfsleven maken de banen. In september
heb ik ze bij elkaar geroepen.
Van Siemens tot Hema heb ik uitgenodigd.’’ Het gesprek ging over de manieren
waarop bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid in de stad
en leidde tot een sociaal lokaal akkoord
tussen de gemeente Den Haag en dertig
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bedrijven. “Er dienen zich nog steeds bedrijven aan om mee te doen,’’ zegt
Baldewsingh. In het akkoord zijn ook afspraken over werk opgenomen.Dit werkakkoord voorziet in het creëren van 491
banen, 1400 stageplekken, 260 werkervaringsplekken en 68 werkplekken voor
mensen met een arbeidsbeperking, zet de
wethouder uiteen.

Wijkbanenplan

Naast het 10.000-banenplan van maart
vorig jaar en het sociaal akkoord van sep-

business & human resource

Tekst: evelyne lammerding fotografie: gemeente den haag

ling van de samenleving. Dat je iemand in
zijn kracht kan zetten en ook de zwakkeren kansen biedt hun talent te ontwikkelen.’’

tember 2015 is het wijkbanenplan het
derde wapen om de werkloosheid te bestrijden. “Er komen servicepunten arbeid
in de Schilderswijk/Transvaal, het Laakkwartier en Zuidwest. Eén is er al, aan de
Vaillantlaan,’’ zegt hij. In feite betekent
het wijkbanenplan de terugkeer van het
arbeidsbureau in de wijk, vat de wethouder helder samen. Het servicepunt arbeid
brengt werkgevers en werkzoekenden bij
elkaar, leert werkzoekenden een cv schrijven en helpt hen bij het oplossen van problemen die de gang naar de arbeidsmarkt
in de weg staan. “In de Schilderswijk/
Transvaal bijvoorbeeld zijn al vijfhonderd
jongeren aan een baan of naar school geholpen,’’ aldus de wethouder.

Garantiebanen

Niet alleen de ‘reguliere’ werklozen moeten weer aan de slag. Iedereen moet een
gewone baan, zo legde het kabinet wettelijk vast in de participatiewet die 1 januari
2015 in werking is getreden. Dat betekent
ook: chronisch zieken en de zogenaamde
arbeidsbeperkten een gewone baan bij een
gewoon bedrijf. Landelijk gaat het om
125.000 ‘garantiebanen’. Daarvan moeten
25.000 door overheden worden gecreëerd
en 100.000 door mkb en bedrijfsleven.
In de regio Den Haag zouden er tot en met
2018 1600 garantiebanen moeten komen.
“De gemeente heeft honderd banen geregeld,’’ zegt Baldewsingh. Bedrijven zouden vorig jaar vierhonderd garantiebanen
leveren. Daar komt nog niet veel van terecht, constateert de wethouder. In zijn

woorden: “Het verloopt moeizaam. Nee,
dat aantal is nog niet gehaald.’’
De meest recente cijfers zijn van het derde
kwartaal vorig jaar. Het bedrijfsleven had
tot dan 234 garantiebanen geleverd. Bedrijven hadden geen tijd om zich zo snel
aan te passen aan de wet, ziet de wethouder. Daardoor zou het target nog niet zijn
gehaald. Toch moeten bedrijven garantiebanen gaan leveren. “Het is een afspraak
met het Rijk. Bedrijven met 25 of meer
personeelsleden in dienst moeten gewoon
leveren. Er wordt een quotumwet gemaakt
die het mogelijk maakt boetes op te leggen aan bedrijven die geen garantiebanen
leveren. Jetta Klijnsma werkt aan die
wet.’’ Of het realistisch is het bedrijfsleven landelijk 100.000 garantiebanen te
laten scheppen? “Dat is de vraag,’’ zegt
Baldewsingh retorisch. “Voor de zomer
komt daar duidelijkheid over. Misschien
wordt het target bijgesteld. Want ooit is er
geredeneerd: er moeten 125.000 garantiebanen komen. Vervolgens kreeg elke regio
een aantal toebedeeld. Regio Haaglanden
moet er 1600 realiseren. Terugkijkend kan
je de vraag stellen: hoe realistisch was
dat?’’ Vooralsnog is vrijblijvendheid omtrent de garantiebanen taboe. “Afspraak is
afspraak.’’

Wat zijn de voordelen
voor een bedrijf?
“Als je als bedrijf een garantiebaan biedt,
laat je zien dat je bedrijf ‘inclusief’ is:
open voor de samenleving, een afspiege-

De overheid heeft de werklozen in verschillende categorieën ingedeeld. Per
groep bestaan regelingen om werkgevers
over de streep te trekken iemand uit een
doelgroep in dienst te nemen. Bedrijven
kunnen bijvoorbeeld een loonkostensubsidie krijgen of begeleiding op de werkplek
als ze iemand met een arbeidsbeperking
aannemen. De bedoeling is wel dat de
aangenomen persoon uiteindelijk een
duurzame plek krijgt. Een garantiebaan
moet een bedrijf, of de gemeente, niets
extra’s kosten. “Ja, natuurlijk, het kost wel
effort, de mensen hebben begeleiding nodig. Maar ik vind het nobel mensen in een
zwakke positie aan een baan te helpen.’’

Beschut werk

De gemeente heeft zelf beschutte werkplekken in het leven geroepen voor wie
echt alleen in een beschermde werkomgeving kan functioneren. Voor deze groep
heeft Den Haag 2 miljoen euro uitgetrokken en van dat geld kunnen 200 mensen
aan de slag. Zij gaan niet allemaal ineens
aan het werk, maar worden tot en met
2018 aangenomen. “Het werk dat ze verrichten bestaat uit bijvoorbeeld het inpakken van dropjes, of ze vullen theezakjes,’’
legt Baldewsingh uit. Ze worden allemaal
ambtenaar. De eerste groep begint
1 maart. Den Haag is de eerste gemeente
die deze groep mensen in dienst neemt en
hoopt dat het bedrijfsleven volgt. �
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Martin de Bruijn en Marco Dijkstra van de Haeghe Groep:

“Vernieuwen, luisteren naar de klant en
het goede voor onze medewerkers”
Steeds meer mensen met een arbeidsbeperking die een beschutte werkplek nodig hebben, gaan die op
reguliere werkvloeren vinden. Dat is waar de overheid met de participatiewet op aanstuurt. De Haeghe
Groep is daarbij het ‘oliemannetje’. Zij helpt bedrijven bij het organiseren van de inzet en de begeleiding
van deze werknemers.
Bij de Haeghe Groep werken 3000 mensen met een tijdelijke of durende arbeidsbeperking. Sectormanagers Martin de
Bruijn en Marco Dijkstra spreken over
mensen met een specialisme. Later wordt
duidelijk waarom. De Bruijn houdt zich
bezig met de ontwikkeling van nieuwe
diensten en producten, advies over Social
Return on Investment, catering, hulp bij
re-integratie en het invullen van de participatiewetgeving.

22

Dijkstra ziet toe op de ontwikkelingen en
innovaties binnen de sector schoonmaak
binnen de Haeghe Groep. Beiden geven
uitvoering aan het overheidsbeleid om de
mensen die beschut werken op sociale
werkplaatsen, zoveel mogelijk naar buiten
te brengen.

het gaat om het aanbieden van werk aan
de doelgroep van de participatiewet. Volgens sectormanager De Bruijn zijn bedrijven nog niet erg vertrouwd met die doelgroep en, cliché maar waar, onbekend
maakt onbemind. De Bruijn spant zich in
om dat te veranderen.

Elkaar leren kennen

Om vertrouwdheid met de doelgroep te
stimuleren, ontwikkelt de Haeghe Groep
de ‘social jungle’. “Door een dag samen
met de doelgroep te werken worden groe-

Grote ondernemers hebben in het eerste
jaar van invoering van de participatiewet
nog niet massaal van zich laten horen als
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pen en culturen gemixt. Dat draagt bij aan
onderlinge verstandhouding én het is een
vorm van teambuilding. Een team van een
verzekeraar draait bijvoorbeeld mee met
de catering van de Haeghe Groep en leert
zo een andere groep mensen kennen dan
waar men normaal mee in contact is. Of
we maken een dagprogramma met een
bank. We spitsen de activiteit toe op de
organisatie. Het gaat erom dat mensen elkaar leren kennen.’’

Functiecreatie

Er moeten binnen een organisatie wel
werkplekken zijn die geschikt zijn voor de
werknemers van de Haeghe Groep. Daarom houdt de Haeghe Groep zich ook bezig met functiecreatie. Zogenaamde ‘functiecreatoren’ verrichten onderzoek op de
werkvloer. Zij bekijken wat werknemers
uitvoeren en welke werkzaamheden zij
‘erbij’ doen; taken die niet tot het eigenlijke werk van de werknemer horen. “Onze functiecreatoren zijn er om van die
overige werkzaamheden functies te maken. Zij maken banen die zijn toegespitst
op de specialismen en medewerkers van
de Haeghe Groep,’’ zegt De Bruijn.
Concreet: “We werken bijvoorbeeld samen met een cateringbedrijf en ontwikkelen samen werk dat aansluit bij onze mensen. Denk aan het bouwen van een tosti,
of het vouwen van een panini. Werknemers van het cateringbedrijf staan dat
monotone werk vaak met tegenzin te doen
en kunnen van meer toegevoegde waarde
zijn op ander werk, terwijl onze mensen
dat de hele dag met plezier kunnen. Nu
maken ze 1500 tosti’s per dag voor scholen in Den Haag,’’ aldus De Bruijn.

Het creëren van functies gebeurt soms ook
vanuit bestaande opdrachten, illustreert
Dijkstra.“Voor FM Haaglanden (het facilitair bedrijf van de Rijksoverheid) worden
door ons op het ministerie van Sociale
Zaken bijvoorbeeld auto’s gewassen zonder water. Daarover werd gesproken en zo
ontstond het idee voor werkplekreiniging:
het speciaal schoonmaken van de monitor, toetsenbord en de muis.” Een gevolg
van de wens van flexwerkers om een
schone werkplek te hebben als een collega
daar heeft gezeten. “Deze werkzaamheden
bestaan naast de reguliere schoonmaak die
door een schoonmaakbedrijf wordt uitgevoerd,’’ zegt Dijkstra . Hij voegt eraan toe
dat de Haeghe Groep bovendien op een
ecologisch verantwoorde manier werkt.
In kantoorachtige omgevingen kan de
Haeghe Groep gastvrijheidsfuncties creëren, zoals etage assistenten die bijvoorbeeld bezoekers begeleiden. Maar ook bij
ICT-bedrijven waar doorgaans veel universitair geschoold personeel werkt, kunnen beschutte werkplekken ontstaan.
“Mensen met bijvoorbeeld een vorm van
autisme kunnen vaak heel goed applicaties testen of content migratie verzorgen,’’
wijst De Bruijn op een mogelijkheid. Deze optie verkeert momenteel in de onderzoeksfase en De Bruijn heeft er goede
verwachtingen van. “Wij voorzien dat dit
werk passend is te maken. Nu verrichten
tweehonderd medewerkers archief & administratiewerkzaamheden, maar we denken dat handmatige archiefklussen de
aankomende jaren minder gevraagd gaan
worden. Een deel van deze mensen zouden dan dergelijke werkzaamheden voor
hun rekening kunnen nemen.’’

“In het verleden
werkten we met
werksimulatie om
mensen te laten oefenen om te werken.
Dat bestaat niet
meer, nu is het training on the job”

Tekst: evelyne lammerding fotografie: business haaglanden

“Onze functiecreatoren zijn er om van
die overige werkzaamheden functies
te maken. Zij maken
banen die zijn toegespitst op de specialismen en medewerkers van de
Haeghe Groep,’’
zegt De Bruijn.

