AMSTERDAM

Eric Berkhof (Van Mossel Groep):
Groeien tegen de stroom in

Profiel

business

Business nationaal feb 2015.indd 1

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 13 | NUMMER 6/1 | APRIL 2015

2/11/15 9:44:08 AM

Thema's:
ICT
Human Recource
Financieel Management

Fintessa Vermogensbeheer

Cashless society
in aantocht

ZUIDERKERK AMSTERDAM
DONDERDAG
Adres:
16 APRIL 2015 ZUIDERKERKHOF 72
11.00 - 19.00 UUR

“Dé onaf hankelijke

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

re gio Amste rdam”

De VvE Beurs Amsterdam brengt op een unieke wijze vraag en aanbod voor onderhoud en VvE
beheer in de regio Amsterdam bij elkaar. Bestel nu uw gratis toegangsbewijs en ontmoet op
een vrijblijvende manier ruim veertig gerenommeerde bedrijven, organisaties en VvE beheerders die voor uw VvE van belang kunnen zijn. Kijk voor het volledige overzicht van
exposanten en het programma op www.vvebeursamsterdam.com
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VOORWOORD

De markt volop in beweging…
Het is weer lente en alles staat volop in de bloei, maar het lijkt ook alsof de economie en de markt ontwaken uit de winterslaap. Een breed scala aan wetswijzigingen, nieuwe regelgevingen en reorganisaties stimuleren ondernemers om
nog meer in beweging te komen. Efficiënter business doen, van Business to
Business naar Human to Human, de opkomst van een volledig cashless society,
de doorbraak van een reeks interessante nieuwe beursnoteringen enzovoorts. In
deze editie is er weer volop aandacht voor de meest recente ontwikkelingen in
diverse branches. De markt is continu in beweging en zo zijn ook de ondernemers. Maar vaak lopen ondernemers vanwege tijdgebrek achter de feiten aan en
is er nauwelijks een mogelijkheid om goed geïnformeerd te worden over de
nieuwste wet- en regelgevingen die voor u en uw onderneming van toepassing
zijn. Voor uw leesgemak hebben wij diverse onderwerpen naast de ontwikkelingen in Human Resource Management en de innovatieve bewegingen in de ICT
branche, voor u aangekaart.
Als wij de HR-trendwatchers moeten geloven dan moeten wij niet alleen oog
hebben voor mensen in Human Resources, maar binnenkort ook voor robots.
Alsof het niet uitdagend genoeg is om zo optimaal mogelijk om te gaan met de
veranderingen van de markt. Nu moeten wij ook leren om te gaan met robots.
Het zal niet lang duren voordat uitzendbureaus robots gaan uitzenden, voorspellen trendwatchers. Naast deze futuristische ontwikkeling staat de HR-manager
de komende jaren nog meer te wachten. Lees snel verder om te achterhalen wat
2015 nog meer met zich meebrengt.
Bedrijven hebben steeds meer een mensgerichte benadering hoog in het vaandel staan. Trendwatchers voorspellen dat de markt voor uitzend-, detacherings- en andere flexbureaus zo’n zeven procent
zal groeien in 2015. Daarnaast zal de economie met ongeveer anderhalf procent groeien en de totale werkgelegenheid
zal, voor het eerst sinds 2011, weer licht gaan toenemen met 0,3 procent. De werkloosheid zal licht afnemen tot acht procent. De werkgevers zullen het niet makkelijker krijgen, maar het is duidelijk dat de werkgelegenheidsgroei volledig in de
flexschil terecht zal komen. Het staat buiten kijf dat een internationale stad als Amsterdam met een sterke economie door
uitdagende tijden kan komen. Het zal niet zonder slag of stoot gaan, maar de toekomst zal het uitwijzen.
Ik wens u een gezonde ondernemerschap en veel leesplezier toe!

Directeur/eigenaar Business Amsterdam
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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
Amsterdam 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.
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‘Onze jas moet passen’
Van Mossel Groep verovert Nederland

VI

Andere tijden, andere AutoRAI
Nieuw elan voor vertrouwd platform

X

Groen rijden graag, maar hoe?
‘We moeten de Nederlandse bril afzetten’

KOSTEN JAARABONNEMENT
6x Business Amsterdam: 53 Euro
Wilt u ook Business Haaglanden ontvangen?
Voor slechts 70 euro ontvangt u ze allebei!

Met Human Resource is het
van belang oog voor mensen
te hebben. HR-trendwatchers
benadrukken steeds vaker het
belang hiervan. Maar hoe gaat
u om met de begeleiding van
mensen in hun loopbaan, of wat
voor soort advies brengt u uit over
personele vraagstukken?

Fintessa Vermogensbeheer maakt
het verschil door maatwerk te leveren
en in te spelen op de wensen van
de klant. Business Amsterdam ging
in gesprek met Martine Hafkamp,
algemeen directeur van Fintessa, over
de meest recente ontwikkelingen
in het vermogensbeheer en de
gevolgen van de wereldeconomie.
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De Amsterdam Economic Board, ofwel Board, stimuleert
innovatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en de overheid met als doel een duurzame
economische groei in de metropoolregio Amsterdam te
verwezenlijken. De Metropoolregio Amsterdam strekt zich
globaal uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot
Haarlemmermeer met ruim 2,4 miljoen inwoners en dus een
groot bereik.

28

Business Amsterdam
ging in gesprek met Pia
van Boven , directeur van
ImpressiveGreenApple recruiters,
specialisten voor campus
recruiting, young professionals
en staf & office support. Van
Boven is met haar bedrijf de
initiator achter de Studenten
Ondernemersprijs. In dit
interview deelt deze inspirerende
zakenvrouw haar visie, ervaringen
en route naar succes.

25

27

Een smaakvolle verrassing, zowel op culinair gebied
als de design van het interieur. Een uniek concept
middenin hartje Amsterdam. Bij Envy is er volop ruimte
voor culinaire geneugte op sterrenniveau, maar in een
informele setting zonder poespas.

Fintessa Vermogensbeheer

Cashless society
in aantocht
Fintessa Vermogensbeheer maakt het verschil door maatwerk te leveren en in te spelen op de wensen
van de klant. Business Amsterdam ging in gesprek met Martine Hafkamp, algemeen directeur van
Fintessa, over de meest recente ontwikkelingen in het vermogensbeheer en de gevolgen van de wereldeconomie.

De veranderende rol van de
vermogensbeheerder

De inzet van sociale media brengt veel
veranderingen teweeg. Opmerkelijk is de
veranderende rol van vermogensbeheerders. “De komst van Twitter, Facebook en
andere sociale media hebben er voor gezorgd dat het nieuws over belangrijke
marktontwikkelingen zich nog sneller
verspreidt. Daarnaast heeft het tot nieuwe
beleggingsmogelijkheden geleid waar-
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door er een reeks interessante nieuwe
beursnoteringen bij gekomen is”, licht
Hafkamp toe.
Zij benadrukt dat de financiële wereld de
gevolgen van de digitale revolutie ondertussen heeft moeten ondergaan. Banken
hebben het bezoek aan hun kantoren drastisch zien afnemen als gevolg van mobiel
bankieren. Veel werknemers in de financiële sector zullen hun baan verliezen.
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“De opkomst van PayPal, ApplePay en
AliPay zal het proces alleen maar gaan
versnellen. Ook voor een bedrijf als
Brinks heeft het merkbare gevolgen. We
gaan naar een ‘cashless society’”, aldus
Hafkamp.
“Voor zelfstandig vermogensbeheerders
heeft de digitalisering (nog) geen ingrijpende gevolgen. De business wordt wel
steeds efficiënter. Dat is waar vermogens-

COVERSTORY

Volgens Hafkamp grossieren grootbanken in standaardportefeuilles met vaak
een groot aantal beleggingsfondsen. “Dat
is volgens ons niet de weg die mogelijke
cliënten zouden moeten willen bewandelen voor hun vermogen, zeker niet met
geld dat van de spaarrekening komt of dat
voor het pensioen bedoeld is. Met het opbouwen van een beleggingsportefeuille
stel je eigenlijk je eigen beleggingsfonds
samen, met precies die risicokarakteristieken die zowel bij jou als bij je financiële
doelstellingen passen.” Hiervoor wordt er
een persoonlijke benadering en ruimte
voor de individuele doelen gevergd.
“Maatwerk dus”, voegt Hafkamp toe.
Zij vervolgt: “Maatwerk houdt ook in dat
de verschillende beleggingsmogelijkheden niet alleen in kaart worden gebracht,
maar ook in de gaten worden gehouden en
zo optimaal mogelijk worden benut.”
Daarvoor is een plan van essentieel belang en het bijsturen voor de realisatie.
“Zowel persoonlijke als marktomstandigheden kunnen door de tijd heen immers
wijzigen, net zoals je kledingmaat kan
veranderen omdat je aankomt of afvalt.
Maatwerk houdt ook in dat beleggingsinstrumenten als opties worden ingezet om
risico’s en rendement beter te sturen. Te
veel risico kan heel vervelend zijn, maar
te weinig risico evenzo.”
Hafkamp benadrukt dat vermogensbeheer
niet alleen voor de allerrijksten is. Mensen die willen gaan beleggen, maar eigenlijk spaarder zijn, kunnen beter niet alleen

op de kosten letten, maar “zich er ook van
te vergewissen dat er door de beheerder in
kwestie wereldwijd voldoende wordt gespreid over regio’s en sectoren.” Zij geeft
aan dat er altijd op een beleggingsportefeuille moet worden gelet. “Aangezien de
financiële wereld steeds complexer wordt,
zal de taak van en de ruimte voor vermogensbeheer in de toekomst steeds belangrijker worden”, aldus Hafkamp.

De gedaalde euro

De euro is in minder dan een jaar bijna
twintig procent gedaald. Deze beweging
heeft ongetwijfeld gevolgen voor de markten en in de economie. Hafkamp zegt dat
er steeds vaker geroepen wordt dat beleggers hun Amerikaanse aandelen zouden
moeten inruilen voor Europese. Het is
nog maar de vraag of dat verstandig is.
“De Amerikaanse economie groeit harder
dan de Europese. De inflatie in de
Verenigde Staten is hoger dan in Europa,
de tienjaars rente eveneens”, zegt Hafkamp. De Verenigde Staten heeft steeds
minder olie te importeren uit de rest van
de wereld, als gevolg van de toegenomen
binnenlandse olieproductie. Dit leidt tot
sterk dalende handelstekorten. “Daar bovenop lijkt de Amerikaanse Centrale
Bank haar monetaire beleid te gaan verkrappen terwijl de ECB zijn beleid juist
verruimt. Daardoor stijgt de dollar al enige tijd ten opzichte van veel andere valuta
en zeker ten opzichte van de euro. Uiteraard zullen er tussentijds correcties
plaatsvinden maar pariteit met de euro
binnen twee jaar is niet uitgesloten. Het
maakt de concurrentiepositie van Europese bedrijven sterker met hogere winsten
en dus hogere koersen tot gevolg. Aan de
andere kant worden Amerikaanse beleggingen, in euro’s gemeten, meer waard
door de dollarstijging”, aldus Hafkamp.

Toekomstige ontwikkelingen

“Beleggers doen er verstandig aan met
een zekere regelmaat herschikkingen in
hun portefeuille aan te brengen. Al is de
markt als geheel niet te duur, diverse individuele aandelen zijn dat wel. Kijk goed
of er binnen dezelfde sector geen goedkoper alternatief voor handen is, of verschuif wellicht wat van duurdere markten,
de Verenigde Staten, naar minder dure

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: FINTESSA

beheerders in hun beleggingsbeleid rekening mee dienen te houden. De economie
verandert en daardoor de samenstelling
van beleggingsportefeuilles ook. Nieuwe
sectoren nemen de plaats in van oude sectoren. De steeds verder oprukkende rol
van het internet in ons dagelijks leven
draagt er toe bij dat er kleine en grote verschuivingen plaatsvinden in de economie.
Dat is vooral merkbaar in de detailhandel
waar steeds meer spelers onder druk komen te staan of zelfs volledig ten onder
gaan. Grote spelers als Amazon.com,
Alibaba, eBay en Bol.com rukken steeds
verder op en ook kleinere spelers eisen
hun positie in de markt op. Oudgedienden
als Macintosh, V&D, Hema en Blokker
krijgen het steeds moeilijker.”

markten, Europa of China. Het ligt in de
lijn der verwachtingen dat vooral Europese en Chinese aandelen hun opgelopen
achterstand op Amerikaanse wat zullen
inlopen dit jaar. Dat hoeft niet te betekenen dat de Amerikaanse aandelenmarkten
gaan dalen, maar eerder dat aandelen in
andere werelddelen sneller zullen stijgen.
Neem van tijd tot tijd afscheid van sectoren die wat al te zeer in populariteit zijn
gestegen en verleg de attentie naar sectoren die uit de gratie zijn geraakt. Zo zijn
olie gerelateerde aandelen momenteel
volledig uit de gratie en behoorlijk goedkoop.”

Einde bullmarkt

“Aandelen kunnen dit jaar verder stijgen.
De meeste stijging kan verwacht worden
in China, in consumptiegoederen, en in
Europa. De aandacht zal gevestigd blijven
op bedrijven die of structureel een mooi
dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen. Voorlopig lijken blue chips wereldwijd favoriet. De economische situatie is
wereldwijd te fragiel om te veel te gaan
speculeren met mid- en smallcaps. De
rente is historisch laag en zal waarschijnlijk voorlopig laag blijven. Aan het einde
van het jaar is een licht hogere rente niet
uitgesloten. Maar het beleid van centrale
banken en de omvangrijke staatsschulden
staan een veel hogere rente niet toe. De
inflatie is uitzonderlijk laag en duidt eveneens niet op een hogere rente. Obligaties
zijn daarom niet erg interessant. Uitzonderingen zijn obligaties met een variabele
coupon of omwisselbare obligaties.”
“In tegenstelling tot de dollar bevinden
grondstoffen zich juist in een neergaande
markt. Na een meer dan tien jaar durende
bullmarkt lijkt het keerpunt in 2014 te zijn
ingezet. Voornaamste reden hiervoor lijkt
de Chinese omschakeling van een export
gedreven naar een consumptie gedreven
economie. China was immers hoofdafnemer van allerhande grondstoffen. De
meeste grondstoffen zetten sinds de zomer hun daling in. Dat geldt ook voor
olie. Wereldwijd nemen de kosten om olie
uit de grond te halen structureel toe. Dan
kan de prijs uiteindelijk niet achterblijven”, aldus Hafkamp. �
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Ondernemer dupe van
afschaffen chipknip
Het is heel fijn dat alle banken het resterende saldo op de Chipknip terugstorten
op de bankrekening, maar ondertussen
kost het opdoeken van deze betaalpas ondernemers forse omzet. Nieuwe passen
ontbreken, andere zijn niet geschikt om
bijvoorbeeld koffie of snacks uit de automaat mee af te rekenen. Tienduizenden
consumenten krijgen de nieuwe passen
nog lang niet uitgereikt, sommigen ontvangen die alleen op aanvraag. Daardoor
rekenen consumenten veel minder af dan
vóór 1 januari 2015, merken exploitanten
van deze automaten. Veel bedrijven gingen ervan uit dat banken per 1 januari gereed zouden zijn, maar die lopen nog sterk
achter en de consequenties zijn merkbaar.
Bovendien bieden nog niet alle banken de
dienst aan, doet de een het met een pasje
en de ander met de mobiele telefoon en
moeten dus nog heel veel pasjes vervangen worden.

Pasjes

Van de circa 24 miljoen betaalpassen zijn
er nu 6,5 miljoen geschikt voor contactloos betalen. ING, de grootste bank, zet
sterk in op contactloos betalen en heeft
ruim 5 miljoen van zijn 8,5 miljoen pasjes
geschikt gemaakt. Pasjes worden vervangen wanneer de geldigheidsduur verlopen
is, en dat kan in veel gevallen pas in 2018
zijn. Klanten kunnen via de website kosteloos een nieuw pasje aanvragen en worden ze eerder vervangen.
De chipknip werd in 1995 ingevoerd als
snel betaalmiddel, om contante betalingen
te vervangen zonder dat er een pincode
nodig is. Na een moeizame start werd het
betaalmiddel begin deze eeuw massaal
gebruikt, tot een piek in 2011, waarna vervolgens het gebruik gestaag terugliep. In
het eerste halfjaar van 2014 werd toch nog
bijna vijftig miljoen keer betaald met de
chipknip voor een bedrag van ruim hon-

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: BUSINESS HAAGLANDEN

De chipknip is per 1 januari 2015 opgedoekt. De eigenaar van het merk Chipknip, Betaalvereniging Nederland noemt contactloos betalen als beste vervanger van de chipknip en volwaardig alternatief voor het
snelle betaalmiddel. Momenteel is pas iets meer dan een kwart van de betaalpassen geschikt voor contactloos betalen en kan er nog maar bij 42.000 betaalautomaten contactloos afgerekend worden. Dat is
niet meer dan veertien procent van alle betaalautomaten in Nederland.
derd miljoen euro. In de catering wordt
maandelijks ruim drie miljoen keer met de
chipknip betaald, in parkeergarages ruim
één miljoen keer.

Contant

Momenteel zijn nog tienduizend van de in
totaal 305.000 betaalautomaten uitsluitend
geschikt voor betalen met de chipknip.
Deze moeten binnen een paar maanden
vervangen worden of er moet voortaan
contant afgerekend worden. Consumenten
lijken zich nog niet bewust van het verdwijnen van de Chipknip te zijn en laten
vaak het saldo op de pas staan. In totaal
staat er naar schatting tachtig miljoen euro
op twaalf miljoen betaalpassen. De Betaalvereniging Nederland vergelijkt deze
overgang met de overgang van de gulden
naar de euro, op een gegeven moment was
de gulden geen betaalmiddel meer en zo is
de chipknip straks geen betaalmiddel
meer. �
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Eerlijke lonen, eerlijke
concurrentie
Tanja Yakimovich

Bedrijfsjurist

Crowe Horwath
Accountancy &
Belastingadvies
Per 1 juli 2015 worden schijnconstructies, met vooral Oost-Europese
werknemers, aangepakt omdat de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht gaat. Door de komst van deze wet wordt oneerlijke concurrentie eveneens aangepakt. Oneerlijke concurrentie
komt onder meer voor in de tuinbouw, de bouw en het transport.
Oneerlijke concurrentie wordt aangepakt doordat er per 1 juli 2015
gelijk loon voor gelijk werk betaald moet worden. Werknemers die
geen cao-loon krijgen, kunnen per 1 juli 2015 zowel (juridische)
werkgevers als opdrachtgevers aanspreken voor het betalen van
het cao-loon. Er zal dus sprake zijn van ketenaansprakelijkheid. Opdrachtgevers zullen er door deze maatregel nog scherper op moeten toezien dat (uitzend)ondernemingen hun werknemers op de
juiste wijze uitbetalen. De ketenaansprakelijkheid is van toepassing,
indien in een keten waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is
van één of meer overeenkomsten van opdracht of aanneming van
werk. Dit is niet het geval, indien de arbeid door een zelfstandige
ondernemer wordt verricht of indien sprake is van een particuliere
opdrachtgever.
Daarnaast krijgen werknemers makkelijker toegang tot de rechter.
Een procedure kan met een verzoekschrift worden ingeleid, waardoor het inschakelen van een deurwaarder achterwege kan blijven.
Verder zal het niet toegestaan zijn om een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uit te betalen. Ook kunnen er geen
kosten, zoals ziektekostenpremies of huisvestigingskosten, met het
minimumloon worden verrekend. Hiermee wordt voorkomen, dat er
minder belastingen worden betaald of dat er minder sociale premies worden afgedragen. Het minimumloon, met uitzondering van
vakantiebijslag, dient per 1 juli 2015 giraal te worden betaald. Daarnaast dienen de eventuele onkostenvergoedingen op de loonstrook te worden vermeld. Omdat op de loonstrook gespecificeerd
moet worden uit welke bedragen het loon is samengesteld, dient
ook te worden aangegeven welk bedrag aan vakantiebijslag is uitbetaald.
De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het naleven van de voornoemde regels controleren. Hierbij zullen de gegevens worden uitgewisseld met werkgevers- en werknemersorganisaties. Ondernemingen die de regels niet naleven zullen worden
beboet. Tevens worden de namen van de gecontroleerde ondernemingen bekend gemaakt.
De voornoemde maatregelen vormen een belangrijke stap om onderbetaling van werknemers tegen te gaan en om eerlijke concurrentie te bevorderen.

Nieuw
seizoen

nieuw terras
nieuwe kaart
eindeloos genieten
aan de Amstel

Laat de zomer maar komen!

We verwelkomen je heel graag in nieuwe stijl, om er alles
aan te doen je in de watten te leggen. De mogelijkheden
zijn daarom weer eindeloos. Van lekkere borrel tot uitgebreid
diner. Binnen of buiten. Voor of achter. Wil je weten
wanneer de feestelijke opening van ons nieuwe terras is?
Volg ons dan op Facebook en Twitter. En zoals je weet:
met reservering altijd gratis parkeren!
We hopen je snel te zien,

Team Paardenburg
Amstelzijde 55, Ouderkerk a /d Amstel
020 - 4961210 | brasseriepaardenburg.nl

BUSINESS & FINANCIËN

Einde aan de 1 april stress

Uitstel aangifte
inkomstenbelasting
Vooraf ingevulde aangifte

De vooraf ingevulde aangifte waarbij allerlei gegevens met betrekking tot bankrekeningen en hypotheken automatisch zijn
ingevuld, werkt in het voordeel van zowel
de burgers als de Belastingdienst. Maar
omdat deze automatisch ingevulde gegevens pas in de maand maart bekend zijn,
mogen de aangiften voortaan pas vanaf 1
maart worden gedaan. Traditiegetrouw
vormt maart voor de Belastingdienst de
drukste periode. Het aantal afgehandelde
telefoongesprekken voor particulieren
loopt vaak op naar ongeveer een miljoen.
De hectiek en de 1 april stress is nu met
een maand verschoven. Omdat er pas
vanaf 1 maart aangifte mag worden gedaan is de einddatum van 1 april afgelast
en is 1 mei in werking gesteld. Een drijfveer om vóór 1 april aangifte te doen, is
de garantie dat er vóór 1 juli een voorlopige of definitieve aanslag binnenkomt.
Die garantie vervalt zodra na 1 april aangifte wordt gedaan. Ondanks alle herinneringen en campagnes via diverse media

kanalen vergeten mensen, tot op heden,
tijdig aangifte te doen. Dit uitstel kan burgers helpen minder te stressen voor 1 april
en gebruik te maken van de automatisch
ingevulde gegevens.

De beconregeling

Er zijn nog enkele uitzonderingen. Mensen mogen nog wel voor 1 maart aangifte
doen, maar dan moeten hun fiscale dienstverleners gebruik maken van de zogeheten beconregeling. De beconregeling, ofwel een belastingconsulentenregeling, is
een regeling voor belastingkantoren waardoor het mogelijk is om voor alle relaties
tegelijkertijd uitstel aan te vragen voor het
indienen van de aangiften inkomsten- en
vennootschapsbelasting. In het kader van
de Hulp bij Aangifte (Huba) mag ook nog
vóór 1 maart aangifte worden gedaan.