Begeleiding

Voor ondernemers die zich afvragen hoe
het zit met de begeleiding van het personeel heeft de Haeghe Groep gediplomeerde jobcoaches en teammanagers. Zij weten precies wat de werknemer kan, waar
hij behoefte aan heeft en zorgen voor de
ondersteuning die de werknemer nodig
heeft. De begeleiding wordt ook ingezet
bij projecten en opdrachten waar de medewerkers werken, dus geen begeleiding op
afstand. Ook kan de Haeghe Groep werkgevers helpen bij het vaak ingewikkelde
administratieve proces.
Wat de sectormanagers belangrijk vinden
is dat ondernemers weten dat de Haeghe
Groep geen arbeidstherapie geeft, maar
dat hun mensen echt aan het werk zijn.
“In het verleden werkten we met werksimulatie om mensen te laten oefenen om te
werken. Dat bestaat niet meer, nu is het
training on the job’’ De laatste twee jaar
kijkt de Haeghe Groep met name naar de
manieren waarop zij werkgevers maximaal kan ontzorgen als zij mensen uit de
doelgroep willen aannemen. Behalve het
begeleiden van de medewerkers zelf, kan
de Haeghe Groep ook de ondernemer begeleiden in hoe hij met werknemers uit de
doelgroep omgaat of opleidingen en aanpassingen op de werkplek verzorgen. “Wij
leveren maatwerk dat is toegesneden op
de organisatie en de werknemer,’’ aldus de
sectormanagers.

Event services

Buiten de participatiewet houdt de Haeghe Groep zich bezig met services voor
grote evenementen zoals wereldkampioenschappen hockey of de WK Beachvolleybal van vorig jaar. “Die organisatie was
blij met ons, omdat wij werkelijk aanwezig waren,’’ zegt Dijkstra. “We hielden het
terrein schoon, deden het toiletbeheer,
maakten het stadion schoon. Mensen die
anders eenvoudig werk doen, werden aan
de hand van een collega die meer kon
meegenomen en verlegden hun grenzen.
Dat is goed voor hun eigenwaarde,’’ zegt
Dijkstra. “De organisatie krijgt waar voor
haar geld én kan laten zien dat zij sociaal
is ingesteld.’’ Win win dus. Event services
is een voorbeeld van hoe de Haeghe
Groep inspeelt op vraag uit de markt én
nieuwe kansen voor haar medewerkers
biedt.�

haaglanden business | nummer 1 | maart 2016

23

ondernemer en onderneming

Door de combinatie van een ervaren notariaat met mediation en scheidingsbemiddeling kunnen wij u op de belangrijke
momenten in uw leven juridisch bijstaan. Bel vandaag nog: 070 364 48 30. Ellens & Lentze maakt tijd voor u!

samenleven

Parkstraat 93

wonen

|

nalaten

2 514 J H ’s-G raven ha ge

scheiden

|

t 070 - 364 48 30

ondernemen

|

Uw contactpersoon:

Johan Voorham
Jan van Nassaustraat 91 • 2596 BR Den Haag
Tel. 070-3280193 • Fax 070-3244492
E-mail info@topenco.nl

www.topenco.nl

mediation

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

bedrijfsprofiel

Reinkenstraat 5-7
2517 CN Den Haag
T 070- 360 99 22
E denhaag@ep92.nl
W www.ep92.nl

Uitzendbureau EP92 verder
in de cloud
EP92 is voluit EuropePlanning 92. De
Europese Gemeenschap werd in ’92 omgevormd tot de Europese Unie. Het inspireerde René Stevelink zijn kersverse uitzendbureau EuropePlanning92, oftewel
EP92 te noemen. EP92 telt drie vestigingen: een in Den Haag, een in Zoetermeer
en in Rotterdam. Het uitzendbureau valt
sinds de overname in oktober vorig jaar
onder de paraplu van de ABR Groep BV
van Aalbers. ABR staat voor de kernwaarden Ambitie Betrokkenheid en Resultaat.
De groep telt zes gespecialiseerde uitzendorganisaties.

Onafhankelijk

Aalbers is razendenthousiast over zijn
nieuwste aanwinst: “EP92 is al 23 jaar een
onafhankelijk uitzendbureau in de regio.
Het zendt MBO4-, HBO- en WO- gekwalificeerd personeel uit aan (semi-) overheden en bedrijven. Dat het bureau al die tijd
onafhankelijk is gebleven, is bijzonder.
Het betekent dat het bedrijf zijn mannetje
staat ten opzichte van grote spelers.’’ Het
betekent ook dat het management zijn eigen beslissingen neemt en zelf bepaalt hoe

het met klanten samenwerkt. Wat de
nieuwe directeur opviel toen hij in gesprek raakte met EP92, is dat het bureau
alle jaren groeit. Ook in de periode waarin
het economische tij tegenzat. “In het algemeen hebben uitzendbedrijven meer last
van de conjunctuur, maar hier zag ik elk
jaar een groei van 5 tot 10 procent.’’
Verklaring daarvoor vindt de directeur in
de uitstekende contacten tussen EP92 en
zijn klanten. De meeste klanten zijn
trouw, de medewerkers betrokken. Daarnaast merkt Aalbers op dat zich constant
nieuwe klanten aansloten. “Nu trekt de
economie weer aan en ik verwacht voor
het komend jaar opnieuw een groei door
te maken,’’ zegt een ambitieuze Aalbers.

Toekomst

Bits en bytes hadden de toekomst en de
toekomst die is nu. EP92 gaat dit jaar
zwaarder inzetten op innovatie in de
dienstverlening: Meer gebruikmaking van
digitale middelen en mobiele platforms
krijgen voorrang bij de dagelijkse werkzaamheden. Zo is het bureau bijvoorbeeld
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Robert Aalbers is krap een half jaar de trotse eigenaar van uitzendbureau EP92. Hij kocht het bureau dat
gespecialiseerd is in het uitzenden en detacheren van secretarieel, administratief, juridisch en financieel
personeel van oprichter René Stevelink. “Wij gaan de dienstverlening verder innoveren en blijven zorgen
voor de beste resultaten voor onze klanten.’’
net begonnen met het voeren van interviews via Skype. “Verder willen we strategischer met relaties samenwerken door
bijvoorbeeld onze documenten via interleave applicatie in de cloud met klanten en
uitzendkrachten te delen.’’ De belangrijkste voordelen van de digitale manier van
werken is volgens Aalbers tijdwinst en,
ook niet onbelangrijk: Gemak. Voor de
klant en de flexwerker.
Ander belangrijk voornemen voor 2016 is
het huisvesten van de drie EP92- vestigingen op één centrale plek. Waar die moet
komen, heeft de directeur nog niet vastgesteld. Hij droomt van een locatie als Centraal Station Den Haag. “Dat is makkelijk
bereikbaar voor iedereen uit de Haagse
regio en ook vanuit Zoetermeer en Rotterdam zit je er zo.’’ Of het daadwerkelijk
CS gaat worden is nog onduidelijk. De
toekomstige centraal gelegen plek moet in
elk geval leiden tot een nog verder verbeterde dienstverlening voor de klanten van
EP92. �
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CB DESIGN

www.cherbosdesign.nl

Wij zijn een gespecialiseerd
bedrijf dat sinds 1992 zelfstandig
werkzaamheden uitvoert aan velen
typen daken, dit voornamelijk in
de regio Haaglanden.
Op onze website kunt u alle informatie vinden met
betrekking tot onze werkzaamheden
www.Bubbermandakbedekking.nl
Tel. 070-3905952
info@bubbermandakbedekking.nl

Max HealtH CluB

Why We get
results?
"Bij Max Health Club zijn de Personal
Training programma's meer dan een reeks
van een-op-een sessies. Het is een fysieke,
psychologische en emotionele ervaring!”
Feel better, be better and look better!

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

21-10-10 10:36
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Schulden spreiden

Als ondernemer moeten we veel verschillende touwtjes in handen houden. We moeten van alles voor en
met het personeel regelen. Er is vastgoed om te beheren. Er zijn inkopers
en leveranciers om tevreden te houden. En natuurlijk zijn er onze klanten
die we onze diensten of producten
zo goed mogelijk willen aanbieden.
Het is dan ook overzichtelijk en handig zo veel mogelijk van die touwtjes
onder één noemer te vatten. Om zo
veel mogelijk in een en dezelfde
map te kunnen wegschrijven.
Veel van ons hebben de hypotheeklening, het bedrijfskrediet, de rekening courant en de financiering van
een overname bijvoorbeeld bij één
bank ondergebracht. Aan de ene
kant is dat handig. U heeft steeds te
maken met dezelfde contactpersoon. Er is meteen inzicht in de gehele financiële situatie en het scheelt
wellicht iets in de transactiekosten.
Aan de andere kant brengt het juist
voor ondernemers ook risico’s met
zich mee.

Michaël Lentze,
Notaris en
Registermediator,
Ellens & Lentze, Notariaat
en Mediation
schulden bij die bank – of het concern waar die bank bij hoort! – op
kan eisen als u niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Handig of een risico?

En heeft u privé meegetekend voor
uw bedrijfskrediet, vaak tot een bepaald bedrag, dan geldt uw huis automatisch als onderpand voor uw
bedrijfsschuld als uw hypotheek en
uw bedrijfskrediet bij dezelfde bank
zijn geregeld.

Zo staat in de meeste een hypotheekakten dat de bank niet alleen
de hypotheekschuld maar al uw

Natuurlijk betaalt u elke maand netjes uw hypotheek. Toch kan er door

gewijzigde voorwaarden bijvoorbeeld een moment komen dat uw
bank wil dat u uw openstaande bedrijfskrediet sneller aflost. Als dat
niet kan, omdat u niet de financiële
ruimte heeft elke maand een paar
honderd euro extra af te lossen, kan
dat problemen veroorzaken. Een
bank kan in zo’n geval wijzen op de
overwaarde van uw huis en eisen dat
u uw woning verkoopt. Soms zijn ze
nog zo vriendelijk te vragen of u dat
zelf wilt regelen omdat zij de woning
anders op een veiling aanbieden.
Hoe dan ook lopen zakelijke problemen zo over in uw privéleven en andersom. En dat is precies wat een
ondernemer wil voorkomen.

Balans
De balans tussen privé en werk is
voor elke ondernemer een uitdaging. In tijd en in geld. Privézaken
moeten zoveel mogelijk veiliggesteld
zijn als het minder goed gaat in het
bedrijf. En vice versa uiteraard.
Dus ook al lijkt het handig en verstandig om alle financiële zaken bij
dezelfde bank onder te brengen,
toch kan het uw gevoel van zekerheid en rust vergroten als u dat juist
niet doet. Bent u zich bewust van de
risico’s, zakelijk en privé, die u loopt?
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zakenlunch

29, 5
Lunch à presto:

Brasserie Archipel
In het voormalige Café Zeldenrust huist sinds kort Brasserie Archipel. Om de hoek van de burelen van
Business Haaglanden dus en daarom dan ook een logische keuze om in het begin van het nieuwe jaar
binnen te stappen voor een lunch à presto.

Locatie: 7

Gelegen aan de Bankastraat 32 is de brasserie goed te bereiken met het openbaar
vervoer en met de auto. Even een parkeerplekje zoeken in een van de omliggende
straatjes of, met een beetje mazzel, voor
de deur. Natuurlijk kennen wij de Archipelbuurt als een ietwat stille woonwijk
met de Bankastraat als lokale winkelstraat
waar het altijd bruist van de bedrijvigheid.
Brasserie Archipel is daar dan ook een afspiegeling van; vooraf reserveren voor de
lunch kan geen kwaad.

Interieur: 7

Er lijkt op het eerste oog niet veel veranderd sinds de overgang van het café naar
de brasserie. Het interieur is een combinatie van een bruin café en een Franse brasserie. Aan de wand wisselende kunst van
lokale kunstenaars en krijtborden met
waarop de soep en de sandwich van de
dag worden aangeprezen. Naar onze mening mag de Franse brasserie stijl nog wel
een beetje worden doorgetrokken en zou

een likje verf hier en daar ook geen overbodige luxe zijn om de zaak zo een iets
meer eigen smoel te geven.