Digitale communicatie

Inmiddels doen meer dan 95 procent van
de Nederlanders de belastingaangifte digitaal. De Belastingdienst streeft ernaar alle
Nederlanders digitaal aangifte te laten

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: BUSINESS HAAGLANDEN

Tot op heden waren wij gewend om de jarenlang geldende regel, vóór 1 april aangifte doen, na te leven.
Vanaf dit jaar, 2015, moet de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting tussen 1 maart en 1 mei gebeuren. In 2016 wordt deze periode nog verder opgerekt. Maar voor nu is er een einde gekomen aan de
1 april stress.
doen. Momenteel zijn er ruim vierhonderdduizend belastingplichtigen die nog
steeds per papier aangifte doen. Deze
groep bestaat vooral uit een leeftijdscategorie van 67 jaar en ouder. De Belastingdienst ambieert om in 2017 alle communicatie online mogelijk te maken en
daarmee ook het gebruik van de blauwe
enveloppen fors terug te dringen.

De naheffing

Daarnaast kunnen dit jaar, in 2015, ongeveer 5,5 miljoen Nederlanders een naheffing verwachten. Deze zal gemiddeld
honderdvijftig euro bedragen. Er zijn
echter gevallen waarbij dit bedrag tot zevenhonderd euro kan oplopen. De naheffing is het gevolg van de afbouw van inkomensafhankelijke heffingskortingen die
niet op tijd waren verwerkt toen de voorlopige aanslag voor het jaar 2014 werd
verstuurd. Om Nederlanders niet in betalingsproblemen te laten komen wordt de
betalingstermijn naar vier maanden verlengd. Normaal is dit termijn zes weken.
�
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BUSINESS & HUMAN RECOURCE

Van mensenwerk
naar robot
Met Human Resource is het van belang oog voor mensen te hebben. HR-trendwatchers benadrukken
steeds vaker het belang hiervan. Maar hoe gaat u om met de begeleiding van mensen in hun loopbaan,
of wat voor soort advies brengt u uit over personele vraagstukken? U moet steeds bedenken ‘hoe kan ik
een meerwaarde voor de medewerker en de organisatie leveren?’ Tevens wordt het Nieuwe Werken
door kantoorwerkers steeds vaker als het normale werken beschouwd. En werknemers groeien niet
meer naar een managementfunctie, maar van specialist naar superspecialist. Wat staat er op de agenda
van 2015 en wat zijn de meest recente ontwikkelingen binnen de HR-branche?

Vertrouwen

‘Retention marketing’ is anno 2015 een
nóg belangrijker begrip geworden. Een
band opbouwen met de bestaande klanten

12

is veel belangrijker dan het werven van
nieuwe klanten. Daarbij is het vertrouwen
een essentiële factor. Het thema van de
Big Improvement Day (BID) dat plaats-
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vond in Den Haag was dit jaar vertrouwen. Omdat volgens alle deelnemende
partijen vertrouwen meer dan ooit nodig is
om vooruit te komen. Vertrouwen in eigen

BUSINESS & HUMAN RECOURCE

Mensen die voor
hun online sollicitatieformulier een
browser gebruiken
die speciaal moet
worden geïnstalleerd – denk aan
Chrome of Firefox –
presteren over het
algemeen beter op
de werkvloer. Ze wisselen ook minder
vaak van baan.
high potentials

Volgens HR- trendwatchers heeft Human
Resources steeds meer aandacht voor de
meest recente technologieën om statistieken te verzamelen én te analyseren. Met
toegang tot big data kan de HR antwoorden krijgen op vragen als: Welke opleidingen leveren statistisch gezien de best presenterende medewerkers, waarom
functioneert een afdeling al jaren ondermaats en hoe komt dat een aanzienlijk
deel van de ‘high potentials’ de organisatie binnen twee jaar alweer verlaat? Door
alle beschikbare data naast elkaar te leggen en er een analyse op los te laten, kom
je als HR-professional soms op verrassende conclusies. Zo deed het Amerikaanse HR-bureau Evolv eerder onderzoek
naar online solliciteren. Wat bleek? Mensen die voor hun online sollicitatieformulier een browser gebruiken die speciaal
moet worden geïnstalleerd – denk aan
Chrome of Firefox – presteren over het
algemeen beter op de werkvloer. Ze wisselen ook minder vaak van baan.

Er vindt een grote verschuiving in het bedrijfsleven plaats. Door de financiële crisis, problemen met collectief gedrag en de
roep om meer sociale verantwoordelijkheid verandert het vakgebied van de HR.
Daarbij is verbetering op het gebied van
analytics van belang. HR wordt steeds
transparanter betreft de gekozen strategie.
Het gaat binnen deze branche tegenwoordig naast het versterken van het vertrouwen ook om waarden als betrokkenheid
van de medewerkers. Met behulp van big
data, een instrument om te voldoen aan
een groeiende wens binnen de bedrijfsmuren van veel corporates, kan HR laten zien
welke rechtstreekse invloed een ontwikkelprogramma heeft op de bedrijfsresultaten. Met de toepassing van big data verandert de branche gestaag.

Samenwerken,
mensenwerk

Ondanks de invoer van de meest recente
innovatieve technologieën binnen de HR,
is en blijft HR in eerste instantie mensenwerk. Met alleen data verzamelen is het
nog niet gedaan. De verzamelde gegevens
moeten vertaald en toegankelijk worden
gemaakt naar betrouwbare cijfers, want
anders slaat de plank mis. Dan is ook nog
de vraag hoe betrouwbaar de statistieken
zijn. Door samen te werken met andere
afdelingen als de financiële afdeling en
marketing & Public Relations binnen een
organisatie kan het vak een meer analytisch karakter krijgen. Zo ontstaat er verandering qua werkwijze, maar ook qua
denkwijze van de HR-professionals. Informatie wordt anders geïnterpreteerd,
oplossingen worden geëvalueerd en uiteindelijk zal dat leiden tot het feitelijke
bewijs voor de besluitvorming.

Van efficiënt naar creatief

Al die relatief simpele administratieve
handelingen die men tot het standaard takenpakket van een HR-medewerker rekende, gaan echt verdwijnen. In veel grote
bedrijven is dat proces al op gang gebracht. De moderne HR-manager bijvoorbeeld, zit ook helemaal niet meer op die
klusjes te wachten. Maar waar taken verdwijnen, komen er andere voor in de
plaats. HR-trendwatchers benadrukken
vaak dat bijna alle grote bedrijven georganiseerd zijn volgens de organisatieprincipes van de Canadese professor Henry
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kunnen geeft de kracht om voorop te lopen en te blijven innoveren. Vertrouwen in
anderen is nodig om grensoverschrijdende
samenwerking aan te gaan en zo complexe problemen aan te kunnen pakken.
Het is van belang te anticiperen op de
meest recente ontwikkelingen en na te
denken hoe u invulling kan geven in 2015
aan het thema vertrouwen om te kunnen
blijven innoveren en te ontwikkelen.

Mintzberg die ons in de jaren tachtig leerde hoe men efficiënter kan werken. Nu zie
je een omslag naar creatief en manoeuvrerend. De HR-manager en -medewerkers
moeten dat zichzelf aanleren. Dat wordt
de grote uitdaging de komende jaren. De
expertises training en coaching nemen
enorm in belang toe en daar moeten HRmanagers op inspelen. Dit kan onder meer
aan de hand van het aanbieden van e-learning-trajecten en bijscholing.

De HR-manager
heeft steeds meer
met freelancers te
maken in plaats van
personeel in vaste
dienst. Het aansturen van freelancers is
een vak apart
Flexibele contracten

Maar er staat de HR-manager de komende
jaren meer te wachten. De snelle opmars
van flexibele contracten en freelancers
met name. Die zorgen voor nieuwe uitdagingen op de werkvloer. De HR-manager
heeft steeds meer met freelancers te maken in plaats van personeel in vaste dienst.
Het aansturen van freelancers is een vak
apart. Personeel in dienst op freelance basis zijn mensen die andere contracten hebben, vaak niet meedoen met vergaderingen of bedrijfstrainingen volgen.
Bedrijven moeten zich steeds meer verdiepen in het omgaan met en de wet- en
regelgevingen omtrent freelancers. Tot
slot, de meest futuristische ontwikkeling
waar we volgens HR-trendwatchers niet
omheen kunnen: de robot. Het is ondenkbaar, maar het zal niet lang duren voordat
uitzendbureaus robots gaan uitzenden.
Een robot van een ton is dan voor bijvoorbeeld enkele tientjes per uur in dienst. In
dat geval is een HR-manager van een bedrijf ook ineens verantwoordelijk voor
robots. Maar zover is het nog niet en is het
voorlopig nog van belang alleen oog te
hebben voor mensen met HR in plaats van
robots.”�
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Resultaat van de Wet werk & zekerheid

Onzekerheid en
extra kosten

nomische gronden worden flink duurder door
de verplichte transitievergoeding. Die kan
toch aardig oplopen bij een lang dienstverband. Nu betaalt u daar nog € 0,- voor bij een
ontslag via het UWV.
Stelt u zich dat maar eens voor, het water staat
u tot aan de lippen maar u moet toch even “€
18.000,-“ (voorbeeld) aftikken naast het feit
dat u behoorlijk wat juridische kosten heeft
moeten maken voor de procedure bij het
UWV. “Habe nichts” of “habe wenig” verweren tegen betaling, gaan na 1 juli 2015 helaas
niet meer op! Er zal hierdoor steeds vaker heil
gezocht worden in een faillissement met prepack methode (georganiseerde doorstart). Dat
was m.i. toch niet helemaal de bedoeling van
deze wet. �
DGA The Legal Company B.V.
Mr H.M.E. Vercammen
Expert nieuwe arbeids- en ontslagrecht
hvercammen@thelegalcompany.nl
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Vanaf 1 januari 2015 moet u als ondernemer
en werkgever alert zijn op de wijzigingen in
het arbeidsrecht. Gelukkig zijn al diverse sites
in de lucht zoals www.hetnieuwearbeidsrecht.
nl Mijn voorspelling is dat dit alles de economie geen goed zal doen, banen worden juist
onzekerder en ontslag wordt stroever en juist
duurder. Allemaal tegenovergestelde effecten
van wat men juist beoogde met deze nieuwe
wet. Door de nieuwe ketenregeling (1-7-15)
mag u nog maar 3 x bepaalde tijd contracten
afsluiten voor maximaal 24 (i.p.v. 36) maanden. Werknemers ontvangen bovendien i.p.v.
van 38 maanden nog maar 24 maanden uitkering (gefaseerd vanaf 1-1-16).Door deze regels
komen werknemers in een centrifuge terecht

van tijdelijke dienstverbanden van 1 jaar en 11
maanden of werkloosheid. Werkgevers maken die keuze omdat ze hierdoor geen transitievergoeding verschuldigd zijn en er ook niet
voor onbepaalde tijd aan vast zitten. Hiermee
wordt geen continuïteit in bedrijfsprocessen
opgebouwd hetgeen ten koste gaat van het
succes van bedrijven. Gemiddeld genomen
hebben werknemers, vooral nieuwkomers
zo’n drie jaar nodig om een volwaardig professional te worden. Ik spreek uit eigen ervaring als werknemer en nu ook als werkgever.
De afgenomen WW uitkering zal bovendien
de bestedingsruimte flink gaan beknellen.
Kortom, resultaat is toename van economische onzekerheid!
Komt daar nog bij dat het hele ontslagstelsel
ingewikkelder en daarmee ook duurder gaat
worden vanaf 1-7-15. Dit heeft vooral gevolgen voor werkgevers met vaste dienstverbanden. Werknemers waar men bijv. vanaf moet
na langdurige ziekte of vanwege bedrijfseco-

www.cherbosdesign.nl

BUSINESS & RECHT

WWZ

Wet Werk en Zekerheid
krijgt een update
Wijzigingen ontslag

Per 1 januari 2015 geldt het volgende: Één
maand voor het einde van een tijdelijke
arbeidsovereenkomst van zes maanden of
langer, moet de werkgever schriftelijk aan
de werknemer meedelen of zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Als de
werkgever deze aanzegtermijn niet in acht
neemt, heeft de werknemer recht op loon
over de periode dat de werkgever te laat is
met de aanzegging. Dit is tot maximaal
één maandsalaris. Deze wijziging treedt
per direct in werking. Dat betekent dat het
einde van de huidige lopende tijdelijke
contracten na 1 januari aangezegd moeten
worden. Tevens is er een verbod op een
proeftijd in contracten voor bepaalde tijd
van zes maanden of minder. Dit verbod
geldt voor ná 1 januari 2015 in werking
tredende contracten. Het ontslagrecht
wordt hiermee eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers.
Er ontstaat dus een vaste ontslagroute.
Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag
door langdurige arbeidsongeschiktheid

gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Aanpassingen Flexibele
arbeid

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en
flexibele contracten. Het is de bedoeling
dat flexwerkers meer zekerheid krijgen en
eerder door kunnen stromen naar een vaste baan. Flexwerkers moeten na twee jaar
aanspraak kunnen maken op een vast contract. Deze regelgeving is vanaf vanaf 1
juli 2015 geldig. Daarnaast worden tijdelijke contracten als opeenvolgend gezien
wanneer zij elkaar met een tussenpoos van
zes maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel drie maanden, maar
ook vanaf 1 juli 2015 verandert dit.

Wijzigingen WW 2015 en
2016

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK.COM

Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht feitelijk doorgevoerd. Op verzoek van de
Eerste Kamer is deze ingangsdatum opgeschoven, die in eerste instantie op 1 juli 2014 in werking moest
gaan. De nieuwe wettekst is inmiddels al door de minister gepubliceerd, maar wat staat er nou in en voor
wie is deze update van belang? Maar dat de grote lijn en de inwerkingtredingsdata van het nieuwe arbeids- en ontslagrecht zijn een feit.
2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden. De wet bepaalt
dan dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk
begeleid worden. Het is de ambitie om er
voor te zorgen dat werknemers zo kort
mogelijk werkloos blijven. Ook zijn er
wijzigingen in de Werkloosheidswet in
2015. Per 1 juli 2015 wordt na een half
jaar de WW-uitkering te hebben ontvangen alle arbeid als passend gezien en de
inkomensverrekening wordt in de WW
ingevoerd.
Kortom: De Wet, Werk en Zekerheid wijzigt maatregelen op drie terreinen. Het
versterkt de rechtspositie van flexwerkers.
Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker. En met de Werkloosheidswet wordt
er meer op gericht om mensen weer snel
aan het werk te krijgen. �

Er verandert nog meer. Per 1 januari 2016
wordt de maximale duur van de Werkloosheidswet stapsgewijs teruggebracht. Vanaf
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Van Mossel Groep verovert Nederland

‘Onze jas moet passen’

Eric Berkhof: ‘Wat je leuk vindt, vermoeit je niet.’

business natiOnaal

VERKEERDE PRIKKELS
De automotivebranche heeft het zwaar; verkopen lopen terug
en marges staan onder druk. Maar er zijn uitzonderingen.
De Van Mossel Groep is zo’n witte raaf. Het van oorsprong
brabantse dealerbedrijf groeide in no time uit tot een prominente speler in nederland. De omzet verdubbelde tot 850 miljoen
euro en het eind is nog niet in zicht. ‘Maar omzetgroei is zeker
geen doel op zich,’ zegt eric berkhof. ‘Overnames moeten direct
bijdragen aan het groepsresultaat.’

teKst Hans HaJÉe FOtOGRaFie JOOst DuPPen

Het Waalwijkse familieconcern Van Mossel Groep bestaat 65 jaar. Gestart als VWen Audidealer werd door een fors aantal
overnames het merkenpalet uitgebreid
met Opel, Peugeot, Landrover, Ford, Kia
en Chevrolet. Ook het leasebedrijf – een
gezamenlijke activiteit met De Mandemakers Groep – groeide sterk. De International Car Lease Holding (met J&T Autolease, DirectLease, V&M Leasing en Van
Mossel Leasing) heeft een vloot van ruim
35.000 voertuigen.

landelijke dekking

Bij de expansie is sprake van een geograﬁsche focus. ‘Door overnames zijn wij
met dealerbedrijven ook vertegenwoordigd in de Randstad en Oost-Nederland,’
meldt Eric Berkhof, eigenaar en algemeen
directeur van de Van Mossel Groep.
‘In die gebieden is nu ook onze leasetak
actief. Bij beide disciplines streven we
naar een landelijke dekking, net als bij
de schadebedrijven. De locatie van overnamekandidaten speelt dus zeker een rol.’
Financiering vormt geen belemmering bij
de groeiambitie. ‘Onze kritieke prestatieindicatoren zijn prima op orde. Als er dan
een goed businessplan voor een overname
ligt, willen banken graag ﬁnancieren.’

Kijkje in de keuken

Grote concerns als Pouw en Koops
Furness gingen vorig jaar failliet en ook
veel kleinere dealerbedrijven redden het
niet. Het aantal potentiële kopers is
beperkt. ‘Wij worden zeer regelmatig
benaderd door curatoren,’ aldus Berkhof.
‘Maar ook gezonde bedrijven die activiteiten willen afstoten melden zich.’ Een
speciaal daarvoor samengesteld team

beoordeelt mogelijk interessante deals.
‘Een acquisitie moet passen in onze
strategie. Is dat het geval dan is de
bedrijfscultuur een volgende cruciale
factor. Die mag niet wezenlijk verschillen
van de Van Mossel-jas, zoals wij het noemen. Deze jas moet passen zonder dat de
kleermaker al teveel werk heeft. Na een
overname worden zaken aangescherpt
maar de eigenheid van goed presterende
bedrijven blijft zeker overeind. Daarbij
zijn we alert op waardevolle nieuwe
kennis. Uitbreidingen zorgen voor een
kijkje in de keuken van andere bedrijven
en soms ook nieuwe merken. Door het
beste van al deze werelden te combineren,
worden we als groep steeds sterker.’

schaalgrootte

Naast de aandacht voor overnames en de
integratie van nieuwe bedrijven houdt de
Van Mossel Groep de core business goed
in het oog. ‘Onder meer door een continue focus op het verlagen van de kostprijs. Niet alleen bij auto’s, ook bij
banden, olie et cetera. Door onze schaalgrootte kunnen we heel scherp inkopen.’
Het meest wezenlijke onderscheidend
vermogen is volgens Berkhof echter de
hoge klanttevredenheid. ‘Alle processen
zijn erop gericht om die te maximaliseren.
Immers, tevreden klanten zorgen uiteindelijk ook voor new business.’ De autonome
omzetgroei van de leasemaatschappijen
bedroeg vorig jaar 6%; bij de dealers was
dat zelfs 8%.

niet vermoeid

Eric Berkhof – in 2014 uitgeroepen tot
Automotive Manager van het Jaar – geeft
al meer dan drie decennia als DGA lei-

Er is veel te doen over de overheidsmaatregelen om groen rijden
te bevorderen. ‘Ik denk dat de beoogde toename van elektrische
auto’s niet realistisch is,’ aldus
Berkhof. ‘De infrastructuur die
daarvoor nodig is, vormt de grootste bottleneck.’ De Van Mosseltopman pleit voor een herziening
van fiscale maatregelen. ‘Het
systeem van de afgelopen jaren
leidde tot verkeerde prikkels. Er
zijn modellen bevoordeeld waarvan
het duurzame karakter in de praktijk zeer discutabel is. Wat me daarbij ook stoort, is dat dergelijke
auto’s op verkeerde gronden worden aangeschaft. Fabrikanten
investeren enorme bedragen in
kwaliteit en design. Het is jammer
dat niet deze aspecten de doorslag
geven maar het vooral gaat om fiscale en financiële overwegingen.’

ding aan de Van Mossel Groep. ‘Dat doe
ik samen met tien holdingdirecteuren die
elk een eigen verantwoordelijkheid
hebben. Met hun diversiteit vullen ze
elkaar aan en vormen een krachtig team.’
Ondanks de sterk toegenomen omvang
van het concern houdt Berkhof nog altijd
zelf nadrukkelijk de vinger aan de pols.
‘Het contact met klanten, de feeling met
de werkvloer is voor mij de kern van de
zaak. Andere taken heb ik zoveel mogelijk gedelegeerd. Elke tien dagen wil ik
al onze bedrijven bezoeken. Een stevige
klus, maar het geeft tegelijkertijd enorm
veel voldoening. De jaarlijks meer dan
100.000 autokilometers heb ik er graag
voor over. Wat je leuk vindt, vermoeit je
niet.’

Mooie dingen

Dat is maar goed ook, want minder druk
zal Berkhof het voorlopig niet krijgen.
De groei van zijn bedrijf houdt aan. Eind
januari werd bekend dat Van Mossel
voornemens is om het Ford-dealerschap
in Eindhoven en Helmond op zich te
nemen. ‘En wij zijn nog met een paar
andere mooie dingen bezig,’ aldus
Berkhof. Details wil hij niet kwijt. ‘Een
overname moet passen in onze strategie
en direct bijdragen aan het groepsresultaat. Als zich zulke kansen aandienen,
zullen we die zeker pakken.’ �
business natiOnaal

TreNDS

Andere tĳden, andere AutoRAI

nieuw elan voor
vertrouwd platform
teKst Hans HaJÉe

De AutoRAI kent een rijke historie die
teruggaat tot 1895. Het evenement wordt
georganiseerd in opdracht van RAI Vereniging, de belangenorganisatie waarbij
alle autoimporteurs zijn aangesloten.
Door de malaise in de sector van de afgelopen jaren moest het voor 2013 geplande
evenement worden afgeblazen. ‘Toen dat
duidelijk werd, hebben we importeurs
allereerst de vraag voorgelegd of überhaupt nog behoefte was aan een grootschalig evenement als de AutoRAI,’ vertelt senior communicatie en pr-manager
Rikkert Graat. ‘Het antwoord was eenduidig “Ja”. Maar wel met de kanttekening
dat de deelnamekosten aanzienlijk omlaag
moesten.’

schaalvoordelen

Grootste investering voor deelnemers aan
de AutoRAI is de standbouw. ‘Dit jaar
koopt de organisatie alle stands centraal
business natiOnaal

in, net als zaken als catering en verlichting. Dat levert aanzienlijke schaalvoordelen op. Verder hebben de stands een maximale grootte van 880 m2. Al is sprake van
standaardisatie, door een palet aan aanvullende mogelijkheden is wel degelijk
maatwerk mogelijk. Hierdoor kunnen
stands worden uitgevoerd conform richtlijnen en gewenste uitstraling van de
fabrikanten.’