Menu: 7,5

Wij gaan deze keer voor de Hamburger
met Wagyu vlees en het eiergerecht Benedict. De hamburger wordt geserveerd met
handgemaakte frites en een lekkere, licht
zurige mayonaise. Het broodje is, net als
de overige ingrediënten, zeker vers en het
vlees heerlijk mals. Een spiegelei op de
burger maakt het een verrassende combinatie. Voor €14,50 stap je met een volle
maag van tafel en volstaat voor het avondeten later waarschijnlijk enkel een salade.
Les oeufs Benedict wordt bereid met biologische gepocheerde eieren en geserveerd op geroosterd brood. De Livar
beenham gaat goed samen met de hollandaise saus, ook deze heeft een lekkere zure nasmaak. Het garnituur is knapperig
vers en complementeert dit prima lunch
gerecht. Voor mensen die van zoetigheid

houden is er nog een mooie verrassing:
het stukje boterkoek dat bij de koffie en
thee wordt geserveerd is huisgemaakt en
niet te versmaden.

Bediening: 8

Vroeger kon je als niet lokale gast bij Café
Zeldenrust nogal eens rekenen op de typische Haagse ‘en wie ben jij dan?’ blik van
bezoekers en werknemers. Het personeel
bij de Brasserie is vriendelijk, open en
goed geïnformeerd. Na het opnemen van
de bestelling komt men nog even langs
om te melden dat de handgemaakte frites
even op zich laten wachten, nog voordat
wij ongeduldig worden. Met een grote
glimlach worden wij bedient en dat maakt
iedere ervaring natuurlijk extra prettig,
dus ook een korte lunch.

Score à presto 29,5
Geef uw score op onze website
www.business-haaglanden.nl

Geen enkel vakgebied is zo aan
veranderingen onderhevig als
de financiële sector. Bij DGA
Financieel Adviseurs ontwikkelen ze ideeën voor de tijd uit en
zijn zo de concurrentie altijd een
stapje voor. En dat is natuurlijk
erg prettig voor hun groeiende
klantenkring.

DGA Financieel Adviseurs:

Al twintig jaar een begrip in de
Haagse regio
Hypotheken, pensioenen, verzekeringen
en financieringen, bij DGA regelen ze deze zaken graag samen met u. Het sinds
1997 aan de Kranenburgweg 94 gevestigde bedrijf bedient vanuit deze fantastische
zichtlocatie verschillende klanten uit de
regio Haaglanden. “Negentig procent van
onze klanten komt uit de regio”, vertelt
directeur en oprichter Jeroen van Lunen.
“Voor ondernemers regelen wij de financiering van hun bedrijfspanden en zorgen
we dat hun verzekeringen in orde zijn.
Daar is natuurlijk wel wat veranderd;
werkten wij vroeger nog op provisiebasis,
vanaf 2011 sturen wij voor onze werkzaamheden overzichtelijke nota’s. Dat is
dus twee jaar voordat dit wettelijk verplicht werd en een stuk helderder voor
onze klanten. Maar ook veel particulieren
weten ons gelukkig te vinden, dat houdt
de werkzaamheden prettig divers.”

Dagelijkse kwaliteit check

Van Lunen wil zich iedere dag twee keer
recht in de spiegel kunnen aankijken. Hij

hecht erg aan duidelijkheid en eerlijkheid
in zijn dagelijkse gang van zaken. “Voor
mij is het logisch om iedere klant professioneel te behandelen en om iedere dag
even stil te staan bij de vraag of je iedereen de kwaliteit hebt geboden die zij verdient.” Het persoonlijke contact is daarvoor een belangrijke graadmeter. “Vooral
voor ondernemers zijn wij uiteindelijk
toch de externe risicomanager, wij lopen
alle potentiële risico’s na en kijken hoe
deze het best kunnen worden afgedekt.
Het is dus echt een samenwerking die wij
aangaan, mijn credo is dan ook: wij regelen binnen onze middelen óf alles voor
een klant, óf niets. Want alleen op die
manier kun je een hechte band met een
klant opbouwen én krijgen wij een compleet overzicht van wat er in hun organisatie speelt.”

Drie pijlers voor een fijne
samenwerking

Schaalgrootte, specialisaties én persoonlijk contact met klanten, dat zijn de belangrijkste pijlers voor een gezonde bedrijfsvoering volgens Van Lunen. “Als wij

plezier hebben in de samenwerking, dan
heeft de klant dat ook. Door de juiste dosis humor toe te voegen aan je expertise
creëer je een serieuze maar ook laagdrempelige werkrelatie. De vijftien mensen die
wij in dienst hebben werken, vanuit hun
eigen specialisatie, allemaal op die manier. Daarnaast zijn wij onafhankelijke
adviseurs, zoals ik al eerder zei: echte risicomanagers, dus geen ouderwetse premieverkopers. Veel ondernemers denken dat
ze hun verzekeringen wel even via internet kunnen regelen. Maar ze lezen vaak
niet alle voorwaarden en blijken dan op
het moment suprême onderverzekerd te
zijn. Ik kan alleen maar zeggen: doe dit
jezelf als ondernemer niet aan. Zorg dat je
een risicomanager hebt, die je geen fabeltjes vertelt en die ervoor zorgt dat je niet
onder- maar zeker ook niet oververzekerd
bent. Dat is wat wij bij DGA Financieel
Adviseurs al jaren doen en waarom wij,
zelf ook ondernemer, prima door de crisis
zijn gekomen.” �
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Zowel zakelijk als
particulier

29

INFO UIT DE REGIO
EERSTE VLUCHT FLYBE MANCHESTER - ROTTERDAM

Flybe, de grootste regionale luchtvaartmaatschappij van Europa, heeft 8 februari jl. de
eerste vlucht vanuit Manchester naar Rotterdam The Hague Airport uitgevoerd. Van
maandag tot en met vrijdag biedt Flybe twee dagelijkse vluchten aan. In het weekend
wordt er één keer per dag gevlogen. Vluchten zijn onder andere beschikbaar via www.
flybe.com vanaf € 39,- inclusief belastingen en toeslagen.
Flybe is feestelijk ontvangen op Rotterdam The Hague met een traditionele waterboog
en een persoonlijke groet bij aankomst door Ron Louwerse, directeur van Rotterdam
The Hague Airport.

Winnaar Brons ‘beste Congreslocatie 2015’
New Babylon Meeting Center - Den Haag
New Babylon Meeting Center heeft de 3e prijs gewonnen bij de
MEETINGS Awards 2015; Winnaar Brons in de categorie ‘beste
Congreslocatie van het Jaar 2015’. Op maandag 25 januari 2016 zijn
tijdens het MEETINGS Business Event de winnaars van de
MEETINGS® Awards 2015 bekend gemaakt. De lezers van het vakblad MEETINGS hebben vanaf 1 september tot en met 31 december
2015 gestemd voor de beste locaties en bedrijven in de markt voor
Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) in
Nederland.
In het Postillion Convention Centre WTC Rotterdam heeft dagvoorzitter Hans Kazàn de prijzen uitgereikt aan de TOP-3 in de categorieën Beste Congreslocatie, Evenementenlocatie, Teamattractie,
Trainingslocatie, Vergaderlocatie en Meetingssupplier. Deze nationale
MEETINGS® Awards zijn dit jaar voor het negende jaar op rij uitgereikt. Er is een recordaantal stemmen van 7.499 uitgebracht aan de 64
deelnemende locaties en bedrijven.
Directeur Ceciel van Hasselt-Bertels; ‘Samen met mijn team ben ik er
trots op als jonge organisatie het brons te mogen ontvangen achter gevestigde namen als MECC Maastricht (goud) en Beurs van Berlage Amsterdam (zilver)’.
New Babylon Meeting Center scoorde hoog op criteria als bereikbaarheid, klantgerichtheid en flexibiliteit. Zo heeft de locatie een
zeer gunstige ligging naast het Centraal Station van Den Haag en nabij de A12. Verder beschikt New Babylon Meeting Center over
een diversiteit aan zalen en faciliteiten waardoor er voor elk evenement een passende ruimte en aanpak kan worden gekozen. De
medewerkers zetten zich dagelijks in om hun opdrachtgevers te begeleiden naar geslaagde evenementen met een eigen uitstraling en
uniek karakter.
Eerder werd New Babylon Meeting Center reeds geclassificeerd door de Nederlandse Vergader- en Congresclassificatie met 5 hamers, het equivalent van sterren voor de MICE markt.
Een gemiddelde score van 9 is gegeven voor onder andere catering, interieur en service.
www.newbabylonmeetingcenter.nl

www.impressivegreenapple.nl

It’s the
click.

Tijdens de pitch wedstrijd gehouden op het HSD Access to
Capital Event in februari is
Zivver als winnaar uit de bus
gekomen. Een gesprek met
oprichter Rick Goud van dit
Smart Security bedrijf over de
beveiliging van vertrouwelijke
documenten en zijn ervaringen in het eerste jaar van zijn
onderneming.

ZIVVER BV
Overschiestraat 65
1062 XD Amsterdam
T (0)85 0160 555
E contact@zivver.com
W www.zivver.com

Secure communication just got simple
Pitch

Zivver

Tijdens zijn werk als strategieconsultant
in de gezondheidszorg, viel het oprichter
Rick Goud op dat veel vertrouwelijke documenten via e-mail of Dropbox werden
verzonden. “De meeste medewerkers bleken ook geen idee te hebben over hoe
zulke documenten het beste veilig gedeeld
kunnen worden. Na wat research begreep
ik al snel dat dit een gat in de markt was
waar ik, samen met twee programmeurs,
een jaar geleden in ben gesprongen.” Veel
bedrijven begrijpen wel dat het belangrijk
is dat hun netwerk beveiligd moet zijn tegen dreigingen van buitenaf. Maar vol-

Groeiende startup

Zivver levert een eenvoudige maar veilige
communicatieoplossing voor e-mail, chat
en bestandsuitwisseling, geïntegreerd in
Outlook, via WhatsApp, of via eigen applicaties. Om deze menselijke fouten te
voorkomen, kijkt Zivver via aangeleerde
algoritmes real time over de digitale
schouder van haar klanten mee. “Bij opvallende patronen slaat Zivver alarm.
Waar je dan aan moet denken? Aan bijvoorbeeld een vertrouwelijk document dat
op het punt staat gedeeld te worden met
een onbekend e-mail adres, of een hele
rits e-mailadressen die in de CC in plaats
van in de BCC staan.” Zivver bedient zowel de zakelijke als de particuliere markt.
Gebruikers kunnen kiezen voor een ‘freemium’ abonnement, het betalen per gebruik van de dienst, of het afsluiten van
een vast aantal medewerkersabonnementen.

zijn zoveel communicatielijnen binnen
een organisatie, het kan haast niet anders
dan dat er zo nu en dan een menselijke
fout insluipt. Wij kunnen al het vertrouwelijke informatieverkeer loggen zodat
leidinggevenden zien waar mogelijke risico’s zitten. Ook bieden wij bijvoorbeeld
een twee-staps-verificatie waarbij de ontvanger van een vertrouwelijk document
een sms-code krijgt waarmee alleen hij bij
dit document kan. En door onze unieke
encryptie technologie kunnen wij bij
Zivver zelf nooit de berichten of documenten bekijken, wij zien alleen het verkeer en beveiligen dit waar zo nodig.” Het
verdienmodel van Zivver is dus gebaseerd
op het verkrijgen van zo min mogelijk
vertrouwelijke informatie van hun klanten. En dat spreekt veel bedrijven aan
volgens Rick: “Wij nemen als startup een
vrij unieke plek in binnen het beveiligingssegment. Vrijwel alle bedrijven waar
wij op gesprek zijn geweest willen met
ons in zee En dat is natuurlijk meer dan ik
ooit had durven dromen toen ik een jaar
geleden met dit idee aan de slag ging.” �

Tekst: Philip Fokker fotografie: Inigo Garayo Garcia en rabobank

Op 3 februari werd op de HSD campus
het Access to Capital Event gehouden.
Het doel van dit evenement van samenwerkende partners Rabobank Regio Den
Haag, ERAC, InnovationQuarter en het
nationale veiligheidscluster HSD was om
een bijeenkomst te initiëren waar security
bedrijven kennis konden maken met potentiële financiers. Ook was er de mogelijkheid voor zes bedrijven om zichzelf te
presenteren door middel van een pitch. De
eerste prijs bestond uit een aantal coachings- en advies gesprekken én een artikel in Business Haaglanden. Het vorig
jaar opgerichte Zivver kreeg van de bezoekers van dit bijzondere evenement de
meeste stemmen en mocht zich dan ook
de trotse winnaar noemen!

gens Rick zijn de meeste (vertrouwelijke)
datalekken het resultaat van menselijke
fouten en onwetendheid bínnen de organisatie zelf.