Rij met gevels

De beursvloer van de AutoRAI heeft een
afwijkende opzet vergeleken met eerdere
edities. ‘In plaats van grote, open stands
met een achterwand wordt een galerij
gecreëerd met aan de voorzijde wanden.
Die hangen op een meter hoogte en
vormen als het ware een rij met gevels.
Daarachter liggen de stands. Zo krijgen
bezoekers letterlijk een kijkje achter de
schermen. Ze worden verrast; we laten ze

de AutoRAI ontdekken. Hierdoor zullen
zij wellicht ook stands van merken bezoeken die vooraf niet bovenaan de lijst met
favorieten staan.’

breed aanbod

De importeurs waren zeer gecharmeerd
van de nieuwe opzet. ‘Het animo is
groot,’ meldt Graat. ‘Alle volumemerken
zijn aanwezig, op Fiat na.’ Naast min of
meer bereikbare auto’s is er ook het
nodige te dromen. Tal van nichemerken
geven acte de présence. ‘Het totale oppervlak is met bijna 90.000 m2 iets kleiner
dan de vorige AutoRAI. Dat komt door
het nieuwe concept waarbij stands een
maximale omvang hebben. Gevolg hiervan is wel dat merken scherpere keuzes
moeten maken ten aanzien van de modellen die ze tonen. Al met al is het aanbod
aan merken breder dan bij de afgelopen
edities.’

autoliefhebbers hebben vier jaar geduld moeten hebben. Maar van vrijdag 17 tot en met
zondag 26 april is het zover: dan toont de autoRai weer de nieuwste modellen en technologie.
De verwachtingen van de organisatie zijn hooggespannen. ‘bijna alle merken zijn aanwezig en
het nieuwe concept zal bezoekers zeker positief verrassen.’

solidaire importeurs

Met het commitment voor het nieuwe
concept van de AutoRAI tonen de importeurs hun onderlinge solidariteit. ‘De
gemeenschappelijke inkoop van standbouw levert een besparing op tot wel
60%. Voorwaarde is echter dat alle deelnemers kiezen voor deze opzet. Sommige
autofabrikanten hebben eigen stands die
importeurs uit de verschillende landen
kunnen gebruiken. Door het uniforme
karakter is dat op de AutoRAI nu niet
mogelijk. Het vereiste af en toe best enige
overredingskracht van ons en van importeurs naar hun hoofdkantoren om dat duidelijk te maken. Maar uiteindelijk heeft
iedereen zich geschaard achter het
gemeenschappelijke doel: met zoveel
mogelijk merken de diversiteit van de
autobranche op een aansprekende manier
voor het voetlicht brengen.’

Innovation LAB krijgen bezoekers inzicht
in de nieuwste technologie. Daarbij ligt de
nadruk op aandrijving; waterstof, elektrisch, hybride. Op het voorterrein is het
mogelijk om te rijden in schone, duurzame auto’s. Zo kunnen bezoekers nieuwe
technieken in de praktijk ervaren.’
Verder is er een hal met klassiekers. ‘Daar
tonen we modellen vanaf begin vorige
eeuw. Vanaf 1950 worden deze per decennium gepresenteerd, met uit elke periode
iconische, bijzondere auto’s maar ook
gewone modellen. Dus wellicht zie je op
de AutoRAI de auto van je ouders terug
waarin je vroeger op de achterbank zat.’
Ook aan de sportieve autorijder is gedacht. ‘Er is een slipbaan en een racehal
met simulatoren en supercars. Hier kunnen bezoekers meerijden met coureurs.
Kortom, er is niet alleen veel te zien maar
zeker ook te doen en te beleven.’

Design

lat ligt hoog

Bij de voorbereidingen voor de nieuwe
AutoRAI zijn ook consumenten geraadpleegd. ‘Via onderzoeken en paneldiscussies hebben we de wensen en voorkeuren
van potentiële bezoekers in kaart gebracht. Zij verwachten een breed aanbod
van actuele modellen en nieuwe technologie. Innovatie is belangrijk, net als design.
Niet alleen bij het in- en exterieur van de
auto’s, ook als het gaat om afgeleide
producten. Niet voor niets lanceren steeds
meer automerken lifestyleproducten als
horloges, parfum en kleding. Ook die zijn
te vinden op de komende AutoRAI.’

supercars

Conform de wens van autoliefhebbers is
veel aandacht voor innovatie. ‘In het

De AutoRAI 2015 vindt van vrijdag 17 tot
en met zondag 26 april plaats in Amsterdam RAI. Op weekdagen is de beurs
geopend van 11.00 tot 22.00 uur, in het
weekend van 10.00 tot 17.00 uur. ‘Op
donderdag 16 april is er de Exclusive
Preview met entertainment, een hapje en
een drankje,’ meldt Graat. ‘Een prima
gelegenheid om de AutoRAI met relaties
te bezoeken.’
Als het gaat om het beoogde bezoekersaantal legt de organisatie de lat hoog.
‘Wij verwachten dat het grote aanbod en
het gevarieerde programma bij autoliefhebbers in de smaak valt. De laatste editie
in 2011 trok 270.000 bezoekers. Dit jaar
gaan we voor minimaal hetzelfde aantal.’
Meer informatie op www.autorai.nl.’�
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ViSie

Groen rĳden graag, maar hoe?

‘We moeten die
nederlandse bril afzetten’

‘Werkgevers gaan beter naar het mobiliteitspatroon van hun medewerkers kijken.’

Marnix Koopmans
secretaris groene
economie, transport en
infrastructuur bij VnO-nCW.
‘De keuze voor elektrisch rijden heeft
niet alleen met kosten te maken, ook met
gebruiksgemak en persoonlijke omstandigheden. Voor mensen die geen laadpaal
voor hun huis kunnen hebben, is het lastig
om full electric te rijden; zij prefereren
een hybride auto. Zakelijk natuurlijk
interessant, maar hij werd niet optimaal
gebruikt. Daar komt het slechte imago
vandaan. Als je op het werk en thuis een
laadpaal hebt, geen grote afstanden aﬂegt
en hoofdzakelijk elektrisch rijdt dan is het
een schone auto. Bij langere afstanden
business natiOnaal

schakel je snel over op benzine; dan is
een hybride niet de beste keus. In een
convenant tussen RAI Vereniging en de
Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen is nu afgesproken dat
werkgevers beter naar het mobiliteitspatroon van hun medewerkers gaan
kijken: hoe gebruiken zij de leaseauto
en is een hybride dan wel de beste keuze?
Voor 2015 is de bijtelling voor een
hybride erg interessant, misschien wel
iets té interessant ten opzichte van full
electric. Dat de bijtelling voor dit type
omhoog gaat in 2016, is terecht.
Wij zijn geen voorstanders van een
milieuzone, maar Utrecht kon nu even
niet anders om in een klein deel van de
stad aan de Europese normen te voldoen.
We gaan ervan uit dat het een tijdelijke
maatregel is. Auto’s worden steeds
schoner, vervuilende auto’s verdwijnen
en transport kan beter georganiseerd.
Een aantal gemeenten doet dat nu via de
Green Deal “zero emission stadslogistiek”. Als verladers samen gaan werken
en vrachten bundelen zodat busjes niet
slechts 10 procent gevuld rondrijden,
krijg je zelfs een verdienmodel in plaats
van een milieuzone die geld kost.’

Ivo Stumpe
Campagneleider verkeer bij
stichting Milieudefensie.
‘We zijn ongeduldig: het mag wel een
beetje radicaler wat Milieudefensie
betreft. Zo’n milieuzone als in Utrecht,
daar zijn we blij mee. Wat ons betreft
mag die zone nog wel uitgebreider en de
voorwaarden strenger. Een dieselauto van
vijftien jaar oud stoot twintig keer méér
uit dan een diesel van tien jaar oud. Dat
scheelt een factor twintig als je over
schone lucht praat!
Als je de luchtkwaliteit wilt verbeteren,
moet je zorgen dat die vuile oude auto’s
zo snel mogelijk van de weg verdwijnen.
Het stimuleren van elektrische auto’s
helpt natuurlijk op zich niet om oude
vuile auto’s van de straat te krijgen.
Foto: Milieudefensie/Michiel Weinbergh

Foto: Marnix Schmidt

teKst anKa Van VOORtHuiJsen

‘Het signaal moet zijn: vanaf 2030 rijdt
iedereen elektrisch.’

De overtuiging dat het nederlandse wagenpark duurzamer moet, wordt breed
gedragen. Over de manier waarop lopen de meningen echter zeer uiteen. autobelastingen lijken een geëigend instrument om groen rijden te bevorderen, maar
zorgen ook voor verkeerde prikkels. en wat te denken van de milieuzone voor
oude, vervuilende auto’s die sommige gemeenten hebben ingesteld?

Bij elektrische auto’s gaat het meer over
klimaatbeleid en de langere termijn. De
CO2-eisen waar autofabrikanten mee te
maken krijgen, worden wel steeds strenger. Maar aangezien een auto tientallen
jaren meegaat, moet je lang wachten op
resultaat.
Door de staffeling van de bijtellingstarieven stimuleer je het rijden in kleine en
zuinige auto’s. Wat ons betreft hadden
deze auto’s ook meteen goedkoper
moeten worden en zware vuile auto’s
duurder in aanschaf. Met zo’n bonusmalussysteem was het effect twee maal
zo groot geweest. Nu is heel veel geld
uitgegeven aan lagere tarieven.
Nederland heeft het zuinigste wagenpark
van Europa. Dat komt niet door de
aanschaf van elektrische auto’s, maar
doordat mensen kleinere stadsauto’s
kopen in plaats van zware stationwagens.
Je moet zorgen dat je stimuleert dat
mensen voor een zuiniger auto kiezen.
Nu is alleen verschil gemaakt tussen
elektrisch en niet-elektrisch, maar er zou
ook verschil moeten zijn tussen 50 pk en
200 pk. Verder differentiëren, dat helpt.
Het signaal moet zijn: vanaf 2030 rijdt
iedereen elektrisch. In de tussentijd moet
je groot en dik zwaarder belasten dan
klein en zuinig. Je kunt als overheid
invloed uitoefenen op hoe het wagenpark
zich ontwikkelt. Er rijden een miljoen
leaseauto’s rond in Nederland. Die
komen allemaal op de tweedehandsmarkt,
dat is een groot deel van het wagenpark.
Je moet zorgen dat die leaseauto’s zuiniger worden.’

Paul de Waal
Woordvoerder bOVaG.
‘Wat de afgelopen jaren is gebeurd, heeft
ongelofelijk veel geld gekost: er is zo’n
zes miljard euro minder in de schatkist
gekomen omdat het rijden van schone
en zuinige auto’s werd gestimuleerd.
Maar bij al die maatregelen lag de focus
op CO2-uitstoot. Dat heeft niets te maken
met de luchtkwaliteit hier in Nederland.
Het gaat over klimaat en over het broeikaseffect, niet over roetdeeltjes en de
gezondheid van burgers. We moeten die
Nederlandse bril afzetten. We kunnen
hier wel steeds strengere eisen stellen aan
CO2-uitstoot, maar dat betekent alleen dat
fabrikanten elders in Europa minder hard
hoeven te lopen omdat het in Europees
verband wordt bekeken. Dat is dus peperdure symboolpolitiek en het verstoort de
markt. Als een model op papier 1 gram
minder CO2 uitstoot zodat je in de 14%
bijtelling valt, wordt ‘ie als leaseauto
populair. Als je daarbuiten valt, wil
niemand je auto meer hebben.
Een milieuzone instellen zoals Utrecht
doet, heeft 0,0 effect. In sommige straten
is de luchtkwaliteit slecht; dan moet je
het probleem bij die hotspots aanpakken.
Niet een streep zetten en alle auto’s vanaf
een bepaald jaartal verbieden om de stad
in te rijden. Dat is simplistisch en werkt
aantoonbaar niet. Je kunt met het geld
dat die milieuzone kost beter het gemeentelijke buspark helemaal aanpakken en
verschonen. Wat wel zou helpen?
Cutting-edge technologie een paar jaar
stimuleren. Full electric of op waterstof
rijden een extra kontje geven via belas-

‘Wat de afgelopen jaren is gebeurd,
heeft ongelofelijk veel geld gekost.’
ting en bijtelling. Dat soort technologie
mag je best een paar jaar helpen. Maar
verder moeten we terug naar één bijtellingstarief.’ �

business natiOnaal

Landelijke uitstraling. Direct effect
in de sterkste economische regio’s.
Wat denkt u van een rondje landelijk profileren met een regionaal accent? Prominent in beeld bij beslissers;
ondernemers, managers en bestuurders in het hele land via de magazines waaraan zij het meest zijn gehecht:
de regionale Business edities. Het landelijke katern Business Nationaal biedt u het platform om verrassend
zaken te doen in de regio.