Privacy gegarandeerd

Door de meldplicht datalekken moet een
organisatie binnen 72 uur een lek bij de
autoriteit persoonsgegevens melden, anders kan er een fikse boete volgen. Volgens Rick Goud is dat bijna ondoenlijk
voor bedrijven met veel medewerkers. “Er
haaglanden business | nummer 1 | maart 2016
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ICT trends voor het MKB |
Blik op de toekomst
Betsy Dijkstra

Markting Sales Director
Kick ICT

Op 24 maart organiseerde KICK-ICT een gratis seminar in het ADO
stadion “ ICT trends voor het MKB | Blik op de Toekomst”. Het MKB
was in grote getale aanwezig om met elkaar van gedachte te wisselen
over de grote uitdagingen en keuzes waar zij voor staan. Hoe herkent
een MKB’er trends en hoe worden ze vertaald naar bruikbare toepassingen? Technologische ontwikkelingen lijken te versnellen, digitalisering is de standaard en data groeit. Alles draait om slim innoveren zodat u kunt groeien en een verschil kunt maken ten opzichte van uw
concurrent.
Chantal Verweij van trendtoepassers.nl lichtte het trendcanvas model
toe. Via dit model worden met geselecteerde trends drie overzichtelijke deelstappen doorlopen: De trend wordt herkend, de bruikbaarheid
voor de eigen organisatie wordt beoordeeld en de vele toepassingsmogelijkheden worden overwogen. Zo ontstaan gegarandeerd meerdere gedachten voor waardevolle innovaties. Concrete trend-gebaseerde concepten komen tot stand waarmee je lichtjaren voorloopt op
de concurrentie.

www.everts-groep.nl

Hewlett Packard Enterprise lichtte vier transformatie gebieden toe die
zij belangrijk achten voor het MKB. Deze vier gebieden vertegenwoordigen hun visie op de trends in de markt, de mogelijkheden die IT
biedt en de behoefte die de MKB’er nodig heeft om succesvol te zijn:
1.
een hybride infrastructuur voor meer flexibiliteit om de IT-behoefte via een private-, public cloud of dedicated server te consumeren. Dit maximaliseert de prestaties en het minimaliseert de
kosten zonder dat de gebruiker merkt waar hij werkt;
2. beschermen van digitale data waar deze ook staat. Risico’s en
bedreigingen komen uit alle hoeken, zowel natuurrampen of uit
de virtuele wereld;
3. data ontstaat in elk deel van de organisatie en vraagt om andere
oplossingen en toepassing om hier sneller en gefundeerder beslissingen mee te nemen;
4. de werkplek van vandaag is het kantoor, thuis, een restaurant, of
hoog in de lucht. Het is een enorme uitdaging om infrastructuur,
applicaties en processen zo te optimaliseren dat ze voldoen aan
de exponentiële vraag van digitale en mobiele oplossingen.

•

Vrolijk Technical Services

•

Vrolijk Special Cleaning

info@vrolijk-ts.nl

info@vsc-schoonmaak.nl

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

Heeft u dit interessante seminar gemist? Geen probleem, mijn collega’s adviseren u graag persoonlijk. Wanneer IT uw organisatie versterkt, kunt u als MKB’er meer inkomsten genereren.
Aangesloten bij:

bedrijfsprofiel

StuD Studentenuitzendbureau
Mekelweg 3
2628 CC Delft
T 015 278 87 86
E info@StuD.nl
W www.stud.nl

Toekomstige
ingenieurs via StuD
Altijd op zoek naar opdrachtgevers

Ik spreek op het kantoor van StuD met
twee van de zes bestuursleden, Marieke
van Dijk en Olivier Thijssens. Marieke:
“StuD is vooral bekend door mond tot
mond reclame en haar connectie met de
TU Delft. Wij doen sinds onze oprichting
veel aan promotie door bijvoorbeeld symposia en feesten te sponsoren. Voor ondersteuning van startups, dreamteams zoals
de Nuna en grotere studenten initiatieven
hebben wij het StuDfonds.” Olivier: “Met
de naamsbekendheid binnen het bedrijfsen studentenleven rondom Delft zit het
dus wel snor. Maar feit is ook dat wij eigenlijk altijd meer werkzoekende studenten in ons bestand hebben dan banen, opdrachtgevers willen wij dan ook oproepen
om contact met ons op te nemen.”

Ontwikkeling door
diversiteit

Marieke: “Voor onze uitzendkrachten is
het belangrijk dat ze op de werkvloer ervaring opdoen die iets toevoegt aan hun
cv. Simpele baantjes zijn ook welkom, die
vullen ook de portemonnee aan natuurlijk.
Maar een opdrachtgever die studenten in-

zet voor bijvoorbeeld een brainstormsessie over innovatie of opdrachten waarbij
technische kennis vereist is, dát is voor
onze uitzendkrachten extra waardevol”.
Olivier: “StuD biedt simpelweg meer dan
een doorsnee uitzendbureau. Wij hebben
veel slimme mensen in dienst die graag
aan de slag gaan in tijdelijke functies uit
het hogere segment. Zij kunnen breed
worden ingezet, vandaar dat wij zoeken
naar bedrijven die gezamenlijk een breed
scala van werkgevers vormen. Diversiteit
in het aanbieden van banen, dat is voor
ons een pré.”

Geen winstoogmerk

StuD wordt gerund door zes bestuursleden
die voor één jaar hun studie aan de TU
neerleggen. Daarnaast heeft StuD geen
winstoogmerk en werkt het met externe
adviseurs; voormalige bestuursleden maar
ook mensen uit het bedrijfsleven. De
winst die StuD maakt gaat direct door
naar de scholing en sponsoring van studenten. Marieke: “Persoonlijke ontwikkeling van studenten stimuleren vinden wij
belangrijk. Elk jaar organiseren wij een
career day met verschillende workshops
en trainingen gericht op het verkrijgen van

Tekst: Philip Fokker fotografie: StuD

Uitzendbureau StuD levert al sinds haar oprichting in 1997 hoogwaardig tijdelijk personeel voor de gehele regio. Met de campus van de TU Delft als uitvalbasis staat men bij StuD met één been in de professionele markt en met het andere in het bruisende studentenleven.
een betere positie op de arbeidsmarkt.
Niet gerelateerd aan de studie dus, maar
puur op de toekomst ná de studie. Het is
de bedoeling dat wij een gedeelte van de
winst in de nog op te richten StuD Academy stoppen. Het doel van deze Academy
is om langere cursussen aan te bieden met
dezelfde insteek als de workshops.”
Olivier: “Extra curriculaire activiteiten
staan erg goed op de cv van afgestudeerden. Werk is dus maar een gedeelte van
onze activiteiten, het sociale aspect is
minstens zo belangrijk.”

Voor studenten, door
studenten

Olivier: “Ons motto luidt: voor studenten,
door studenten. Doordat wij zelf student
zijn, ook al zijn we dan een jaar gestopt,
staan we nog steeds midden in de doelgroep. Dat maakt de werving een stuk
makkelijker.” Marieke: “Van veel opdrachtgevers horen we positieve verhalen
over de goede match tussen student en het
bedrijf. Daarnaast is StuD laagdrempelig,
kunnen vacatures makkelijk worden uitgezet en zijn wij ook werkelijk geïnteresseerd in de bedrijven die zich aanmelden.”
�
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Erkenning voor kwaliteit en culinaire geneugte met de

Gouden Garde Award

Op maandag 7 maart was het weer zo ver. De uitreiking van de Gouden Garde Lunch Award was een
groot succes Kookstudio Eric Jan Fransen aan de Javastraat. Veel enthousiaste bezoekers hebben genoten van culinaire hapjes en drankjes en zorgden voor een intieme en levendige avond. In spanning werd
er volop gespeculeerd, de nieuwsgierigheid nam toe en de genomineerden probeerden te ontspannen
door hapjes en drankjes te nuttigen, maar van de spanning was van de gezichten af te lezen.
Geen metalen, plastic of houten garde,
maar een Gouden Garde is de Award
waarmee de beste lunchgelegenheden in
de regio Haaglanden, door Business
Haaglanden en stemmen van het publiek,
beloond worden. De deelnemers van het
jaar 2015 maakten het erg moeilijk voor
de beoordelaars, critici, foodliefhebbers
en smaakvrienden. Maar de winnaars van
de lunch à presto (korte zakenlunch) en
lunch à lungo (lange zakenlunch) zijn de
terechte nieuwe titelhouders.
Sommige genomineerden waren met een
volle bezetting aanwezig. Nieuwkomers,
eigenaars van gerenoveerde restaurants en
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gevestigde namen. Het maakt niet uit of
ze een groot netwerk hebben om een voorsprong op de stemmen te verzekeren,
want het gaat er vooral om dat ze allemaal
een goede naam hebben opgebouwd en
zijn culinair zeer bekwaam. Samen versterken zij de Haagse culinaire parels en
verbreden zij de horecahorizon van de regio Haaglanden. Daar zijn wij trots op.
De genomineerden kwamen vanuit alle
hoeken van Den Haag en omstreken. Voor
de Lungo titel streden de volgende restaurants: Oker, Andermans Keuken, The
Waves, Publique, Catch by Simonis,
Bistro Mer en Mama Kelly. De genomi-
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neerden voor de Presto titel waren: Ich bin
ein Hamburger, Guliano, De Kleine Witte,
Foodzie, KEK Delft, Hop & Stork en Fish
& Meat. Voordat de winnaars kenbaar
werden gemaakt, onderbrak Rob Truijens,
directeur/eigenaar van Business Haaglanden, het rumoerige borrelgeluid want het
was tijd om de winnaars bekend te maken.
“Deze officiële uitreiking van de Gouden
Garde is inmiddels een traditie geworden.
Wij hebben bewust gekozen voor een zakenlunch boven het zakendiner omdat de
lunch gangbaarder is dan een diner”, licht
Truijens toe voordat hij het woord aan
Martin Andriessen, directeur Werkgeversservicepunt, geeft die de spanning zal

doorbreken met de uitslag. Truijens bedankt iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid stemmen: “Jullie stemmen
zijn echt een doorslaggevende factor.”
De grote winnaar van de Lunch à Lungo
van 2015 is Andermans Keuken, die gevestigd is aan de Frederikstraat in Den
Haag. De Gouden Garde Award voor de
Lunch á Presto ging uit naar Guliano aan
de Denneweg. De blij verraste winnaars
namen de awards in handen en poseerden
voor diverse camera’s. De twee zusjes van
Guliano, gaven aan dat ze heel blij zijn
deze prijs in ontvangst te mogen nemen,
daar zij pas een krap jaar open zijn. “De
uitreiking van de Gouden Garde is een

goed initiatief om bestaande horeca in het
zonnetje te zetten”, Rob de Rooij (Werkgeversservicepunt). Bob Burger, de eigenaar van Andermans Keuken, benadrukt
hoe verrast hij is: “Ik zag het echt niet
aankomen. Werken in de horeca moet je
doen uit liefde voor mensen bij elkaar
brengen en natuurlijk lekker eten. Deze
award krijgt in ieder geval een mooi
plekje zodat het goed zichtbaar is.” Na de
uitreiking van de awards werden de winnaars gefeliciteerd en was er volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen onder
het genot van nog meer culinaire lekkernij
welke bereid zijn op de Javastraat bij
Kookstudio Eric-Jan Fransen.