Bereik: 250.000 zakelijke beslissers

B U S I N E S S N AT I O N A A L V E R S C H I J N T I N :

Business Nationaal verschijnt zes keer per jaar

Amsterdam Business
Amsterdam
Amstelveen
Haarlem e.o.

Oost-Gelderland Business
Doetinchem
Winterswijk
Zevenaar e.o.

Arnhem Business
Arnhem
Duiven
Oosterbeek e.o.

Rijnmond Business
Rotterdam
Spijkenisse
Vlaardingen e.o.

en haar lezers, die garant staat voor een optimale

Driesteden Business
Apeldoorn
Deventer
Zutphen e.o.

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

Nationaal meer dan 250.000 zakelijke beslissers

Haaglanden Business
Den Haag
Zoetermeer
Leidschendam e.o.

Rivierenland Business
Tiel
Zaltbommel
Leerdam e.o.

Midden-Brabant Business
Tilburg
Waalwijk
Oisterwijk e.o.

Utrecht Business
Utrecht
Nieuwegein
Zeist e.o.

Nijmegen Business
Nijmegen
Malden
Boxmeer e.o.

Vallei Business
Ede
Wageningen
Veenendaal e.o.

Noord-Limburg Business
Gennep
Venlo
Roermond e.o.

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

in een oplage van 80.000 exemplaren. U profiteert van de binding tussen de regionale edities

attentiewaarde. Door een meeleesfactor van ruim
drie personen bereikt elke editie van Business

in Nederland. De tariefstelling is concurrerend,
de prijs per contact laag.
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KiJKen, KiJKen…
anDeRs KOPen
Door Cor Molenaar

De verschijning van Cor Molenaars nieuwe boek viel samen met de overlevingsstrijd van V&D. Beter kan de relevantie
van Kijken, kijken… anders kopen niet
worden benadrukt. Een disruptieve verandering noemt Molenaar het sterk gewijzigde koopproces
waarmee de traditiCOR MOLENAAR
onele detailhandel
sinds de opkomst
van online shopping
worstelt. Dat menPraktijk ervaart,
wetenschap verklaart
sen minder besteden
door de crisis versterkt deze ontwikkeling. Prijsvechters
�
blijken wel in trek
(Lidl, Primark, Action) terwijl ook in
de top van de markt nog geld wordt verdiend. Alles wat daartussen zit en een heldere propositie ontbeert, dreigt te worden
vermalen - zie V&D. Molenaar is vooral
op zoek naar de oorzaken van deze ontwikkelingen. Want alleen als die inzichtelijk zijn, kun je als detaillist een strategie
bepalen met kans op toekomstvast succes.

KIJKEN,
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ANDERS
KOPEN

in de
rijven
ards
wth Aw

:
nding
owdfu
en
ld alle
an ge

GelD VeRDienen Met
JeZelF
Door Tony de Bree

Van werken bij een bank werd Tony de Bree
niet gelukkig. Voldoening haalde hij wel uit de
naast zijn baan gestarte internetactiviteiten. Bij
weer een reorganisatie zag De Bree zijn kans
schoon; hij stapte uit en werd fulltime ondernemer. Veel mensen zitten in een vergelijkbare
positie, met ondernemerschap als mogelijk lonkend perspectief. Maar hoe pak je dat aan? Uit
eigen ervaring geeft De Bree een groot aantal
tips, do’s en dont’s voor het nieuwe ondernemen: het ontwikkelen en verkopen van producten en diensten waarbij internet een centrale rol
speelt. Zijn raad: maak een slimme scan van
mogelijkheden en kansen. Selecteer vervolgens
die activiteiten die het best bij je passen en
waarmee geld te verdienen is. Samenwerken en
slim inkopen zijn belangrijke pijlers. Specialisatie kan helpen, maar met verschillende ijzers
in het vuur ben je minder kwetsbaar.
240 pag. ISBN 978-94-6126-108-3. € 18,50.
Haystack.

De CHuRCHill FaCtOR
Door Boris Johnson

Winston Churchill spreekt nog altijd tot de
verbeelding. Een multitalent pur sang met –
zoals Sywert van Lienden het in DWDD treffend omschreef – 100 levens in één. Zestig jaar
Lagerhuislid, soldaat, schilder, winnaar van de
Nobelprijs voor de
literatuur en briljant
redenaar. Maar bovenal een charismatisch, moedig leider
die tijdens een langjarige oorlogssituatie
als premier het hoofd
koel hield en zijn
land kracht gaf. Auteur Boris Johnson
is een groot fan van
Churchill. De ﬂamboyante Londense burgemeester hoopt ongetwijfeld dat iets van diens grootsheid op hem
zal afstralen. Dat is Johnson vergeven, want
zijn boek is een waardevolle aanvulling op het
grote aantal publicaties over de man met de
sigaar.
428 pag. ISBN 978-90-0034-354-6.
€ 24,99. Spectrum.

256 pag. ISBN 978-94-6220-102-6.
€ 32,95. Academic Service.
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Patrick Petersen is de aangewezen persoon om na uitgaven over ContentStrategie en Online Marketing nu te komen
met een Handboek Social. Want social media zijn Petersens tweede huis; onder veel meer is hij oprichter van platform
SocialMedia.nl. Naast een sociologische en psychologische duiding reikt Handboek Social tools aan voor het ontwikkelen van een heldere strategie op het gebied van social media. Dat doet Petersen met een stortvloed aan inzichten,
voorbeelden en tips. Ook bevat het boek de visie van een groot aantal experts en praktijkcases over onder meer
ANWB, Eneco en Ford. Online is veel aanvullend materiaal beschikbaar.

L

228 pag. ISBN 978-94-9156-089-7. € 32,50. Adfo Groep.
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I N N OVAT I O N S
NIXIE
Handsfree een ultieme selfie maken

flynixie ©

Een draagbare cameradrone ofwel een onbemand luchtvaartuig genaamd Nixie maakt de ultieme selfie. Een team van Amerikaanse
technici heeft een prototype van een cameradrone gemaakt die gedragen kan worden om de pols. Nixie kan met een ‘gooi-beweging’
losgemaakt worden en vervolgens de lucht in geslingerd worden, waarna de camera automatisch
de gebruiker volgt en fotografeert of filmt. Denk
aan momenten vastleggen tijdens het beklimmen
van een berg, unieke beelden die alleen handsfree
met behulp van bijvoorbeeld een helikopter kunnen worden vastgelegd. Of terwijl jijzelf de lucht
in springt om vervolgens het water in te duiken.
Gooi de Nixie camera armband de lucht in en die
legt het moment vast. De ontwikkeling van Nixie
verloopt in rap tempo, maar inmiddels hebben diverse prototypes de consumentenmarkt bereikt.
Deze op afstand bestuurbare camera die door een
polsbandje zich ontvouwt wordt gefabriceerd door
Intel met als slogan, ‘maak het draagbaar’. Deze
uitvinding is nog slechts een concept en is ontwikkeld door een team dat een van de finalisten van de ‘Make It Wearable Challenge’ was. Deze wedstrijd, een initiatief van chipmaker
Intel, was bedoeld om de tien beste ideeën betreft draagbare apparaten te laten ontwikkelen en te collecteren. De winnaar is Nixie, de
draagbare quadcopter, geworden die een half miljoen dollar heeft gekregen en het idee ten uitvoer heeft gebracht. Nog even en iedereen
kan ultieme selfies maken met Nixie.

SAMSUNG PORTABLE SSD T1

Portable, licht, ruim, veilig en razendsnel

Samsung heeft een nieuwe externe solid state hardisk. De Samsung Portable
SSD T1 kent een opvallend strak, compact en mooi ontwerp. Het apparaat is
klein en licht en past makkelijk in uw broekzak. Qua afmeting is een usbstick nog kleiner, maar het gaat vooral om de capaciteit en de snelheid die de
SSD T1 met zich meebrengt. Deze wordt aangesloten op een USB 3.0 poort
en moet vooral sier maken op het gebied van databeveiliging door middel van
zijn hardwarematige 256-bit AES encryptie. De T1 is voorzien van Samsung’s
TurboWrite-technologie, een algoritme dat gebruik maakt van een zogenaamde buffergeheugen waardoor schrijfsnelheden worden gemaximaliseerd. Als
gebruiker merk je hier niets van, maar het zorgt voor een razendsnelle performance. Data wordt razendsnel naar dit geheugen gekopieerd, waarna deze
later, op het moment dat de SSD niet gebruikt wordt, de data naar de normale
plek van opslag gekopieerd wordt op de SSD.

Samsung©
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Het is tijd om afscheid te nemen van lullige hoeveelheden MB’s en Samsung’s
SSD’s in te zetten als volwaardige opslag. Er zijn veel opslagkeuzes. De T1
heeft namelijk drie varianten: een 250GB-variant, een 500GB-variant en een
1TB-variant. De SSD voldoet goed aan hetgeen zakelijke gebruikers gemiddeld gezien nodig hebben, want er is veel opslag in een mobiel en mooi strak
design, flinke lees- en schrijfsnelheden en, wellicht het allerbelangrijkste,
gemakkelijk te gebruiken beveiliging.

Pia van Boven
Bloed, zweet en tranen

Pia van Boven is een levensgenieter die
boven alles dingen voor elkaar krijgt.
Haar functie als algemeen directeur van
ImpressiveGreenApple is haar op het lijf
geschreven. Daarnaast is ze getrouwd en
moeder van een vierjarige dochter. Succesvol zaken doen start met een sterke visie, intelligentie, en de discipline om je
dromen te realiseren. Aan deze factoren
heeft Van Boven geen gebrek. Een goede
locatie helpt ook. Van Boven zit met een
zeer vakbekwaam en gedreven team in
een nieuw pand, dat zij veelkleurig heeft
ingericht met een recruiting café en moderne kunst.
Onder het genot van een heerlijke cappuccino en vol bewondering voor de kunstobjecten, begint Van Boven met: “Ik heb
mijn bloedigste verhalen uit de kast gehaald voor deze nieuwe rubriek.” Deze
flamboyante ondernemer is duidelijk een
vrouw met humor, lef, passie, daadkracht
en doorzettingsvermogen. Vaak zeggen
ondernemers dat het leukste van ondernemerschap het creëren en richting geven
aan eigen idealen is. Maar het is geen
makkelijke weg. Van Boven staat, zoals ze
zelf zegt “met haar voeten in de klei” en

moet het nog steeds elke dag verdienen.
Dat kan ze goed. “Zelf doen”, waren haar
eerste woorden in plaats van het gewoonlijke ‘mama’ of ‘papa’.
“Vaak hebben mensen een goed idee maar
lopen ze er jaren mee rond en doen er weinig mee. Dat zegt genoeg”, zegt Van Boven. Zij kwam op een goed idee, kreeg de
mogelijkheid om het in kaart te brengen,
maakte een plan, overwon obstakels en
maakte het waar. Het langjarige succes
van ImpressiveGreenApple is het bewijs.
Na drie jaar te hebben gewerkt als consultant werving en selectie startte zij in september 2000 het bedrijf GreenApple Campus Recruitment dat vervolgens na een
fusie en een overname uitgroeide tot het
succesvolle ImpressiveGreenApple.
Geen makkelijke markt. Niet tijdens de
crisis waarin Van Boven keihard moest
zwemmen om boven te blijven. “Achteraf
hebben we het nog heel goed gedaan voor
een werving en selectiebureau in een tijd
dat overal mensen op straat kwamen te
staan.” Zelf heeft ze ook een medewerker
moeten ontslaan en dat heeft ze echt als
een dieptepunt in haar ondernemerschap