De uitreiking van de Gouden Garde
Lunch Award was wederom een groot succes. Veel mensen werden in het zonnetje
gezet, maar er werd vooral door de aanwezigen genoten van exquise hapjes en
kwalitatieve wijnen die door zeer professionele en vriendelijke medewerkers van
het Werkgeversservicepunt voortdurend
werden rondgebracht. Er werd enthousiast
geborreld tot na achten en de sfeer zat er
merkbaar goed in. Business Haaglanden
dankt Eric-Jan Fransen, eigenaar van
Kookstudio Eric-Jan Fransen, in het bijzonder voor zijn gastvrijheid en Rob de
Rooij en de medewerkers van het Werkgeversservicepunt voor het mede tot succes
maken van deze bijzondere avond. Inmiddels is Business Haaglanden begonnen
met een nieuwe reeks lunches dus reden
om onze lunchrubrieken in de gaten te
houden voor het verloop en uiteraard het
uitbrengen van uw stem op uw favoriet
voor 2016. �
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U I T A G E ND A
Hofjeswandeling Gilde Den Haag

Rondleiding, Wandeltocht donderdag 24 maart 13:30 - 15:00 VVV Den Haag
Hoewel het nu bijna vergeten oases van rust zijn in de drukke
Haagse binnenstad woonde een kwart van de Haagse bevolking
150 jaar geleden nog in een hofje. Met meer dan 100 verstopte
hofjes is Den Haag met recht een 'hofstad'.
Een gids van het Gilde Den Haag voert je tijdens deze stadswandeling (iedere dinsdag en donderdag om 13:30 uur) langs de bekendste en mooiste hofjes. Verborgen plekjes, vanaf de straat
moeilijk te zien. Vroeger leefden arme en oude mensen gratis in
de hofjes omdat het als een vorm van bejaardenzorg en sociale
woningbouw diende. Tegenwoordig genieten de bewoners van
de rust die er te vinden is naast het drukke leven in de stad.

Reserveren
Tickets voor de rondleiding door de hofjes zijn te reserveren via de volgende manieren:
online via excursies.denhaag.com
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur via 0900-3403505 (45 cpm)
aan de balie van VVV Den Haag (Spui 68)

Ooievaart - Grachtenrondvaart Den Haag

Rondleiding vrijdag 8 april 10:00 - 17:00 Binnenstad Den Haag
Ontdek Den Haag vanaf het water tijdens deze leuke boottocht
in een historische Kagenaar van De Ooievaart! De rondvaarten
van De Ooievaart varen rondom het centrum van Den Haag. Een
gids vertelt je onderweg over de historie van de hofstad, maar
ook verhalen over het hedendaagse Den Haag. De rondvaart
door de Haagse grachten duurt ongeveer 1,5 uur en start en eindigt bij de Bierkade.

Reserveren
Het wordt aangeraden, zeker in het weekend en bij mooi weer,
van tevoren te reserveren voor de boottocht. Kaartjes zijn te
koop via de website van De Ooievaart, telefonisch via
070-4451869 en aan de balie van VVV Den Haag (Spui 68).

De Waterreus , het hele jaar genieten!
De Waterreus is het hele jaar door de ideale plek om een heerlijk hapje
te eten en iets gezellig iets te drinken aan zee. Maar het is ook de locatie om iets te vieren: Vrijgezellenfeest, huwelijk, bedrijfsuitje en teambuilding behoren allemaal tot de mogelijkheden. Op onze schitterende
strandlocatie kunnen wij u alles bieden wat u van een strandrestaurant
kan verwachten. Met de lekkerste gerechten, workshops of iets anders.
Compleet verzorgd, dus! Kortom: het hele jaar door een feest.
Uiteraard maken wij graag een arrangement op maat voor u.
www.dewaterreus.nl

bedrijfsprofiel

Heldere communicatie
en korte lijnen bij VT2000
Op een zolderkamer beginnen en uitgroeien tot een gerespecteerde speler op de VvE beheer markt. Dat
is het verhaal van VT2000, in 1997 opgericht door de zussen Vera Vis en Toke Ragetlie. Inmiddels biedt het
bedrijf onderdak aan twintig werknemers met een flinke dosis ervaring in het vak.

Specialist in beheer en
bestuur

Samenwerken

Inmiddels telt het bedrijf aan de Stoelmatter 100 in Wateringen twintig medewerkers die allen breed onderlegd zijn en dus
gezamenlijk een berg ervaring delen. “Als
VvE beheerder durven we door het hoge
opleidingsniveau van onze medewerkers
flinke verantwoording te nemen. Samenwerken en meedenken zijn dan ook belangrijke pijlers van VT2000”. Het begeleiden van VvE besturen óf zelf voor een
klant het bestuur ter hand nemen onder
een raad van toezicht; er zijn verschillende vormen waarin het bedrijf haar werkzaamheden verricht. “Dat klinkt officieel”,
voegt zij er met een glimlach aan toe,
“maar het belangrijkste is dat wij met de
klant als team functioneren om het wonen
en werken zo aangenaam mogelijk te maken”.

De jarenlange hoogwaardige dienstverlening uit zich in twee belangrijke zaken
binnen VT2000. “Wij kunnen scherpe
verzekeringspremies aanbieden omdat wij
door onze bedrijfsvoering relatief weinig
schades hebben. Daarnaast zijn wij trots
op onze SKW (Samen Kwaliteit Waarborgen) certificatie die ons verplicht bepaalde
richtlijnen aan te houden.” En dit certificaat staat niet alleen mooi op de boekenkast in de vergaderruimte. Jaarlijks controleert de organisatie de boeken op
kantoor van VT2000 en gaat men op lokatie kijken of het beleid wel goed wordt
uitgevoerd.

Tips voor de ondernemer

Voor zakelijk onroerend goed zijn een
aantal kwesties van groot belang, zo leert
de ervaring. “Op bedrijventerreinen heb je
nogal eens te maken met overlast, bijvoorbeeld een garage die sloopauto’s op parkeerplekken neer zet. Maar ook verschillende huurders in één pand levert vaak een
gecompliceerde casus op.” Het uitbesteden van het VvE beheer is dan ook een
goed idee voor ondernemers. Zij willen
namelijk gewoon ondernemen en verder
zo min mogelijk gedoe aan hun hoofd.
“Denk ook aan graffiti overlast bijvoorbeeld, dat moet je als ondernemer echt
meteen van je gevel verwijderen, want het
pand en de omgeving is uiteindelijk toch
ook je visitekaartje!”

Zowel particulier als
zakelijk

Particuliere huizenbezitters, woningbouwverenigingen en grooteigenaren zijn dan

ook allen van harte welkom om gebruik te
maken van de jarenlange ervaring van het
Wateringse bedrijf. Op de website van
VT2000 is duidelijk te zien voor hoeveel
uiteenlopende klanten zij al werkzaam
zijn en kunnen de positieve referenties
van klanten worden teruggelezen. “De
positieve reacties zijn vooral te danken
aan de heldere communicatie en korte lijnen die we met de klanten hebben. In
1997 begon ik met mijn zus Vera aan dit
avontuur en doordat mijn partner, Pieter
Ragetlie, haar plek in de organisatie heeft
overgenomen voelt VT2000 ook nog
steeds als een familiebedrijf.” Professioneel en familiaire, dat klinkt als de perfecte combinatie voor een prettige samenwerking voor iedere VvE. �

Tekst: Philip Fokker fotografie: VT2000

“In 1997 waren VvE beheerders nog veredelde administratiekantoren”, begint oprichtster en directeur Toke Ragetlie het
gesprek. Met haar ervaring opgedaan bij
de Woningraad besloot Toke met haar zus
Vera het VvE beheer meteen op een vernieuwende wijze aan te pakken. “Bij de
Woningraad werkte ik al met meerjarenonderhoudsplannen waarop je de financiën kunt afstemmen, die professionalisering hebben wij meteen bij onze eerste
klanten doorgevoerd.” Het feit dat de dames tevens hun verzekeringspapieren op
zak hadden en hierdoor al waren ingeschreven bij de AFM heeft mede bijgedragen aan de snelle opmars van VT2000.

Gecertificeerde scherpe
tarieven

VT2000
Stoelmatter 100
2292 JL Wateringen
T 0174 28 62 62
E info@vt2000.nl
W www.vt2000.nl
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Lunch a lungo

De Dagvisser

32

De Dagvisser is gevestigd in de Scheveningse vissershaven, vlakbij het Noorderlijk Havenhoofd en om
de hoek van de Scheveningse visafslag. De Dagvisser staat voor 20 jaar eerlijke vis en werkt alleen met
dagverse producten van het seizoen. Sinds 1996 bestaat dit Zeeuwse familiebedrijf. Van vader op zoon
en al jaren gerund door Kees en Sjanet Schot Vanaf begin december opnieuw geopend in een heel
nieuw jasje, dus tijd voor de proef op de som!

Locatie 8

Zoals eerder vermeld is De Dagvisser gevestigd in de Scheveningse vissershaven.
Prima aan te rijden en voldoende parkeergelegenheid. Dat zal met heel mooi weer
doorgaans iets lastiger zijn. Maar daar
hadden wij geen last van. Er is volop parkeergelegenheid in de omgeving. Daarnaast zijn er diverse horecagelegenheden
in de buurt, maar voor een unieke ervaring
bent u bij De Dagvisser aan het goede
adres.

Interieur 8

De Dagvisser heeft een complete renovatie ondergaan. We kunnen dan ook niet
anders constateren dat het echt prachtig is
geworden. Een ‘haven sfeer’ in een modern en warm jasje. Veel robuuste en
stoere materialen zoals touw, hout en
steen. Wat vooral erg leuk is zijn de zwartwit fotobeelden van oud-Schevenigen op
de stenen muren. Toch ziet het geheel er
strak en sophistecated uit. Verder is een
leuk detail dat de menukaart een krant is,
genaamd het Scheepsjournaal. De uitstraling van deze menukaart past dan ook ge-
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heel in de sfeer van het interieur. Natuurlijk is het ook mogelijk om met mooi weer
lekker buiten op terras te eten en uit te
kijken op de haven van Scheveningen

Menu 8

Als voorgerecht kozen we voor een California Roll, een sushi rol met krab, avocado, komkommer, tobiko en Japanse
mayonaise. Er is inmiddels wat vergelijkingsmateriaal op sushi gebied, maar deze
was erg lekker! Tafelgenoot koos voor de
gewokte vongole met saffraan, tomaat en
knoflook. Helaas niet het seizoen van de
vongole, dus deze zijn vervangen door
kokkels. Maar dat deed aan de smaak niet
onder. Als hoofdgerecht gingen wij voor
de gegrilde tonijnsteak met udon noodles,
sesam en groenten met een saus van gember en citroenblad. De tonijn was perfect
gegrild en echt heerlijk op smaak. Persoonlijk vond ik het iets te veel noodles,
maar dat is voor iedereen weer anders.
Verder hadden we een op de huid gebakken kabeljauwfilet met vongole (ook wederom vervangen voor kokkels) met tagliatelle en kruiden beurre blanc. Ook een
genot voor de smaakpapillen. De vis ook
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weer perfect op smaak. Dit geheel werd
begeleid met een Chardonnay, Light
Horse Napa uit Californië op advies van
de alleraardigste gastvrouw. Verder is de
kaart zeer uitgebreid en wat ook wel leuk
is dat je ook vis naturel kan bestellen. Dit
betekent dat je de vis kan laten grillen,
bakken, pocheren. De vis in zijn geheel
wilt of juist gefileerd. Zonder poespas alleen vis met frites en sla.

Bediening 8

We werden hartelijk ontvangen door de
eigenaresse Sjanet. Een horecavrouw in
hart en nieren. Het viel ons op dat het behoorlijk druk was tijdens de lunch, maar
dat alles gesmeerd liep. Als je eigenlijk
verder niks kan bedenken, dat betekent
dat het goed is!

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

Het Zamen:

Top bedrijvenlocatie in
de regio Haaglanden
Vooruitstrevende ondernemers huren op dit moment al een bedrijfsruimte in het kakelverse Het Zamen.
Een koninklijke entree via het atrium van het gebouw én de nieuwste faciliteiten als het aankomt op ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn slechts twee van de vele voordelen die het
pand op het voormalig GIT terrein haar huurders biedt.

Tekst: Philip Fokker fotografie:bas kijzres

Gedeelde bestemming

In het restaurant van Het Zamen spreek ik
Maarten Bothe van Staedion en Martin
Blauw van Stichting Eykenburg over de
laatste ontwikkelingen. Blauw: “In 2006
is al gestart met de plannen voor een
nieuwe bestemming van het GIT terrein
aan de Haagse Esperantostraat. Stichting
Eykenburg heeft destijds de grond aangekocht met het idee om er voor haar woonzorgcomplex vlakbij het Hollands Spoor
een nieuwe locatie te kunnen realiseren.
Na een kleine vertraging door de crisis
zijn wij om de tafel gaan zitten met Humanitas DMH en Staedion. Tijdens deze
gesprekken is het idee van een combinatie
woon-zorgcomplex met bedrijfsunits geboren.” Bothe: “Hierdoor is Het Zamen
een ware aanjager geworden voor de gehele buurt. In 2013 zijn de bewoners van
het zorgcomplex verhuisd en bieden wij
ook de verschillende bedrijfsunits aan.”

De eerste huurders

Een locatie met waanzinnige vernieuwingsdrang en bedrijvigheid, wat wil een
Haagse ondernemer nog meer? Bothe:
“Inderdaad! De huurders die wij al hebben
mogen verwelkomen feliciteren wij dan
ook van harte met hun keuze voor Het
Zamen. REIN vitaliteitsprofessional huurt
een flinke ruimte waarin hij fysieke personal training voor jong en oud koppelt aan
psychologische begeleiding, kortom: een
bijzonder dynamisch en positief bedrijf.
Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook al units

verhuurd aan Dutch Apperal (zie kader)
en Psycho Informa.”

Interessant voor zowel
groot als klein

Als ondernemer kunt u uw bedrijfsruimte
zowel vanaf de straatkant als via het majestueuze atrium van het complex bereiken. Op het dakterras kunt u een broodje
eten terwijl u van de zon geniet en er zijn
meer voordelen, verklapt Martin Blauw:
“Als je het over maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt kun je eigenlijk
niet om ons heen. Het gebouw heeft een A
energie rating en is dus super energie zuinig. Voor zowel de starter die op zoek is
naar een bedrijfspand als de gevestigde
ondernemer die een nieuwe locatie zoekt
is Het Zamen de ideale locatie. Wij bieden
units aan vanaf 91 tot en met 1500 m2. En
omdat de ruimtes geheel casco worden
opgeleverd kan een huurder op geheel eigen wijze de sfeer en inrichting bepalen.
Hiervoor hebben wij een budget gereserveerd én natuurlijk ook partijen die zo een
proces kunnen begeleiden in huis. Een
bedrijfsunit in Het Zamen levert de ondernemer dus de voordelen van het grote geheel met behoudt van zijn eigen identiteit.”

Wij (Dutch’n Decent, XYVA en Baldwin Roberts &
Co.) waren op zoek naar een grote ruimte met een
industriële look. Na een lange zoektocht, kwamen
we de Esperantostraat tegen en dat was het!
Naast de riante afmeting, werden we ook enthousiast van het CO2 neutrale pand met een hoog
MVO gehalte. Het mooie van deze ruimte was,
dat we het nog zelf konden indelen. We hebben
er een fantastische ruimte van gemaakt samen
met Meneer de Aannemer.

Voor informatie
Staedion BOG
070-376 74 44
JNW Makelaars
070-330 73 50
haaglanden business | nummer 1 | maart 2016
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business & vastgoed

5-sterrenconcept in
ambitieus Beatrixkwartier
Tekst: Philip Fokker fotografie: rob schippesr

De verhuur van units loopt voorspoedig in het bijzondere kantorencomplex HeadQuarter. Nu binnenkort
ook het naastgelegen stationsgebied een uitgebreide make-over krijgt is het huren van een multifunctionele kantoorruimte in deze dynamische omgeving voor ondernemers een absolute aanrader.

Voor elk wat wils

Met als grootste huurders The Hague
Security Delta (HSD), AT&T en ICTU
begint HeadQuarter een ware hub te
vormen voor commerciële en semi-overheidsinstellingen die hun sporen verdienen in de ICT en digitale beveiliging. Bij
binnenkomst in de centrale lichte ruimte
met fijne zithoeken en uitzicht op de grote
binnentuin valt meteen op dat het delen
van een gebouw met meerdere partijen
zorgt voor dynamiek en onderlinge synergie. Op verschillende plekken in de centrale hal zitten groepjes mensen te praten,
terwijl op de eerste verdieping enkele
vroege vogels alvast aanschuiven voor de
lunch in het open restaurant. Het ‘WE
CANTEEN’-concept binnen dit moderne
restaurant zorgt voor een welkome continue diversiteit, omdat iedere twee weken
van uitbater wordt gewisseld. Een vernieuwend concept dat moeiteloos aansluit
bij de steeds groter wordende behoefte
om gezond en biologisch te eten -, zonder
daarmee beperkend te zijn.

Campus

Kortgeleden heeft het immer groeiende
HSD (het grootste digitale veiligheids-
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cluster in Europa) wederom een extra
verdieping binnen het gebouw gehuurd.
De vestiging van HSD, dat intern bestaat
uit een grote verscheidenheid aan afdelingen, heeft ervoor gezorgd dat verschillende dienstverleners in het hogere ICT-segment ook hun intrek in het gebouw
hebben genomen. De combinatie tussen
de talloze partijen die deel uitmaken van
het HSD-platform, en de aanwezigheid
van gevestigde namen zoals ICTU en
AT&T, maken het campusconcept binnen
HeadQuarter zo uitzonderlijk.

Uniek

Huurders in HeadQuarter genieten bovendien van een groot scala aan voordelen.
Zo zijn de mogelijkheden tot het indelen
van de units zeer flexibel, waardoor het
mogelijk is om vijftien tot twintig personen overzichtelijk op één werkvloer te
hebben in het gebouw. Daarnaast zorgt de
hoge parkeernorm, korte aanrijroutes naar
de ringweg, en het op loopafstand aanwezige NS station Laan van NOI voor ideale
bereikbaarheid. Een ‘five star service level’, vriendelijke receptie, ruime vergaderzaal, een interne schoonmaakdienst en
een koffiebar met openslaande deuren
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richting de binnentuin, maken HeadQuarter een buitengewone aantrekkelijke en
aangename plek om te werken. Maar er is
meer...

Ontwikkeling
stationsgebied

Het Beatrixkwartier en stationsgebied
Laan van Nieuw Oost-Indië ontwikkelt
zich in een rap tempo en mag zich terecht
de tweede belangrijkste kantorenlocatie
van Nederland noemen. Tussen nu en
2017 zal er voor negen miljoen euro door
de Gemeente Den Haag in het NS station
en de omgeving worden geïnvesteerd. Het
verder uitgroeien tot een Security Campus en het nog meer betrekken van de
omliggende buurt bij het Beatrixkwartier
door de aanleg van nieuwe looproutes
staan in de planning. Natuurlijk extra redenen om u als ondernemer in HeadQuarter te vestigen, zodat u kunt meeliften op
de vooruitstrevende atmosfeer die op deze
bijzondere campus heerst. Er zijn nog een
aantal units beschikbaar, dus grijp deze
kans en vraag een bezichtiging aan via
COG Makelaars (Stephan Soons) of JLL
(Birgitta Padberg)
www.cogmakelaars.nl of www.JLL.nl
�
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Profiel

De true colours van Maurits Groen

‘De snoepwinkel
wordt steeds voller’
Maurits Groen is de éminence grise van duurzaam nederland. Hij liet Al Gore zijn inconvenient
truth verkondigen en beïnvloedde daarmee de maatschappelijke opinie over klimaatverandering
ingrijpend. Aanvankelijk vooral actief op het gebied van communicatie werd Groen serieondernemer in duurzaamheid. Met zijn netwerk en bevlogenheid geeft hij tal van initiatieven een impuls.

teKst HAns HAJÉe FOtOGRAFie ROb OOstWeGel

Na een studie politicologie werd
Maurits Groen hoofdredacteur en
uitgever bij Milieudefensie. ‘Voor duurzaamheid en milieu was destijds amper
aandacht. Had je die wel dan werd je als
wereldvreemd beschouwd.’ Ondanks de
overtuiging dat verandering dringend
nodig was, hield Groen (1953) zich
verre van provocatie. ‘Alleen maar
tegen zaken aanschoppen heeft geen
zin. Om een samenleving te veranderen,
moet je een positief alternatief bieden
en met mensen in verbinding blijven.’
Dat doet Groen sinds 1982 via zijn
eigen bureau. Hij adviseerde honderden
bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. ‘Al heb ik een
onafhankelijke rol, de intenties – mijn
true colours – zijn altijd duidelijk; ik
wil bijdragen aan structurele verduurzaming.’

Kwantumsprong

Groen ziet een kentering in de aandacht
voor het milieu. ‘Belangrijk daarbij is
de exponentiële toename van kennis.
Op een usb-stick zit nu meer rekencapaciteit dan gebruikt is bij de eerste maanlanding. We weten enorm veel van de
planeet en haar toekomst.’ Dit leidde bij
de recente klimaattop in Parijs tot een
volgens Groen historische mondiale
afspraak. ‘Al zal het nog een heel
gevecht worden om daar echt uitvoering
aan te geven, er is een streep gezet
onder het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat besluit is genomen op basis
van onze kennis over de toekomstige
gevolgen voor het milieu, ondanks een
machtige tegenlobby. Het is echt een
doorbraak, een kwantumsprong.’

Mammoettanker beweegt

Steeds meer partijen trekken zich terug
uit fossiele energie. ‘Oliemaatschappijen verliezen beurswaarde. De duurzame
energiesector wordt een factor van
belang en is in Duitsland al goed voor
380.000 banen. En vertegenwoordigers
van de gevestigde orde – banken, energiemaatschappijen – maken statements
die eerder voorbehouden waren aan
organisaties als Greenpeace of Milieudefensie.’ De mammoettanker beweegt.
‘De eerste centimeters kosten heel veel
moeite. Is de kentering eenmaal ingezet
dan gaat het steeds sneller.’

Al Gore

Bij de aandacht voor duurzaamheid is
agendasetting cruciaal. ‘Schoolvoorbeeld is An Inconvenient Truth,’ aldus
Groen, die er verantwoordelijk voor
was dat boek en film van Al Gore in
Nederland verschenen. Hij nam er een
tweede hypotheek voor. ‘Ik geloofde
heilig in de potentiële impact van Gore’s
boodschap.’ Die inschatting bleek juist.
‘Door alle publiciteit rond Gore en zijn
visie sloeg de maatschappelijke opinie
over klimaatverandering in één klap om.
Een grote groep mensen werd zich
bewust van het dreigende onheil.’An
Inconvenient Truth deed ook Groen’s
ster rijzen. ‘Sinds het bezoek van Gore
in 2006 weten mensen mij steeds vaker
te vinden. Daardoor is ook mijn impact
toegenomen.’ Die wordt benadrukt door
de toppositie in de Duurzame Top Honderd die Groen sinds eind 2015 inneemt.

Verbinder

Hield Groen zich aanvankelijk vooral
bezig met communicatie en advies, de
laatste jaren ligt de nadruk op concrete
producten en diensten. ‘De toegenomen
kennis zorgt niet alleen voor bewustwording maar stelt ons ook in staat,
oplossingen te vinden die bijdragen aan
een beter milieu. Bijna dagelijks word
ik benaderd met vragen over productie,
financiering en marketing van dergelijke
initiatieven. Mijn rol is dan die van verbinder. Na bijna veertig jaar beschik
ik over een groot netwerk. Dat zet ik
graag in om kansrijke ideeën verder te
helpen.’