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: BAS KIJZERS

Business Amsterdam ging in gesprek met Pia van Boven , directeur van ImpressiveGreenApple recruiters,
specialisten voor campus recruiting, young professionals en staf & office support. Van Boven is met haar
bedrijf de initiator achter de Studenten Ondernemersprijs. In haar nieuwe pand aan de Bazarstraat 41 in
Den Haag deelt deze inspirerende zakenvrouw haar visie, ervaringen en route naar succes.
ervaren. “Je wilt er zijn voor je mensen en
dan lukt het toch niet helemaal.” Maar
ook nu de economie weer aantrekt blijft
het een uitdaging om succesvol te zijn.
“Het internet heeft gemaakt dat de rol van
elke intermediair ter discussie staat. Of je
nu een verzekeringsagent bent, een makelaar of een recruiter. Vraag en aanbod
breng je online zo bij elkaar. Je moet jezelf opnieuw uitvinden: waarmee kunnen
wij iets toevoegen?” Van Boven gelooft
en ervaart dagelijks dat succesvol werven
nog steeds handwerk is. Doorgronden
waar iemands talenten werkelijk liggen,
waar iemand zich nog in moet ontwikkelen, welke functie echt goed past. Dat
maakt of een match zowel voor de kandidaat of de werkgever een succes wordt.
Van Boven noemt dat “de klik” en dat
stukje faciliteert het internet nog niet. Een
rol spelen in het succes van anderen is wat
haar dagelijks voortjaagt. “Een bijdrage
leveren aan het realiseren van iemands
idealen. Mensen een stapje verder kunnen
helpen, een duwtje geven. Iedereen heeft
dat af en toe nodig; ik heb zelf ervaren
hoe allesbepalend zo’n duwtje achteraf
kan zijn.” �
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Brooklyn Nights creëert
New Yorkse vibes
De ultieme dinerbelevenis werd onlangs mogelijk gemaakt door Studio’s Aalsmeer: Brooklyn Nights.
Business Amsterdam was daarbij. De show is geproduceerd door Frank Wentink, die realiseerde dat de
gasten muzikaal geëntertaind werden met volop technische en artistieke hoogstandjes. De bezoekers
waren verbijsterd hoe levendig en dynamisch de show was, waarbij bekende songs van toen en nu
naadloos in elkaar overgingen.

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: PAUL RIDDERHOF

Wentink houdt van ultieme entertainment
en het liefst zo groot mogelijk uitgepakt.
Hij is het brein achter de spectaculaire en
wereldbekende Dinner Show. Tijdens deze zes uur durende dinerervaring genoten
gasten van heerlijke gerechten, onbeperkt
Hollandse alcoholische dranken in combinatie met vermaak tot aan de tafel. Dit
nieuwe dinner concept van entertainment
is door Wentink samengesteld uit wereldsteden. Deze inspiraties zijn in elk detail
van de show verwerkt.
Na ontvangst in de foyer met een aperitief
volgde het diner in de Big Apple onder de
Brooklyn Bridge. Daar was het tijd voor
de ultieme dinerervaring, waarbij het entertainment zich rond en af en toe ook op
de tafels plaatsvond. Tijdens het viergangen diner werden de gasten bij de live
optredens betrokken. Echter, dit vermaak
ging niet ten koste van de culinaire erva-
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ring. Naast een groot ballet had Wentink
ook voor de beste zangers en zangeressen
gezorgd voor de Brooklyn Nights show.
Zo konden bijvoorbeeld de dames genieten van de charmante Stanley Burleson,
bekend van de musical Miss Saigon, aan
hun tafel die ‘Mr. Bojangles’ feilloos
zong. Daarnaast waren de mannen van
LA the Voices aanwezig die voor muzikaal genot zorgden. Zangeres April Darby
die samen met Burleson in de musical
Sister Act heeft gespeeld, bezorgde samen
met talloze top zangtalenten de gasten een
onvergetelijke avond.
Na het viergangen diner was het tijd voor
een andere ruimte. De gasten verplaatsten
zich naar het Broadway Theater, in het
rode pluche, waar het spektakel van een
fantastisch ballet show hen te wachten
stond. De fenomenale choreografie was
samengesteld door Marc Forno. Daarnaast heeft de getalenteerde Forno binnen
twee maanden honderden kostuums ontworpen voor deze show. Deze kostuums
droegen bij aan een anderhalf uur durende
explosieve voorstelling waarbij de gasten
meegenomen werden op een wereldreis.
Zo werden kledingstukken uit Parijs, Venetië en Amerika geshowd. De danseressen gingen van her naar der met kleding-
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stukken van Aziatische kostuums tot aan
sexy uitdagende pakjes. De mannelijke
dansers waren ook voorzien van spraakmakende kledingstukken en sixpack spieren op het toneel.
Naast een dynamische sfeer, konden de
gasten zich ook terugtrekken om rustig te
kletsen onder het genot van pianoklanken
bij de Bronx Pianobar. Voor de bewegende heupen was de Downtown Dance Area
de ideale plek om los te gaan. Er zal veel
nagesproken worden over deze zes uur
durende avond vol vermaak. Voor entertainment in alle vormen in combinatie
met heerlijke culinaire gerechten, is de
Brooklyn Nights dé show om niet te missen en te vergeten. Kijk op de site
www.brooklyn-nights.nl �

Lunch à lungo…
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Envy

Een smaakvolle verrassing, zowel op culinair gebied als de design van het interieur. Een uniek concept
middenin hartje Amsterdam. Bij Envy is er volop ruimte voor culinaire geneugte op sterrenniveau, maar in
een informele setting zonder poespas. Geïnspireerd door de Zuid-Europese keuken waarbij alle zintuigen
geprikkeld worden vanaf het eerste moment bij binnenkomst. Combineert u graag smaken en producten, deelt u graag uw gerechten of geniet u liever solistisch? Envy biedt u eindeloze mogelijkheden.

Locatie 8

Gelegen in hartje Amsterdam, op de Prinsengracht 381, is Envy een verademing
voor culinaire liefhebbers. Envy biedt een
gelegenheid waar gastronomie en een ontspannen kosmopolitische sfeer bijeenkomen. Er zijn volop parkeergelegenheden
in de omgeving, maar ook met het openbaar vervoer is deze chique tent goed te
bereiken.

Interieur 7.5

Bij Envy komt de uitspraak ‘zien eten,
doet eten’ tot leven. Bij binnenkomst valt
de grote open keuken op, waardoor een
kennismaking met de wereld van de productbereiding onvermijdelijk is. U kunt
eten aan lange smalle hoge bartafels, wat
het een speels en los karakter geeft en de
sfeer absoluut ten goede doet komen. Eén
van de wanden bestaat uit 26 koelkasten,
bedoeld voor wijnen, kazen, worsten, oesters, jams en chutneys. Deze zijn op ooghoogte geplaatst en uitgevoerd in eikenhout met chromen hendels. Het interieur
zorgt voor een toegankelijke sfeer en sluit
aan bij Envy’s internationale allure. Architecten bureau Concrete, dat overigens
benoemd is tot Gold Key Designer van
2014, heeft Envy zo ingericht dat er een
informele en fijne sfeer hangt, en het een
plek is voor gezelligheid. Geen chique
linnen en zilveren kandelaars, maar hoge
bartafels, sfeervolle zithoekjes en warme
kleuren. De inrichting, de open keuken,
het gepassioneerde personeel en de ambi-

ance zorgen ervoor dat je bij Envy kunt
proeven waar je zin in hebt.

Menu 8

De samenstelling van het menu maakt het
dan ook mogelijk om alles wat je ziet en
ruikt, te proeven en ervaren; daar draait
het om bij Envy. Als starter hebben wij
gekozen voor een heerlijke Jamon Iberico
5 Jotas ‘Sanchez Romero Carvajal, een
heerlijke zachte ham, die wereldwijd verschillende onderscheidingen heeft ontvangen. Daarnaast een Brandt en Levie worst
met de smaak van Chipotle. Chipotle is
een rookgedroogde chilivariant. Brandt
en Levie is een worstenmakerij, opgericht
in 2011 door drie mannen die zich ten
doel gesteld hebben de beste worsten te
maken. Wij hebben voortgezet met gebakken buikspek dat heerlijk zacht en goed
van smaak was voorbereid. De combinatie met de tartaar van Hamiachi was uitstekend. Beiden hebben een beetje een
vollere structuur. De vinegraitte van
Gember en limoen was buitenaards. Hierdoor was het gerecht perfect in balans. De
Gruner Veltliner, een frisse peperige witte
wijn, paste hier uitstekend bij. Gebakken
Langoustines met Lardo (spekjes) met een
schuim van Langoustines op een bedje
van kiemgroenten met een saus Hollandaise. Een goede saus Hollandaise met
heelrijke grote langoustines. Een gegrild
borstje van zacht vlees in een heerlijk
Madeira/foie gras saus. Het opgerolde
pompoenschaafsel en de rode biet schijf-

jes gaven een fris contrast aan de zoetige
en specifieke saus. Daarbij hebben wij
genoten van de wijn: Petit Clos by Clos
Henri, Marlborough uit 2013. Voor dessert hebben wij gekozen voor Black ’n
Yellow. Een prachtige mousse en parfait
van chocolade met citroenijs en een limoncello plaat.

Bediening 7.5

Bij Envy treft u zeer professionele, jonge,
vakmensen die voorstellen doen die goed
aansluiten op uw wensen, uw eetlust en
smaakvoorkeuren. Het bedienend personeel maakt een groot deel uit van de Envy ervaring. U wordt goed verzorgd met
de juiste aandacht. Een uitstekende bediening.
Envy dingt mee naar de Gouden
Garde. Een prijs die Business
Amsterdam uitreikt aan de best
geteste lunchgelegenheid van
Amsterdam. Aan het einde van
dit jaar kunnen onze lezers hun
stem uitbrengen op hun favoriet.
Dat laten we meewegen bij het
bepalen van de winnaar. Hou
deze rubriek dus in de gaten om
op de hoogte te blijven van onze
bevindingen en vel uiteindelijk
zelf uw oordeel!
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INNOVATIE & ICT

Vierde industriële
revolutie op gang
De Amsterdam Economic Board, ofwel Board, stimuleert innovatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met als doel een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam te verwezenlijken. De Metropoolregio Amsterdam strekt zich globaal uit van IJmuiden
tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer met ruim 2,4 miljoen inwoners en dus een groot
bereik.
Amsterdamse wethouders spreken vaak
over Amsterdam, een stad die vele innovatieve en creatieve bedrijven, die meewerken aan het ‘slimmer’ maken van de
stad, herbergt. Zij benadrukken dat men
Amsterdam steeds meer ziet groeien als
vestigingsplaats voor innovatieve ICT- en
Telecombedrijven. Landelijk en dus ook
regionaal wordt er gewerkt aan vernieu-
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wing, ondernemen en efficiënter samenleven. Het uitgangspunt is dat in innovatie
de ontwikkeling en de beweging zit.
Deskundigen voorspellen dat de vierde
industriële revolutie in volle gang is. Het
slim benutten van technologische toepassingen om de productiviteit te vergroten,
is een thema dat enorm leeft in het bedrijfsleven. Dat blijkt ook wel uit de be-
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langstelling voor de bijeenkomst ‘Smart
Industry, the Next Step’. Ruim honderdvijftig bedrijven en kennisinstellingen uit
Zuid-Nederland kwamen dinsdagmiddag
10 februari naar Conference Centre The
Strip op de High Tech Campus in Eindhoven om te ontdekken hoe Smart Industry
hen naar een hoger plan kan tillen.

INNOVATIE & ICT

Smart Industry

Amsterdam Health and
Technology Institute (AHTI)

Noord-Brabant loopt voorop als het gaat
om een betere koppeling tussen scholing
en arbeidsmarkt. Daar liggen mooie kansen voor opleidingsinstituten, werkgevers
en werknemers om een volgende stap te
zetten naar de arbeidsmarkt en het onderwijs van de toekomst. Dankzij het Technologisch Innovatief Complex (TIC) van
Delft heeft de regio Haaglanden ook niet
te klagen. Het TIC Delft biedt kennis, innovatie en technologie ineen. Ruim
18.000 TU- en HBO-studenten en 700
kennisintensieve bedrijven en instellingen

waarin meer dan 16.000 mensen werken
maken dit complex zeer waardevol voor
de regio. Maar ook Amsterdam kan het
hoofd hoog houden. Amsterdam krijgt
namelijk, onder meer, een internationaal
topinstituut op het gebied van gezondheidszorg: Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI). De kwaliteit van
de zorg moet omhoog, de kosten ervan
omlaag en de mensen moeten een gezondere levensstijl krijgen. Daar gaat het
nieuwe instituut aan bijdragen. Het is een
initiatief van het Amsterdam Institute for
Global Health and Development (UvA,
AMC, VU en VUmc) en Duke Global
Health Institute, die gefinancierd wordt
door de gemeente Amsterdam.
Wereldwijd leven mensen langer en stijgen de kosten van de medische zorg. De
urgentie is hoog om met innovatieve oplossingen de kwaliteit en toegankelijkheid
van de zorg te verhogen en de kosten te
verlagen. Door de decentralisatie van zorg
in Nederland is dit voor Amsterdam een
actuele uitdaging. De gemeente Amsterdam schreef daarom een wedstrijd uit
voor een plan voor een instituut dat dit
soort problemen onderzoekt en oplossingen biedt.

Technologische toepassingen

TEKST: MASSY NAIMI ZAKER FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK.COM

Smart Industry is een nieuwe productiewijze om de leidende positie van de Nederlandse industrie in de wereld vast te
houden. Door intensief gebruik te maken
van internet en ICT in combinatie met
draadloze verbindingen, robots, sensortechnologie, big data en meer ontstaan
nieuwe business mogelijkheden. Voor
Zuid-Nederland liggen er grote mogelijkheden op het raakvlak tussen industrie en
‘intelligence’. Zo is de Brabantse hightechindustrie immers van wereldklasse en
van groot belang voor de economie en
werkgelegenheid van de regio. Tijdens de
bijeenkomst in Eindhoven is gekeken naar
vervolgacties die bedrijven kunnen oppakken en is dieper ingegaan op de zogenoemde fieldlabs die in Brabant worden
opgezet. Dit zijn praktijkomgevingen
waarin Smart Industry-concepten worden
ontwikkeld, getest en toegepast. Innovatieve bedrijven en instellingen uit ZuidNederland nemen deel in vijf van de tien
fieldlabs die momenteel in Nederland
worden opgestart. Deze vijf kunnen dienen als icoon van de innovatie in de regio,
een sneeuwbal zijn voor de economische
ontwikkeling en de internationale aantrekkingskracht vergroten op studenten en
werknemers ‘van buiten’. Natuurlijk maken niet alle ondernemingen een innovatieve groei in hetzelfde tempo. Daarom
gaat de aandacht ook uit naar voorlichting
aan bedrijven die willen aanhaken bij
Smart Industry. De Kamer van Koophandel biedt sessies voor ondernemers die
nog niet de mogelijkheden van Smart Industry kennen, om inzicht te krijgen in
wat Smart Industry voor het eigen bedrijf
kan betekenen.

Het AHTI gaat innovatief onderzoek koppelen aan ondernemerschap en onderwijs.
Succesvolle en duurzame inzet van nieuwe technologische toepassingen in de
zorg vergt actieve samenwerking met bedrijven die dergelijke innovaties in de
markt willen zetten. De missie houdt in
dat door het bundelen van kennis en
krachten van alle organisaties als ziekenhuizen, de gemeente en verzekeraars vernieuwende oplossingen bedacht kunnen
worden in samenwerking met partijen die
een toenemende interesse hebben in de
gezondheidsmarkt. Daarnaast werkt de
AHTI samen met bedrijven als Vodafone,
Achmea, Boston Consulting Group en
Ahold. Deze interdisciplinaire aanpak
stimuleert innovatie en is kenmerkend
voor AHTI. Kortom, landelijk, maar
vooral in Amsterdam is er volop ruimte
voor kennis, innovatie en ondernemerschap. Daar ligt de nieuwe sleutel van
succes en vooruitgang. �
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29, 5

Lunch à presto…

Café George W.P.A.
Na veel succes in Laren, Zandvoort aan Zee, Den Haag en met meerdere vestigingen in Amsterdam is het
tijd voor Business Amsterdam zelf op ontdekkingsreis te gaan om culinair te genieten in Café George.
George W.P.A. ofwel Willemskade Park Avenue is gevestigd op Willemsparkweg 74. Middenin het bruisend Amsterdam-Zuid, staat George ook bekend als ‘Double You’. Deze benaming kan breed geïnterpreteerd worden, maar waar het vooral om draait is dat George zowel klassieke gerechten serveert als geraffineerde informele maaltijden, de hele dag door. Bij George is er volop mogelijkheid voor culinaire en
alcoholische geneugten.

Locatie 7,5

In hartje Amsterdam-Zuid is deze brasserie in Franse en New Yorkse stijl niet te
missen. De gezellige, strakke uitstraling
is uitnodigend. In een rustige ambiance is
deze bistro met een hele ontspannen en
toegankelijke uitstraling toegankelijk
voor een breed publiek. Hier zijn meerdere culinaire gelegenheden verzameld.
Het café is goed te bereiken met het openbaar vervoer, de auto en de fiets. Er zijn
diverse parkeergelegenheden op loopafstand. Een ideale plek om even neer te
strijken. Kantoren en ondernemingen in
de omgeving zorgen hier tijdens lunchtijd
voor een gezellige, maar zeker geen rumoerige sfeer in de bistro.

Interieur 7,5

De inrichting is mooi, simpel, modern en
strak. De vloer zorgt voor een stevige en
strakke look. De bruine tinten van de
stoelen en de muurbanken in combinatie
met de spiegel aan de witte muren creëren
ruimte en warmte in het interieur. De
witte lampen hebben een simpele design,
maar zorgen voor voldoende belichting.
Het uitzicht bij het raam op het terras is

30

dynamisch. Buiten is er ook de mogelijkheid om te genieten op een groot terras.
Het feit dat je hier ongegeneerd in de open
keuken kan gluren, kan niet anders dan
veel goed betekenen. Een heerlijk kosmopolitisch sfeertje om culinair te genieten
en zeker een aanrader voor een ideale
lunchgelegenheid.

waren dun besmeerd met mayonaise en
goed gevarieerd belegd. Sommige gerechten worden volgens de traditionele Franse
bereidingswijze klaargemaakt en sommige iets avontuurlijker, à la New York-stijl.
Wij hebben de lunch afgesloten met heerlijke cappuccino’s met een goede schuimkraag.

Menu 7,5

Bediening 7

Heerlijk eten gebaseerd op de New YorkFranse keuken, met mooi goed bereidde
gerechten. Het menu biedt voor ieder wat
wils. Er is vooral een uitgebreide keuze
aan vleesgerechten, luxe hapjes als starter en kwalitatieve alcoholische dranken.
Van sandwiches, soep, salade tot aan pizza, pasta, steak, kreeft en coquille. Wij
gingen voor het traditionele gerecht ‘club
sandwich’ en de ‘scrambled eggs & salmon’. De scrambled eggs waren heerlijk
op smaak, niet te droog en niet te sappig.
De zalmstukjes waren vers en vulden het
gerecht rijkelijk aan. De club sandwich
was een hele klus. Vier aparte sandwiches
die bij elkaar gehouden moeten worden
met een satéprikker. Het brood was goed
getoast en heerlijk krokant. De toastjes
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De vlotte bediening en de persoonlijke
benadering van het personeel maken dat
wij ons hier direct op ons gemak voelen.
De gezelligheid, het personeel, de belichting en de donkere tinten van het interieur
zorgen voor warmte. De bediening is zeer
bekwaam, het personeel houdt oogcontact
en ruimt de tafel tijdig op. Café George is
zeker een plek om regelmatig te bezoeken
voor een late ontbijt, lunch, diner, een
drankje en de gezelligheid, ook geschikt
voor grotere gezelschappen.
George dingt mee naar de Gouden
Garde. Een prijs die Business Amsterdam uitreikt aan de best geteste lunchgelegenheid van Amsterdam. Aan het einde van dit jaar
kunnen onze lezers hun stem uitbrengen op hun favoriet.

EvEnt Plaza
totaal vErniEuwd

Na vele succesvolle jaren is Event Plaza weer terug aan het front. Na een langdurige verbouwing met een inspirerende architect
is er een fantastisch resultaat geboekt. 5 prachtige zalen met elk een eigen uitstraling zijn geschikt gemaakt om grote events en
bedrijfsfeesten te kunnen verzorgen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Geen hoge decoratie kosten: alle zalen zijn exclusief ingericht, maar kunnen ook door onze decormedewerkers worden aangepast naar wens. Er is een vip room, een danszaal met parketvloer, een kleine disco voor 400 personen, een grotere voor 1200 én een metropool zaal, een akoestische mega zaal voor 2500
personen. Alle zalen hebben een eigen entree, grote keuken, bar, podium tot 80m² en voldoende toiletten. Met 5 grote keukens
kan Event Plaza tot 4000 personen volledige verzorging bieden. Bedrijven, organisaties en instellingen hebben de mogelijkheid
van EIGEN catering. Zaalhuur alleen is ook mogelijk. Voor bedrijven, organisaties en instellingen die hun lagere budget optimaal
willen besteden is er dit jaar een Jubileum aanbieding met ontvangstdrankje / buffet warm-koud / barbecue met internationale
specialiteiten van 250 tot 500 personen is er een all-in Jubileum Arrangement à € 39,50 p.p.. Dat is incl. zaalhuur-podium-decoratievrij eten en drinken, garderobe én gratis parkeren: ‘Een geheel verzorgde dag’. Niet onvermeld mag blijven dat Event Plaza voor
grotere groepen nog altijd een volledig funsportprogramma verzorgt in eigen huis: ‘overdekt’ met golf clinic,- schietbanen – kruisboogbanen – dartbanen – Highlandgames – klimwand e.d. voor een ongekende lage prijs. Wij verzorgen ook een bezoek aan
Madurodam, Rondvaart Den haag of Delft, Flora Holland–Westland en bezoek bloemenkas 20.000m². De ligging van Event Plaza is
uniek. 500 meter van het Prins Clausplein langs de A4, afslag 10 Industrieterrein Plaspoelpolder West in Rijswijk. 25 km van
Rotterdam en 50 km van Amsterdam én Utrecht.

Event Plaza - Lange Kleiweg 86 - 2288 GR Rijswijk
Tel 015-2122415 - www.eventplaza.nl - info@eventplaza.nl