Kippen en douchen

Groen is betrokken bij een groeiende
reeks initiatieven. Zoals de WakaWaka
(zie kader). En Greenem, een vergelijkingssite die onder meer verbruikskosten en milieu-impact van elektrische apparatuur inzichtelijk maakt. Met Kipster
kunnen diervriendelijk en duurzaam
kippen worden gehouden voor eierproductie tegen marktconforme prijzen.
Hamwells is een superieur douchesysteem dat ook nog eens 90% water en
80% energie bespaart. ‘Er worden
steeds meer oplossingen ontwikkeld die
milieuvriendelijke productie en energiebesparing mogelijk maken, en die ook
financieel steeds aantrekkelijker wor-

WONDERLAMP

De WakaWaka is een robuuste
LED-lamp die gevoed wordt door
een klein zonnepaneel en bij uitstek geschikt is voor gebieden
zonder elektriciteit. Groen: ‘Daar
worden vaak kerosinelampen gebruikt: vervuilend, brandgevaarlijk
en slecht voor de gezondheid. De
WakaWaka is een duurzaam alternatief. Mensen kunnen werken als
het donker is en zo hun inkomen
vergroten. Ook zijn ze geen geld
meer kwijt aan kerosine. Het besteedbaar inkomen stijgt fors. En
kinderen kunnen huiswerk maken.’
Via de WakaWaka Foundation zijn
al honderdduizenden lampen verspreid. Zo is een school in Kenia
voorzien van 800 WakaWaka’s. ‘Bij
vergelijkende toetsen was het een
gewoon gemiddeld dorpsschooltje. Inmiddels is het de beste
school van de regio. Voilà, de
enorme impact van een simpel
lampje in een notendop.’

den. Ik ervaar het als een snoepwinkel
met symboolproducten die bewijzen dat
het beter, duurzamer en voordeliger kan.
Deze winkel wordt alsmaar voller.’

Onverklaarbaar kortzichtig
Ondanks alle initiatieven presteert
Nederland belabberd op het gebied van
duurzame energie. ‘Binnen de EU doet
alleen Malta het nog slechter,’ weet
Groen. ‘Ik mis visie en verantwoordelijkheid. Al jarenlang is bekend dat ons
aardgas rond 2030, 2035 op is. Van
enige urgentie bij de ontwikkeling van
alternatieven is echter geen sprake. Een
onverklaarbare kortzichtigheid met
grote gevolgen, zowel economisch als
geopolitiek. Zonder alternatieve energie
missen we straks niet alleen onze aardgasinkomsten maar wordt Nederland
ook afhankelijk van Poetin en het
Midden-Oosten. Is dat wat we willen?’
Toch blijft Groen hoopvol. ‘De techniek
ontwikkelt zich razendsnel. Op termijn
fungeert elk dak, raam en muur als
“energie-oogst-oppervlak”. Opslag
wordt goedkoper, nul op de meter is
straks de norm.’ De techniek om de
noodzakelijke omslag te realiseren, is
beschikbaar. ‘Ook de financiële middelen zijn er. Het enige wat ontbreekt, is
bestuurlijke en politieke wil.’ �
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Opdrachtgevers in the lead bĳ stedelĳke distributie

samenwerking als
sleutel tot succes
teKst HAns HAJÉe

Rico Luman is senior sector- en regioeconoom bij ING Economisch Bureau.
Hij houdt zich bezig met transport en
logistiek. Daarnaast volgt hij de economische ontwikkelingen in West-Nederland.
Beide elementen komen samen in een
ING-rapport uit 2015: ‘Stedelijke distributie in het winkellandschap van de
toekomst’. Hierin is sprake van dagelijks
200.000 kleine en 50.000 grotere vrachtwagens die de Nederlandse binnensteden
bevoorraden. ‘Volgens Thuiswinkel.org
was internet in 2014 goed voor 7,6% van
de totale detailhandelsbestedingen,’ aldus
Luman. ‘Wij verwachten dat dit in 2025
20% tot 25% zal zijn. Het aantal vervoerbewegingen zal hierdoor substantieel
stijgen.’
business nAtiOnAAl

straat vol busjes

Goed nieuws voor distributeurs en
de werkgelegenheid in de sector, al is
bij grote speler PostNL veel te doen
over de beloning en contracten van hun
pakjesbezorgers. Maar wat als straks
elke straat vol busjes met draaiende
motor staat? ‘Filedruk en uitstoot
nemen fors toe. Helemaal als levering
op dezelfde dag gemeengoed wordt.
Wehkamp is er al mee gestart, andere
aanbieders zullen ongetwijfeld volgen.
Dit staat haaks op de milieu-ambities
van de overheid. Om stedelijke
distributie beheersbaar te houden,
zijn meer efficiency en snelle
verduurzaming hard nodig. Dit vereist
een trendbreuk.’

Focus op expansie

Wie heeft de sleutel daartoe in handen?
‘Individuele distributeurs hebben weinig
invloed, zo bleek uit een rondetafelsessie
voor ons eerdergenoemde onderzoek.
Zij volgen de wensen van hun klanten, de
retail- en e-commercebedrijven. Die zijn
bepalend als het gaat om efficiency en
vergroening van het wagenpark.’ Welke
rol spelen consumenten? ‘Dat bezorging
meestal gratis wordt aangeboden, helpt
niet bij hun bewustwording. Er is amper
een prikkel om bestellingen te combineren.’
Zolang er nauwelijks sturing is van de
consument, verwacht Luman weinig
verandering. ‘Wat ook meespeelt, is dat in
e-commerce veelal jonge bedrijven actief
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Door de enorme vlucht van e-commerce domineren vrachtauto’s van bedrijven als Postnl, DHl en Albert Heijn het straatbeeld. De zendinggrootte neemt af, de leveringsfrequentie
toe. bezorging op dezelfde dag is binnenkort heel gewoon
en de komende jaren neemt het aantal vervoerbewegingen
verder toe. Met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat in
de steden. Meer efﬁciency en minder uitstoot zijn dringend
gewenst. Wie heeft de sleutel daartoe in handen?
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last mile

Nieuwe stadsdistributiecentra kunnen
bijdragen aan snellere én groenere levering. ‘In dergelijke centra wordt vracht
gebundeld en verder vervoerd met kleinere, schone voertuigen,’ zegt Luman.
Tot nu toe zijn dergelijke voorzieningen
relatief schaars. In Enschede, Utrecht en
Amsterdam rijden Cargohoppers; zij
zorgen voor emissievrije levering tijdens
de zogenaamde last mile. ‘Het is onvermijdelijk dat er meer van dergelijke voorzieningen komen, al kan dit tijd vergen.
In de praktijk blijken partijen zich heel
moeilijk op te lijnen. In Breda heeft men
bijvoorbeeld moeten constateren dat de

huidige proef met stadsdistributie is
mislukt en wordt opnieuw begonnen.’
Bundeling van kleinere volumes kan
aanzienlijke schaalvoordelen opleveren.
‘En als de afstanden korter zijn, worden
duurzame alternatieven aantrekkelijker.’
Ook de groei van levering op dezelfde
dag kan de komst van meer distributiecentra vlakbij de binnensteden bespoedigen. ‘Als dit gemeengoed wordt, moet de
afstand tot de eindklant zo kort mogelijk
zijn.’

Geen open deur

In tal van sectoren gaan de ontwikkelingen razendsnel. Stedelijke distributie is
daarop zeker geen uitzondering. ‘Vanuit
verschillende kanten staat veel druk op
bedrijven in de sector; opdrachtgevers,
consumenten, de overheidsambities op
het gebied van duurzaamheid. En dat in
een branche waar investeringen hoog en
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marges laag zijn. Ga er maar aanstaan.’
Welke aanbevelingen heeft Luman voor
distributeurs? ‘Het lijkt een open deur
maar is daarom niet minder waar; alleen
door krachten te bundelen, kunnen bedrijven de talrijke uitdagingen met succes het
hoofd bieden. Niet voor niets zijn overnames aan de orde van de dag. Samenwerking zorgt voor een betere uitgangspositie. Dat kan horizontaal zijn, door
goederenstromen te combineren met
collega-transporteurs. Of verticaal door
de dienstverlening aan opdrachtgevers
uit te breiden en bijvoorbeeld samen te
investeren in nieuwe concepten. Gelukkig
merk ik dat de bereidheid om elkaar op
te zoeken, toeneemt. Zeker voor kleine
distributeurs is dat noodzakelijk om te
kunnen overleven.’ �
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De transportsector is sterk kostengedreven. ‘Investeringen zijn hoog, de marges
minimaal. Dit belemmert een snelle
verduurzaming. Elektrische voertuigen
zijn kostbaar, vergeleken met de traditionele (diesel)versies. Ook hierbij zijn
opdrachtgevers in the lead. Pas als zij
eisen stellen ten aanzien van de beperking
van CO2-uitstoot en ook bereid zijn
daarvoor te betalen, kan vergroening vaart
krijgen. Ook subsidies van de overheid
kunnen helpen. Steeds meer steden
spreken de ambitie uit om op termijn
emissieneutraal te worden. Beperking van
de uitstoot door vrachtverkeer is dan een
belangrijk item.’
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Kostengedreven
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zijn. De traditionele retailers hebben
gezien de jarenlange samenwerking meer
oog voor de specifieke problematiek van
distributeurs dan deze nieuwe spelers,
waar de focus vooral ligt op verdere
expansie.’

Coolblue bezorgt een
deel van haar witgoedleveringen zelf.
Na een testfase startte
het e-commercebedrijf
in februari met vijftien
busjes in Brabant en
Limburg. Eind dit jaar
moeten er zo’n vijftig
door heel Nederland
rijden. ‘Een verrassende move,’ vindt Luman. ‘Je zou zeggen; gebruik maken van vervoerders met een grote
distributiestroom is goedkoper dan zelf een kanaal opzetten. Al gaat het hier
natuurlijk wel om specifieke, vaak grote en zware producten.’ Coolblue blijkt
meer invloed te willen op de aflevering en installatie van deze aankopen. ‘Bij
de levering van grote producten komen mensen echt bij je in huis,’ zegt topman Pieter Zwart hierover. Door deze laatste schakel in eigen hand te nemen,
weet Coolblue nu precies wie er bij hun klanten thuiskomt.
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l i T e r AT U U r
essenties VAn
leiDinGGeVen AAn
PROFessiOnAls
Door Mathieu Weggeman

In 2007 schreef Mathieu Weggeman Leidinggeven aan professionals? Niet doen!. Deze
oproep vond veel weerklank, gezien de bekroning als managementboek van het jaar. In
zijn nieuwe boek voegt Weggeman actuele
inzichten toe aan de
eerdere uitgave. Heel
veel veranderd blijkt er
overigens niet. Uitgangspunt is dat 80%
van de professionals
intrinsiek gemotiveerd
is en volgens Weggeman alleen realistische
maar uitdagende output-afspraken nodig
heeft. Weinig regels dus, veel ruimte en vertrouwen. Cruciaal is wel dat leidinggevenden
hun – beperkte – rol adequaat invullen. Lukt
dat niet dan zijn de gevolgen groot. Op
MBA-ers heeft Weggeman het niet. En het
Rijnlandse model waarbij het gaat om continuïteit, liefde voor het vak en collectieve
ambitie verdient volgens hem verre de voorkeur boven het Anglo-Amerikaanse systeem
waar winst en individuele zelfmaximalisatie
centraal staan.

HOW tO beCOMe A
MARKetinG suPeRHeRO
Door Martijn van Kesteren

In onze competitieve economie vereist succes
volgens Martijn van Kesteren welhaast bovennatuurlijke krachten. Alles draait om marketing. Hoe geweldig een product of dienst ook
is, het verkoopt zich nooit vanzelf. Daarvoor
zijn marketing superhelden nodig. Of zoals
Van Kesteren het noemt: gewone personen die
buitengewone dingen doen. In een in toegankelijk Engels geschreven boek beschrijft hij
de zes superkrachten die daarvoor nodig zijn.
Deze helpen marketeers en ondernemers om de
beste versie van zichzelf te worden. Niet alleen
zakelijk, ook privé. Maar pas op; al beheers je
de theorie, het draait er uiteindelijk om, daadwerkelijk in actie te komen. Want ook dat is het
kenmerk van een echte superheld.
132 pag. ISBN 978-90-8136-124-8. € 20,-.
Younique Creations.

suits & HOODies
Door Quintin Schevernels

Startups zijn hot. Menigeen begint een eigen
bedrijf met als droom, de gevestigde orde te
doen verbleken. Investeerders speuren naar
kansrijke jonge bedrijven en de Startup Delta
fungeert als aanjager van vernieuwend ondernemerschap. Succesvolle voorbeelden als
Google en bol.com
zijn een lonkend perspectief, maar Quintin
Schevernels zet al te
naïeve starters met
beide benen op de
grond. Want slechts
een half tot twee procent van alle startups
zijn echt succesvol.
Schevernels bekleedde topfuncties bij VNO Media en Layar en put
uit eigen ervaring met zowel startende bedrijven als corporates. Suits & Hoodies schetst de
verschillen en overeenkomsten tussen beide
uitersten. Schevernels ontdekte zeven essentials die in beide gevallen de grondslag vormen voor succes.
224 pag. ISBN 978-90-4700-879-8. € 19,99.
Business Contact.

184 pag. ISBN 978-90-5594-973-1. € 19,95.
Scriptum.

Het MeRKMenu
Door Paul Kruijssen

Zichtbaarheid is cruciaal voor elke organisatie. De middelen en media die daaraan kunnen bijdragen, zijn de afgelopen
tien jaar explosief gestegen. Om door al deze bomen het bos te kunnen blijven onderscheiden, schreef Paul Kruijssen
Het MerkMenu. Via elf helder geformuleerde stappen helpt het boek om te komen tot een onderscheidende en consistente profilering. Kruijssen’s aanpak start met het definiëren van identiteit en imago en leidt uiteindelijk tot een gestructureerde inzet van middelen plus een evaluatie. Hierdoor kan bijgestuurd worden als uitstraling en identiteit niet
meer matchen. Centrale rol in het MerkMenu speelt een ‘schijf van vier’: onderzoeken, ontwikkelen, uitvoeren en
monitoren.
174 pag. ISBN 978-90-8965-301-7. € 22,50. Van Duuren Management.
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Minder vergroening door nieuwe ﬁscale regels?

‘2016 wordt een
uitdagend autojaar’
teKst AnKA VAn VOORtHuiJsen

‘Klanten zullen weer voor
traditionele auto’s kiezen.’

Dick Bakker
Directeur leasemaatschappij
Arval; met 930.000 auto’s
de grootste in europa,
nationaal met 35.000
nummer vier.
‘Ik verwacht dat 2016 een uitdagend jaar
wordt. De ﬂinke aanpassing in de bijtelling van 2015 naar 2016 heeft voor een
hausse in de verkopen in het vierde
kwartaal gezorgd. Ook wij hebben al veel
auto’s in 2015 geleverd en leveren ook in
het eerste kwartaal nog auto’s met de
oude bijtelling. Daarnaast verwacht ik dat
klanten de aanschaf van een nieuwe auto
uitstellen tot na 2016, om dit jaar nog van
de lagere bijtelling te profiteren.
business nAtiOnAAl

De plug-in hybrides zoals Mitsubishi
Outlander en Toyota Prius, die stapsgewijs van 7, via 15 nu en 21% bijtelling in
2019 gaan, worden minder populair. Die
werden vooral gekozen vanwege de fiscale voordelen, niet vanwege het milieu.
Dat is nu voorbij. Voor de duurdere
modellen zoals de Mercedes C-klasse en
de Volvo XC90 verwacht ik dat de hybrideversies – met 15% bijtelling – wel
populair blijven. Dat scheelt zo € 200 per
maand met de 21% die je voor de niethybridevariant betaalt.
Werkgevers gaan kritischer kijken naar
het brandstofverbruik bij werknemers.
Die rijden weinig elektrisch, terwijl ze
wel het fiscale voordeel incasseren. Ik
kan me voorstellen dat je als werkgever
het surplus aan brandstofkosten gaat
doorberekenen. Wij helpen onze klanten
het brandstofverbruik inzichtelijk te
maken via kwartaalanalyses van hun
wagenpark. Niet om werknemers te
“straffen” maar hen te stimuleren, bewuster met het gaspedaal om te gaan. Daar
helpen ook onze rijtrainingen en brandstofbesparingstips bij.
De totale CO2-uitstoot van ons wagenpark zal dit jaar denk ik iets omhoog
gaan. Klanten zullen weer voor traditionele auto’s kiezen omdat het bijtellingsvoordeel verdwijnt. Er is dus een averechts effect bereikt. En over een jaar of
drie, vier komen de goedkopere hybride
auto’s massaal naar ons terug; dat gaat de
markt verstoren.
Zzp-ers en mkb-ers zijn prijsbewust en
minder merkbewust. Dat is altijd zo
geweest en verandert niet. Het gaat hen
niet om leren bekleding, een bepaald stiksel of bijzondere wielen. Zij kiezen ratio-

neler, anders dan de corporate klant met
een ruime autoregeling.’

Jan-Bertram Rietveld
loonbelastingadviseur
bij eY (voorheen ernst &
Young) Rotterdam.
‘Ik rijd zelf elektrisch. Aan de stilte wen
je snel en het rijdt heel soepel. Toen ik
deze auto kocht, realiseerde ik me terdege
dat ik de komende vijf jaar 0% bijtelling
zou hebben. Ik moet dus nog goed
nadenken wat ik over tweeëneenhalf
jaar ga doen.
Wat nu is gebeurd, is dat een effectieve
maatregel bewust wordt afgeschaft. De

‘Wat gesubsidieerd werd,
was lang niet altijd even groen.’
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‘Met de bijtelling zoals die was, waren
mensen wel geneigd om eerder een groenere en duurzamere keuze te maken.
De moeilijkheid met de bijtelling aan de
hand van vastgestelde CO2-waardes is,
dat die waardes theoretisch zijn. In de
praktijk treden veel verschillen op. Het
systeem is nu zo dat je aan de voorkant
beloont, terwijl je aan de hand van het
gebruik zou moeten belonen of bestraffen. Bij DSM focussen wij op CO2 én
gebruik. Als dat gebruik erg uit de pas
loopt, verrekenen wij het. Als je hybride
rijdt en nauwelijks laadt, dan verdampt je
voordeel. Dan vindt de schifting ook
meer aan de voorkant plaats; als je in
verband met je actieradius weinig laadt,
maken mensen een nieuwe rekensom en
kiezen ze bijvoorbeeld voor een zuinige
diesel. Bij bijna iedereen, 90% van onze
hybriderijders, klopt het gebruik. Een
enkeling krijgt een naheffing.
Voor een eerlijk beleid zou je moeten
focussen op de werkelijke verbruikscijfers van de auto en aan de hand daarvan
belasting heffen. De CO2-uitstoot van 25
gram haalt een hybride alleen bij een ritje
van 25 km, terwijl in de praktijk langere
afstanden worden gereden. Daar kunnen
werkgevers en overheid meer samenwerken, wat mij betreft. Helaas staat de kilometerafrekening in Nederland weer in de
ijskast; in andere landen is het al niet be-
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Daan Bieleveld
Global mobility manager bij
DsM en Mobiliteitsmanager
van het jaar. DsM heeft
bijna 400 leaseauto’s in
nederland en 1.500 in het
buitenland.
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toenmalige staatssecretaris De Jager
wilde inzetten op vergroening en regelde
dus dat minder belasting betaald hoefde
te worden. Wiebes stelt nu, terecht denk
ik, vast dat het belastingvoordeel niet in
alle gevallen klopt met het daadwerkelijke gebruik. Ik snap het, maar het effect
zal zijn dat voor veel werknemers weinig
redenen overblijven om elektrisch te
rijden. Dus elektrische auto’s zullen weer
uit het straatbeeld verdwijnen. Dan zijn
we weer terug bij af. Het kantelpunt is
voor veel auto’s al bereikt, rekende
een dealer laatst voor een klant van ons
uit; elektrisch rijden is duurder dan op
benzine.
Natuurlijk, er zijn nog steeds veel goede
redenen om voor elektrisch te kiezen.
Maar de meeste werknemers kijken eerst
naar hun portemonnee en dan naar het
milieu. De discussie is natuurlijk veroorzaakt door die plug-in hybrides; wel alle
fiscale voordelen, maar de uitstoot
strookte daar niet mee. Het is allemaal uit
de pas gelopen. Wat gesubsidieerd werd,
was lang niet altijd even groen.
De kilometerheffing lijkt het meest rechtvaardig, maar is natuurlijk enorm fraudegevoelig. Het onderscheid tussen woonwerkverkeer en zakelijke kilometers
maakt het ook ingewikkeld. Ik denk dan
aan collega’s van mij, accountants die
soms vijf maanden ergens op een project
in een ander kantoor zitten. Is dat woonwerkverkeer? Dat lijken mij zakelijke
kilometers. Je kunt nu eenmaal niet in
alle gevallen meeverhuizen met je werk.’
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Per 2016 zijn de autobelastingen gewijzigd. De run op bepaalde
modellen eind vorig jaar maakt duidelijk dat nogal wat verandert.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en welke impact zullen deze
hebben? en zijn er betere manieren om groener autorijden te
stimuleren?

CAAL

‘Helaas staat de kilometerafrekening
weer in de ijskast.’
ter. Ik zie nergens dat ze focussen op
werkelijke uitstoot.
Wij willen als bedrijf op den duur naar
het belonen van duurzamer reisgedrag
toe, zodat werknemers bewuste mobiliteitskeuzes maken. Daar hoort een NS
Business Card bij, een fietsenplan, een
leaseauto. Trein- en fietskilometers
leveren werknemers dan bijvoorbeeld
meer voordeel op. We hebben een privéleaseregeling. Werknemers kunnen hun
oude auto vervangen door een groenere
leaseauto. Dat is een groot succes. Als
werkgever hebben we een serieuze duurzame ambitie. Niet alleen in mobiliteit,
maar in alles wat we doen, bijvoorbeeld
ook in onze product-policy. Duurzaamheid is de kernwaarde van DSM.’ �
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WORLD FORUM DEN HAAG,
DONDERDAG
31 MAART 2016
11.00 - 19.00 UUR

“Dé onaf hankelijke

informatie be urs voor
VvE’s en VvE
Behee rders in de

re gio H aaglanden”

BESTEL NU UW GRATIS TOEGANGSBEWIJS VOOR DE VVE BEURS HAAGLANDEN!
De VvE beurs Haaglanden is dé onafhankelijke informatiebeurs waar VvE’s, VvE bestuurders,
VvE beheerders en woningcorporaties diverse onderhoudsbedrijven en dienstverleners elkaar
op één dag kunnen ontmoeten. Kijk voor het overzicht van exposanten en het programma op
www.vvebeurshaaglanden.nl

• OPENING 11.00 UUR DOOR WETHOUDER JORIS WIJSMULLER
• EXCLUSIEF GASTOPTREDEN TRENDWATCHER ADJIEDJ BAKAS
• GRATIS WORKSHOPS EN PRESENTATIES

WWW.VVEBEURSHAAGLANDEN.NL

Nederlandvve.nl
Alles voor uw VvE op één plek

50

haaglanden business | nummer 1 | maart 2016

DEELNEMEN ALS EXPOSANT?
Neem voor meer informatie
en het aanvragen van een
vrijblijvende offerte contact
op via: info@rtrevents.nl

SAFARI IN AFRIKA?
Ruim 100 inspiratiereizen vindt u op www.jambo.nl en in onze brochure of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!
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Tanzania . Kenia . Madagaskar
Seychellen . Mauritius . Zuid-Afrika
Oeganda . Zimbabwe . Namibië
Mozambique . Zambia . Botswana

connecting you...

